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      تن140           قطعات فوالدي •
        تن30            قطعات آلومنیومی •
       تن30 قطعات از فلزات رنگین     •

  موارد کاربرد

  صنعت خودرو •

 لوازم خانگی •
  ین آالت صنعتیماش •

 ين کاریزار آالت ماشاب •
• ....  

  پودر فلزات رنگین و  پودر آلومینیوم ،پودر فوالد  مواد اولیه مصرفی عمده
   تن در سال3364  )پایان برنامه توسعه چهارم( محصول کمبود

  27  )نفر(اشتغال زایی 
  1300  )مترمربع(زمین مورد نیاز 

  50  )مترمربع(اداري 
  500  )مترمربع(تولیدي 

  200  )مترمربع(نبار ا
  زیربنا

  90تاسیسات و سایر 
   تن در سال30 و 30 ،140به ترتیب   میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

  ---  )یورو(ارزي 
ســرمایه گــذاري   6340  )میلیون ریال(ریالی 

  ثابت طرح
  6340  )میلیون ریال(مجموع 

و  مرکزي رضوي ، آذربایجان شرقی ، استانهاي تهران ، خراسان  محل پیشنهادي اجراي طرح
  قزوین
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۱ صفحه

  
 مقدمه 

  
گـذاري    هـاي سـرمایه     سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طـرح           مطالعات امکان 

در ایـن مطالعـات از نگـاه بـازار، فنـی و مـالی و اقتـصادي طـرح مـورد          . گیـرد   اقتصادي انجام می  

ــصمیم    ــراي ت ــایی ب ــوان مبن ــه عن ــایج حاصــل از آن ب ــه و نت ــرار گرفت ــالیز ق ــري  بررســی و آن گی

  .گیرد اران مورد استفاده قرار میگذ سرمایه

 پـودر          ي به روش متـالوژ    ی قطعات صنعت    تولید ی مقدمات سنجی  گزارش حاضر مطالعات امکان   

Powder Metallugy سنجی تهیـه گردیـده     که در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکان .باشد   می

 طور دقیق معرفـی شـده و سـپس    است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصوالت مورد مطالعه به  

هاي الزم روي بازار آن صـورت خواهـد گرفـت و در ادامـه مطالعـات فنـی در خـصوص                        بررسی

افــزاري مــورد نیــاز نیــز شناســایی شــده و در نهایــت   چگــونگی تولیــد و امکانــات ســخت و نــرم

واهـد  گذاري مورد نیاز براي اجراي طـرح بـرآورد و ارائـه خ        هاي اقتصادي و حجم سرمایه      ظرفیت

شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و عالقه مندان محترم بتواننـد کلیـه اطالعـات مـورد نیـاز را           

امیـد اسـت   . کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیرشفاف اقدام نماینـد    

  .این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد 
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۲ صفحه

  
  معرفی محصول -1

 )3آیسیک ( و کد محصوالت نام -1-1

               پـودر ي بـه روش متـالوژ  یمحصول مورد مطالعه طرح حاضر، تولیـد انـواع قطعـات صـنعت    

 Powder  Metallugy ) (  ی سـاخت قطعـات صـنعت   ي برای پودر روشيمتالوژ. باشد می 

   .د استفاده دارد مورته باال ی با نقطه ذوب و دانسفلزات در آن باشد که یم

 ين روش بـرا یـ ن کـاربرد ا یاول.  است يع فلزکار ی مهم از صنا   ی پودر بخش کوچک ول    يمتالوژ

چـون در آن زمـان امکـان       .  صورت گرفـت     يالدی م 19ته باال بود که در قرن       ین با دانس  ید پالت یتول

 ماننـد  ییهار گـداز  یـ ستم د یـ ل قـرن ب   یـ در اوا . ل نقطه ذوب بـاال وجـود نداشـت          ین به دل  یذوب پالت 

اتاقـان  یت و ی سـمانت يدهایـ کارب.  پـودر شـکل داده شـد    يدن توسط روش متالوژ   یتنگستن و مولب  

  .د ین صنعت معمول گردی پودر بودند که در اي قطعات متالوژي متخلخل نسل بعدي برنزيها

 رود کـه قطعـه      ی بکـار مـ    یز ذکر شد در مورد فلزات     یشتر ن یکه پ ی پودر همانطور  يند متالوژ یفرا

 مواجـه  یا مـشکالت فراوانـ   یـ ر نبوده و    ید امکان پذ  یگر تول ی د ي از آنها با استفاده از روشها      يازس

 یر مـ  یـ  ز يت هـا  ی مز يد دارا ی تول ير روشها ی پودر به نسبت سا    يند متالوژ یاستفاده از فرا  . باشد  

  .  مورد توجه قرار داده است يند را در صنعت قطعه سازین فرایباشد که ا

o مناسب يمالحظات اقتصاد  

o ي باال در مصرف انرژيبهره ور   

o یطیست محید با الزامات زیند تولیانطباق فرا  

o نیار پائیعات بسیوجود ضا   
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۳ صفحه

 باشد که به مـوارد مهـم   یز می نیبی معاي باال دارايت های پودر عالوه بر دارا بودن مز يمتالوژ

  :ال اشاره شده است یآن ذ

o ضرورت استفاده از کادر مجرب و متخصص  

o باال يت هاید در ظرفی تولي اقتصاديریه پذیتوج   

o شده اندد ی معمول توليمت تمام شده باال به نسبت قطعات مشابه که با روش هایق   

 . پودر نشان داده شده استيد شده به روش متالوژیدر اشکال زیر چند نمونه از قطعات تول

  

  

 
  

 . ه خواهد شد  پودر آوردي قطعات ساخته شده از روش متالوژیدامه نام برخادر 

 

 ISICکد   

بنـدي وزارت صـنایع و معـادن      پودر مطـابق طبقـه  يد شده به روش متالوژی تول یقطعات صنعت 

  .باشد  می28911210داراي کد آیسیک 
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۴ صفحه

 شماره تعرفه گمرکی -2-1

 از ی گردند که در موارد متنـوع     ی محسوب م  ی طرح حاضر بعنوان قطعات صنعت     يدیقطعات تول 

. کـاربرد دارد  .....  و ي ، کـشاورز ین االت صنعتی ، ماش ی، لوازم خانگ   يصنعت مانند خودرو ساز   

 کـه در آن مـورد اسـتفاده دارد ،    يک قطعه واسطه است که به همراه مجموعـه ا   ین قطعه بعنوان    یا

ن یـ  اي بـرا يچگونـه شـماره تعرفـه ا   ی هینرو در مستندات وزارت بازرگانیاز ا.  کند   یدا م یت پ یهو

  .  قطعات وجود ندارد 

  

  شرایط واردات محصول -3-1

گیـري شـده اسـت کـه        با مراجعه به کتاب مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی، نتیجه          

محدودیت خاصی براي واردات قطعات صنعتی وجود نـدارد و بـا توجـه بـه اینکـه قطعـات مـورد                      

قـع  مطالعه نیز در فهرست قطعات صنعتی طبقه بندي می شود لذا مـشمول ایـن عـدم محـدودیت وا     

. می گردد و لذا کلیه واردکنندگان می توانند به هر تعداد اقدام بـه واردسـازي ایـن قطعـات بنماینـد                 

  .  درصد است 20  تا 4ن قطعات ی ايعوارض ورود
  

ر یـ  و غیـی  توان در دو گروه عمده خـودرو  یموارد مصرف قطعات مورد مطالعه را م    

 را در واردات قطعـات  یط خاصـ ی فـوق شـرا  يم کرد که هـر کـدام از بازارهـا       ی تقس ییخودرو

  .  کوتاه بر آن ها شده است ينجا اشاره ایند که در ای نمایاعمال م

 :توضیح
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۵ صفحه

   بازار قطعات خودرو -1-3-1

گـردد و    تقـسیم مـی   AM3و OES2 - OEM 1بازار قطعات خـودرو درکـشورمان بـه سـه گـروه      

  .شرایط خرید این گروهها به صورت زیر است

Õ  بازارOEM 

شـود و لـذا در صـورتی کـه امکـان             ورکامل قطعات از داخل کشور تهیـه مـی        در این بازار به ط    

خودروساز خود رأساً اقدام به واردسازي قطعـه مـورد         . اي موجود نباشد    ساخت داخل براي قطعه   

خودروسـاز  (افتـد     لذا واردات توسط غیـر و فـروش آن بـه خودروسـاز اتفـاق نمـی                . نماید  نیاز می 

  )کند قطعات وارداتی را خرید نمی

Õ  بازارOES 

  .است OEMشرایط این بازار نیز مشابه شرایط عنوان شده براي بازار 

Õ  بازارAM 

لذا در صورتی که قطعات وارداتـی قابلیـت رقابـت بـه     . در این بازار شرایط رقابتی برقرار است      

  .لحاظ کیفی و قیمت به موارد مشابه داخلی را داشته باشند، امکان واردات وجود خواهد داشت

 امکان واردات و فـروش قطعـات در   " عمال که توان عنوان کرد یمجه به مطالب ذکر شده ،       با تو 

 AMدر بـازار   یقابـل انجـام بـوده ولـ     خودرو ساز ي شرکتهايتنها برا  OESو  OEM بازار 

  .ات منفصله خودرو را دارا هستند  قطع و فروش واردسازيامکان مختلف يواحدها

                                                
1 OEM شود  در این بازار قطعات براي ساخت خودرو تهیه می– بازار خودروسازان.  
2 OESدر این بازار خودروسازان اقدام به تأمین قطعه جهت اجراي –دروسازان  بازار خدمات پس از فروش خودرو متعلق به خو 

  .نمایند تعهدات خود در دوران گارانتی و وارانتی خودروها می
3 AMباشدکه ارتباط خاصی با خودرو   این بازار مربوط به فروشگاههاي سطح کشور و همچنین تعمیرگاههاي عمومی و آزاد می

  .سازان ندارند 



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

طرح تولید قطعات صنعتی به روش 
  متالوژي پودر

  1386 هریورش
  

 

۶ صفحه

   بازار قطعات غیر خودرو -2-3-1

  .  در واردات قطعات وجود ندارد یتیچگونه محدودین بازار هیدر ا

  

  بررسی و ارائه استانداردهاي موجود در مورد محصول -4-1

ایـن  .  پودرتولیـد خواهـد شـد   يمحصول مورد مطالعه، قطعات صنعتی است که از طریق متالوژ     

ت صـنعتی،  آال قطعات خود به عنوان یک محصول واسـطه در تولیـد یـا تعمیـرات خـودرو، ماشـین        

از اینـرو ماهیـت ایـن قطعـات طـوري اسـت کـه            . کشاورزي، تجهیزات و غیره مورد اسـتفاده دارد       

المللـی بـراي    توان استاندارد خاصی را براي آن تعیین کرد و لذا هیچگونه استاندارد ملی یا بین       نمی

 شـده از    ولی باید گفت که تولید این قطعـات تحـت مشخـصات فنـی ارائـه               . این قطعات وجود ندارد   

توانیم مشخصات فوق را به عنـوان الزامـات       گیرد که به نوعی نیز می       طرف طراح قطعه صورت می    

مشخصات فنی قطعات در قالب نقـشه فنـی، بـرگ     . و استانداردهاي مورد نیاز در تولید تلقی نماییم       

ه آنالیز مواد اولیه مصرفی و برگ مشخصات مکانیکی و متـالوژیکی از طـرف مهنـدس طـراح ارائـ           

  .گردد که رعایت تک تک آنها از طرف سازندگان امري اجتناب ناپذیر است  می

  

  

  

  

  

   و جهانی محصولیبررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخل -5-1
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۷ صفحه

   کلیاتی در مورد قیمت قطعات  -15-1-

د یـ  پـودر تول يق متـالوژ یـ  است کـه از طر     ی طرح حاضر انواع قطعات صنعت     يدیمحصوالت تول 

 اسـت کـه در آن قطعـه    ي طوريت کسب و کار قطعه ساز یم ماه ی دان یکه م یخواهد شد و همانطور   

 يبعنوان مثـال در صـنعت قطعـه سـاز    . د  ی نمای مید انواع قطعات مختلف صنعتیساز اقدام به تول   

ا دو قطعـه مـشابه   یار متنوع بوده و ثانیک خودرو بسی خودرو ، اوال قطعات مورد استفاده در   يبرا

مـت قطعـه   ین قیـی  تعينـرو بـرا  یاز ا.  برخوردار هستند یمت مختلفی متفاوت از ق  ي دو خودرو  يبرا

 یکـه هـدف مطالعـه عمـوم    ینجا از آنجائین در ایبنابر ا. ق قطعات مشخص باشد     یالزم است نوع دق   

ن یـی مـت آن را تع ی را انتخـاب و ق یقـ ی توان قطعـه دق    ین قطعات است لذا نم    ید ا ی تول یقطعات صنعت 

 يرین خواهد شد که هدف از آن ارائه تـصو    ییمت ها تع  ی ق ینجا بصورت عموم  ین در ا  یبنابر ا  . کرد

  .  باشد یشفاف از ارزش قطعات مورد مطالعه م

  

  

  

  

  

  

  

  

  شیوه قیمت گذاري قطعات صنعتی تولید شده از روش متالوژي پودر  1-5-2-
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۸ صفحه

 یمـت برخـ  یعـه ، متوسـط ق  مت قطعات مـورد مطال ی از سطح ق   ین قسمت به منظور آگاه    ی   در ا 

  . قطعات آورده شده است 

  

مت درب ی ق– پودر يق متالوژید شده از طری تولی انواع قطعات صنعت قیمت -1جدول شماره 

  کارخانه

    ریال-قیمت هر عدد    گرم –وزن   بندي فیلترها گروه
  12000  90 غه چرخ گوشت یت

  21000  150 شبکه چرخ گوشت 
  30000  200 نده ساده چرخ د

  35000  250 چیچرخ دنده مارپ
  25000  230  بادامک ها

  يقطعات فوالد

  32000  310  ل پمپ یقطعات او
  12000  42  ذغال ها   ر فلزی فلز و غیبیقطعات ترک

  13000  40  بوش 
  ن یفلزات رنگ  42000  220  اتاقان ی

  26000  230  چرخ دنده
  50000  50  نتریقطعات پر   یومیقطعات آلومن

  استعالم از قطعه فروشان منطقه بازار تهران: اخذ م

  

  

  

                    

  

  

  

  

 به صورت يمت انواع قطعات صنعتيوسط  ق ارائه شده در جدول باال  ، متيمت هاي           با توجه به ق

  :ر در نظر گرفته شده است يز

o الي  ر۶۵۰۰۰لو متوسط   ي قطعات ساخته شده از فوالد                                  هر ک  

o الي  ر۱۶۰۰۰۰لو متوسط   ين                      هر کي     قطعات ساخته شده از فلزات رنگ  

o الي ر۱۸۰۰۰۰لو متوسط   يوم                            هر کيلومنقطعات ساخته شده از آ  
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۹ صفحه

  هاي جهانی قطعات ساخته شده از روش متالوژي پودر   بررسی قیمت-3-5-1

تـوان   ، در مورد قیمت جهـانی قطعـات صـنعتی نیـز نمـی     1-5همانند مطالب عنوان شده در بند      

ها تابع نوع قطعـه تولیـدي خواهـد بـود و نظـر بـر               یمتچرا که ق  . اقدام به تعریف رقم خاصی نمود     

نماید از اینرو ارائـه    اقدام به تولید رنج وسیعی از قطعات مختلف می        ياینکه یک کارخانه قطعه ساز    

الزم به ذکر است که در بررسی امکان پذیري صـادرات      . باشد  مینقیمت واحد براي آن امکان پذیر       

بتی تولید در کشور مبداء با موارد مشابه در کـشور مقـصد    قطعات صنعتی ، عموما مزیت هاي رقا      

  . مورد مقایسه قرار می گیرد و در صورت وجود مزیت ، صادرات شکل می گیرد 

 موجـود در  ی خـارج يمت نمونه هاین قطعات ساخت کشورمان با قی بيسه ایر مقا یدر جدول ز  

  . بازار صورت گرفته است 

  

نی قطعات ساخته شده از طریق متالوژي پودر با قیمت مشابه هاي جها  مقایسه قیمت-2جدول شماره

  کشورمان

  حدود قیمت   یانواع قطعات خارج
   محصوالت ایرانی حدود دو برابر قیمت  ی اروپائيقطعات ساخت کشور ها

 ن  یقطعات ساخت کشور چ
زیر قیمت % 15اي از موارد  معادل با قیمت محصوالت ایرانی و در پاره

  ه ساخت ایرانمحصوالت مشاب
   محصوالت ایرانی ست درصد باالتر از قیمتیحدود ب ه یقطعات ساخت کشور ترک

  ی شرقيای آسيقطعات ساخت کشور ها
ش از یب% 10اي از موارد  معادل با قیمت محصوالت ایرانی و در پاره

  قیمت محصوالت مشابه ساخت ایران
  ل آن یو تحل ) یمت قطعات خارجیق ( استعالم از قطعه فروشان منطقه بازار تهران: ماخذ 
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۱۰ صفحه

  معرفی موارد مصرف وکاربرد -6-1

 ید مـ یـ  پـودر تول يق متـالوژ یـ  اسـت کـه از طر  ی طرح حاضر ، قطعات صـنعت   يدیمحصول تول 

گـر  ی ديا روش هـا یـ  برخـوردار بـوده و       ییار بـاال  یته و نقطه ذوب بـس     ین قطعات از دانس   یگردند ا 

ق در یـ ن طریـ د شـده از ا یـ  تولیقطعـات صـنعت  .  دهد ی م در ساخت آنها ارائه   ي کمتر ید کارائ یتول

  .  آن اشاره شده است یال به موارد مهم و اساسی صنعت مورد استفاده دارد که ذي جايجا

  

   معرفی کاربردهاي قطعات صنعتی تولید شده از روش متالوژي پودر  -3جدول شماره 

   پودري متالوژد شده به روشی تولی از قطعات صنعتينمونه ا  موارد کاربرد

  خودرو ها 
ن ، ینام ، پالتی استارت و دياتاقان ها  ، چرخ دنده ها ، بوش ها ، ذغال های

ستون ینام ، بادمک ها، پیل پمپ، هسته استاتور دیچ ها ، قطعات اوی پیبرخ
  کمک فنر

   یلوازم خانگ
اب ها ، قطعات چرخ ی ها و آسيریوه گیقطعات چرخ گوشت ، قطعات آب م

  خچالیر کنترل ی ، قطعات شی قطعات فر خانگ ،یاطیخ
   ی صنعتين هایگر ماشی و دی آالت نساجنیقطعات مورد استفاده در ماش   ین آالت صنعتیماش

   ينکاری ماشيغچه هاید تیتول   ين کاریابزار آالت ماش
  ..... نترها و ی ، پری از دستگاه فتو کپیقطعات انبوه   ي ادارين هایماش

  یکی ، ابزار االت مکانیگستن المپ روشنائد تنیتول  ریسا

  

ق یـ د شـده از طر  یـ  بـازار قطعـات خـودرو کـه قطعـات تول           د  یـ ز ذکـر گرد   یشتر ن یکه پ یهمانطور

  :گردد بندي می  پودر نیز در آن جاي دارد خود به گروههاي زیر تقسیميمتالوژ

  

  

  OOEEMMبازار بازار   
  )بازار خودروسازان(
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۱۱ صفحه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هـاي تـأمین کننـده      کـه شـرکت   این بازار را خودروسازان کشور تشکیل می دهند     :OEMبازار  

تـأمین  (هـاي سـاپکو    شـرکت . نماینـد  سازان مـی    آنها اقدام به تأمین قطعات مورد نیاز خود از قطعه         

شـرکت اپکـو   ) تـأمین کننـده شـرکت سـایپا     (گستر سایپا     شرکت سازه ) کننده شرکت ایران خودرو   

  .آیند شمار میاز شرکت اصلی فعال در این بازار به ) تأمین شرکت ایران خودرو دیزل(

هـاي   باشـد کـه وابـسته بـه شـرکت       این بازار خدمات پس از فروش خودروها مـی       :OESبازار  

، شـرکت سـایپا یـدك،       ) ایـساکو (سازمان خدمات پس از فروش ایـران خـودرو          . خودروساز است 

  .شوند هاي این گروه محسوب می  مزدا یدك از شرکت شرکت گسترش خدمات پارس خودرو،

ن بازار قطعات خودرو شامل کلیـه لـوازم یـدکی فـروش هـاي مختلـف در سـطح          ای  :AMبازار  

اقـدام بـه فـروش    ) بـدون ارتبـاط خـاص بـا خـودرو سـازان       ( باشد که به صورت آزاد     کشور می 

  .نمایند قطعات خودرو می
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۱۲ صفحه

میزان مصرف در هر کـدام از بازارهـاي خـودرو متفـاوت اسـت کـه مطالعـات بیـشتر در ایـن                    

  . زارش ارائه خواهد شد خصوص در بخش دوم گ
  

  بررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول -7-1

 تواننـد  ی نمـ یچکـدام از قطعـات صـنعت   ی تـوان گفـت کـه ه   ی به جرات ميدر صنعت قطعه ساز 

 در صـنعت   ینیگزیواژه جا . رند  یگر مورد استفاده قرار گ    ی قطعات د  ين برا یگزیا جا یبعنوان مشابه   

د شـده باشـد ، اطـالق    یـ  پـودر تول   ير از متـالوژ   یق غ ی که از طر   ی تواند به قطعات   یپودر م  يمتالوژ

 در ید شـود ولـ  یـ ز تولی نينکاریق ماشی تواند از طرینکه بعنوان مثال بوش خودرو م    ی ا یعنیگردد  

 در ي قـدرت کمتـر  یگـر طـرق ، بـه لحـاظ فنـ          ید شـده از د    یـ  توان گفت کـه قطعـات تول       یمجموع م 

ز بـر بـازار   یـ رات آنهـا ن   ی پودر دارند و لذا تـاث      يق متالوژ ید شده از طر   یطعات تول  ق ي برا ینیگزیجا

  .   باشد ین میار پائیقطعات مورد مطالعه بس

  بررسی اهمیت استراتژیک کاال در دنیاي امروز -8-1

 ی از ارکـان اساسـ  یکی ی گردد و لذا توسعه صنعت    یک کشور رو به توسعه محسوب م      یران  یا

 آن در ی خـود ، توانـائ  ید صـنعت یت هر کشور در توسعه تول     ی موفق يارهای از مع  یکی.  گردد یآن م 

ن کاالهـا سـبب رشـد    یـ د ایـ گـسترش تول .  باشـد  ی مـ يه ای سـرما ين آالت و کاالهـا   یساخت ماش 

ر سـاخت  یـ ه زیا خـدمات در سـا   یر کاالها و    ید سا ی کشور شده و تول    ی فن ير ساخت ها  یت ز یوتقو

 یفـا مـ  ین راه ایـ  در ای است که نقش اساسیعی از صنا  یکی يقطعه ساز . رد  ی ک ی فوق شکل م   يها

ت مـضاعف در  یـ  از اهمی سـنت ي هـا يان تکنولـوژ یـ  نـو در م   ي هـا  يان تکنولوژ ین م ید و در ا   ینما

 ي هـا ي پـودر از جملـه تکنولـوژ   يمتـالوژ .  باشد ی کشورها برخوردار م   ي برا يت قطعه ساز  یاهم
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۱۳ صفحه

 بـا سـاخت   ين تکنولـوژ یـ ا.  باشـد  یل مد در کشور است که قدمت آن حدود ده تا دوازده سا          یجد

ر یـ ر است ، نقـش چـشم گ  ید امکان ناپذی تولير روش هایله سای که بوس  ی از قطعات صنعت   ياریبس

ن روش در کـشورمان ،  یـ قبل از شروع اسـتفاده از ا     .  کشور بر عهده دارد      يدر توسعه قطعه ساز   

 امـروزه  ی شـد ولـ  یصرف مـ  قطعات از خارج کشور      ي ارز جهت وارد ساز    یر انبوه ینه مقاد ساال

ن یـ مـت ا ین امـر سـبب شـده اسـت نـه تنهـا ق      ی گردد که اید م ی از آنها در داخل کشور تول      ياریبس

  .  ش داده است یز افزای راحت به آنها را نیت دسترسیابد بلکه قابلیقطعات کاهش 
  

  کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول-9-1

 پـودر را  يق متـالوژ ید شده از طری موارد مصرف قطعات تولدیز ذکر گرد  یشتر ن یکه پ یهمانطور

  : کرد يم بندی توان به سه دسته عمده تقسیم

   قطعات مورد استفاده در صنعت خودرو1-9-1-

 هـستند کـه   ین قطعـات در صـنعت خـودرو ، کـشورهائ       یـ  عمده مـصرف کننـده ا      ي کشور ها 

ن کـشورها  یـ ر نـام ا یدر جدول ز . ند   باش ید کننده خودرو در جهان مطرح م      ین تول یبعنوان بزرگتر 

  . د خودرو در آنها ارائه شده است یزان تولیبه همراه م

  

  

  

   کشورهاي عمده تولید کننده خودرو در جهان– 4جدول 

  ون  عددیلی م–د خودرو  یتعداد تول  کشورها  ردیف
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۱۴ صفحه

  11  آمریکا  1
  10,6  ژاپن  2
  5,9  چین  3
  15,4  ی غربياروپا  4
  4,1  یشرق و ي مرکزياروپا  5
  15,8  هیانوسیا و اقیآس  6

   خودرو مانند ی مختلف در ارتباط با تولید جهانيایت هاس از يگرد آور: ماخذ 

COM.CARNP.WWW     COM.BOURSENEGAR.WWW    ایت آفتاب  س وIR.AFTAB.WWW  

  

 ید کننـده قطعـات مـورد مطالعـه محـسوب مـ      یـ ن تولینکـه بزرگتـر   ی فوق عالوه بر ا    يکشور ها 

  . ند ی آیز بشمار مین مصرف کننده نی  بعنوان بزرگتر،گردند

  

   قطعات مورد استفاده در ماشین آالت صنعتی1-9-2-

  :الت صنعتی معرفی شده استآ  کشورهاي عمده تولیدکننده ماشین"الیذ

o آمریکا  o  بخصوص اتحادیه اروپا(کشورهاي اروپایی(  
o روسیه  o چین  
o ژاپن  o هندوستان  

  

در اینجا الزم به ذکر است که هرچند کشورهاي نام برده شده در بـاال، بـه عنـوان کـشورهاي        

تولید ایـن  گردند ولی نظر بر اینکه تعداد         آالت صنعتی در جهان محسوب می       بزرگ در تولید ماشین   

تـوانیم   باشد لذا در اینجا مـا مـی   ماشین ها در مقایسه با خودرو از رقم بسیار پایینی برخوردار می    

 پـودر را  يد شـده بـه روش متـالوژ   یـ همچنان کشورهاي بزرگ تولید و مصرف کننده قطعـات تول         

 تولیـد  همان کشورهاي تولیدکننده خودرو در جهان معرفی کنیم که فهرست آنها بـه همـراه تعـداد                

  . است آورده شده4جدول شماره خودرو در 
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۱۵ صفحه

  

   قطعات مورد استفاده در لوازم خانگی-3-9-1

  :ر استی بشرح زیکشورهاي عمده تولید و مصرف کننده کننده انواع لوازم خانگ

o آمریکا  o  بخصوص اتحادیه اروپا(کشورهاي اروپایی(  
o نیچ  o و خاور دوری شرقيای آسيکشورها   
o ژاپن  o هند  
o هیترک    

    
  

   قطعات مورد استفاده در ماشین هاي اداري -4-9-1

  :ر استی بشرح زي ادارين هایشکشورهاي عمده تولید و مصرف کننده کننده انواع ما

o آمریکا  o آلمان  
o نیچ  o ایتالیا  
o فرانسه  ژاپن  

  

   شرایط صادرات-10-1

 هـستند کـه بخـش عمـده آن در صـنعت        یقطعات مورد مطالعه طـرح حاضـر، قطعـات صـنعت          

گر بـا توجـه بـه اینکـه در امـر صـادرات یـک کـاال،         یوسازي کاربرد خواهد داشت از طرف د خودر

گـردد لـذا    معموالً حجم صادرات یکی از عوامل تعیین قیمت تمام شده کاال در مقصد محـسوب مـی     

 پودر با کاربري صنعت خودرو توجه شـده و از          يدر اینجا تنها به شرایط صادرات قطعات متالوژ       

  .امکان صادرات مورد بررسی قرار گرفته استزوایاي مختلف 

   معرفی شرایط مورد نیاز صادرات قطعات خودروو قطعات صنعتی دیگر-5جدول شماره 
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۱۶ صفحه

  شرح  شرایط الزم  ردیف

1  
برخورداري از مزیت 
  رقابتی به لحاظ قیمت

باشـد   هاي رقابتی جهانی مـی  یکی از معیارهاي مهم در صادرات قطعات خودرو، قیمت   
مورد نیز به شـرایط اقتـصاد کـالن کـشور در مقایـسه بـا کـشورهاي مقـصد                   که این   

  .صادرات باز می گردد
توان به نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت مواد اولیه، نرخ تورم و موارد  از جمله این شرایط می

پـذیري   مشابه اشاره کرد که با توجه به متغیر بـودن عوامـل فـوق، الزم اسـت توجیـه         
ان واقعی صادرات و کشور هاي مقصد مـورد تحلیـل قـرار            اقتصادي صادرات در زم   

  .گیرد

2  
برخورداري سازنده از 

  برند معتبر

ــده       ــش عم ــه بخ ــان داراي س ــودرو در جه ــات خ ــازار قطع  AM و OES و OEMب
از اینرو از نگاه برند معتبر ورود به هر کدام از بازارهاي فوق به . گردد بندي می   تقسیم

  :صورت زیر است
o  بازارOEM و OES 

از اینـرو  . باشـد  ورود به این بازارها مستلزم برخورداري از برنـد معتبـر جهـانی مـی           
  هایی که فاقد این برند هستند الزم است با ایجاد مـشارکت بـا شـرکت صـاحب           شرکت

  . را براي تولید خود ایجاد نمایدOES و OEMبرند جهانی، قابلیت ورود به بازار 
o  بازارAM  

 به هر دو صورت ورود با برند معتبر جهانی و یا بدون آن نیز توان  در این بازارها می   
هاي فروش به نسبت برند مورد استفاده تغییر پیدا خواهد     لیکن قیمت . حضور پیدا کرد  

  .کرد
  

3  
برخورداري از مزیت 
  رقابتی به لحاظ کیفیت

از ایـن رو بـراي   . باشـند   پودر، از سري قطعات حساس به کیفیت مـی      يقطعات متالوژ 
  .ود به بازار جهانی الزم است از کیفیت رقابتی جهانی برخوردار بودور

  مقررات دولتی  4
توان گفـت کـه هیچگونـه       با مراجعه به مقررات واردات صادرات وزارت بازرگانی، می        
  .محدودیتی در امر صادرات قطعات خودرو وجود ندارد
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۱۷ صفحه

  

  وضعیت عرضه و تقاضا - 2

   تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون بررسی ظرفیت بهره برداري و روند-1-2

  برداري هاي بهره  بررسی ظرفیت-1-1-2

بـرداري در سـطح کـشور بـه        بهـره   با مراجعه به اطالعـات وزارت صـنایع و معـادن، ظرفیـت            

  :بندي شده است صورت جدول زیر جمع

  برداري تولید کنندگان قطعات متالوژي پودر در کشور   ظرفیت بهره-6جدول شماره

  محل استقرار   ظرفیت اسمی تن   ام واحدن  ردیف
تاریخ شروع بهره 

  برداري 
  1372  600   پودر مشهديمتالوژ  1
  1385  200  آزاد قطعه توس  2
  1378  700   پودر مشهديآهنگر  3
  200  ای پودر آريگروه متالوژ  4

  مشهد

1384  
  1375  نیقزو  700  رانی پودر ايمتالوژ  5
  1380  زیتبر  400   پودر ماد صنعت يشرکت متالوژ  6
  1381  300   پودر سهنديمتالوژ  7
  200  ز یتوك تبری پودر ايمتالوژ  8

  زیتبر
1382  

  1378  500  رانی  اي پودريمتالوژ  9
  13  رانی پودر کار ایمهندس  10

  تهران
1375  

  1372  کرج  160  يپارس تکنولوژ  11
  1383  قم  45  شرکت رهاورد ذوب قم  12

  -  -  4018  جمع

     ی مرکز آمار و اطالع رسان–رت صنایع و معادن وزا: ماخذ   
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۱۸ صفحه

  

  قطعات متالوژي پودر در کشور بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید -2-1-2

بـرداري از واحـدهاي     تـاریخ شـروع بهـره   هبـ ن با توجـه  یهمچن و  6شماره با توجه به جدول   

 يقطعـات متـالوژ    ، روند ظرفیت نـصب شـده تولیـد         که در جدول فوق ذکر شده است         فعال کشور 

  :، جدول زیر تهیه شده استپودر
  

  1378 - 1385  سال - روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات متالوژي پودر در کشور -7جدول شماره 

   تن-ظرفیت نصب شده   سال  تن –ظرفیت نصب شده   سال
1378  2673  1383  3618 

1379  2673  1384  3818 

1380  3073  1385  4018 

1381  3373      

1382  3573      
 

 )  فعال يواحدها ي بر اساس سال شروع بهره برداريجمع بند(   ی مرکز آمار و اطالع رسان–وزارت صنایع و معادن : ماخذ   

     

  تولید قطعات متالوژي پودر در کشور بررسی روند تولید واقعی -3-1-2

 کـه بـه روش   ی صنعتدر جدول باال، واحدهاي فعال و ظرفیت اسمی آنها در تولید انواع قطعات 

لیکن براي بررسی روند تولیـد واقعـی واحـدهاي فـوق            .  گردد ، آورده شد    ید م ی پودر تول  يمتالوژ

لـذا امکـان دسترسـی    . باید گفت که بخش عمده این واحدها از مالکیت خصوصی برخوردار هستند        

 ،  ن قطعـات  یـ اقعـی   بنابراین براي تعیـین تولیـد وا      . باشد  به آمار تولید واقعی آنها بسیار دشوار می       

شود که واحدهاي فعال کشور با ظرفیت هشتاد درصد ظرفیت اسمی خود در حال تولیـد            فرض می 

  تـن در سـال   3215 پودر در کـشور معـادل   يباشند که بدین ترتیب تولید واقعی قطعات متالوژ      می
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۱۹ صفحه

بنـدي   مـع نیـز در جـدول زیـر ج    یواقع روند تولید فوقهمچنین با توجه به جدول   . شود  برآورد می 

  .شده است

  تن –هاي گذشته   روند تولید واقعی قطعات متالوژي پودر طی سال-8جدول شماره 

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  
1385  

  مه اولین
2138  2138  2458  2700  2858 2895 3054 1608 

  

   بررسی سطح تکنولوژي تولید در واحدهاي فعال-4-1-2

د قطعـات بـا     یـ  باشد که اسـاس آن برتول      ی م یخت قطعات صنعت   سا ي برا ی پودر روش  يمتالوژ

نـد ابتـدا فلـز مـورد     ین فرایدر ا.  باشد یته باال با استفاده از پودر فلزات فوق مینقطعه ذوب و دانس 

 و تحـت فـشار پـرس فـشرده و شـکل قطعـه        يرینظر به شکل پودر در آورده شده و سپس قـالبگ          

ر نقطعه ذوب حـرارت    یه شده به داخل کوره منتقل و تا ز        پودر فشرد . رد  ی گ یمورد نظر را بخود م    

ل سـاختمان همگـن و    یگر و تـشک   ین عمل سبب جوش خوردن ذرات فلز به همد        ی شود که ا   یداده م 

 يد در متـالوژ یـ ن مرحلـه تول یآخـر . رد یـ  گیب قطعه شکل م  ین ترت ی و بد  4 شود ی در فلز م   یمحکم

  .  گردد یجاد میق مورد نظر قطعه ایطح دق سی است که تحت آن ابعاد و صافينکاریپودر ، ماش

  : پودر به صورت زیر استيفرایند تولید قطعات به روش متالوژ

  

  

  

                                                
  .ند تحت عنوان تف جوشی زینتر کردن در صنعت متالوژي مرسوم است این فرای 4

  انتخاب
 مواد اولیه

آماده سازي 
 مواد اولیه

قالبگیري و 
 فشردن پودر فلز 

  تف جوشی 
 ) زینتر کردن ( 

ماشینکاري قطعه 
و رساندن آن به 
شکل و ابعاد 

  قطعه 
  آماده
  فروش
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۲۰ صفحه

  

سـازي از طریـق    توان گفت کـه تکنولـوژي مـورد اسـتفاده در قطعـه       می فوقبا توجه به فرایند     

هـا   وژي پودر در مورد کلیه واحدهاي تولیدي آن یکسان است و تفاوت خاصی بین تکنولـ               يمتالوژ

لیکن آنچه که سبب ایجاد تمایز بین قطعات تولید شده کارخانجات مختلـف نـسبت بـه       . وجود ندارد 

  :تواند بشود ، شامل موارد زیر خواهد بود همدیگر می

o  تــوان مهندســی واحــد تولیــدي در انتخــاب مــواد ، آمــاده ســازي آن ، تعریــف و اجــراي

  )  آلیاژ سازي ( فرموالسیون دقیق ترکیب مواد 

o ها دقت عمل و کیفیت قالب 

o  تف جوشی ( دقت عمل در زینتر کردن (  

o دقت عمل اپراتورها در هنگام ماشینکاري  

o                دقت عمل کنترل کیفیت در جلوگیري از ورود قطعات نامرغوب به مجموعه قطعات آمـاده

  فروش

ران  پودر عالوه بـر ایـ  يهمچنین در اینجا باید گفت که تکنولوژي تولید قطعات به روش متالوژ    

گیرد که در فراینـد بـاال شـرح داده شـده اسـت و       در سایر نقاط جهان نیز به همان شکلی انجام می 

لیکن همچنان کیفیت قطعات تولیدي نیز به مشابه مطالب ذکـر شـده در بـاال، تـابع تـوان مهندسـی،            

ن نتـر کـرد  یهـاي مـورد اسـتفاده  و ز    دقت عمل اپراتورها و کنترل کیفیت و همچنـین کیفیـت قالـب         

  .خواهد داشت یبستگ
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۲۱ صفحه

  آالت مورد استفاده در تولید هاي سازنده ماشین  کشورها و شرکت-5-1-2

 پـودر  ي مخـصوص متـالوژ  ين طرح عبارتند از کوره هاین آالت مورد استفاده در این ماش یمهمتر

ه از  یـ ت ته یـ  قابل ی بوده و بـه راحتـ      ید کنندگان داخل  ی تول ين ها دارا  ین ماش یا.  پرس يو ماشین ها  

ت رقابـت بـا نمونـه    یالت ساخت کشورمان قابل  آن  یز ماش یت ن یفی را دارند و به لحاظ ک      یمنابع داخل 

ن ید کننـده ماشـ   یـ  تول يدرجدول ذیـل مشخـصات واحـدها      .  باشند   ی را دارا م   ی مشابه خارج  يها

  . آالت ارائه گردیده است 

  آالت تولید قطعات متالوژي پودر   فهرست ماشین-9شماره جدول 

  تلفن  شرکت سازنده  آالت الزم شینما  ردیف

  0262-3830510 تون یشرکت اکسا
 °1800c پودر با دماي يکوره مخصوص متالوژ  1  88810760   پرتو کوره يدیتول

  88886684  ران یع کوره ایصنا

   ی لوالئين سازیماش
6606002-6603288-

0261  

  ک شهاب یدرولیپرس ه
66965258-

66409739  
  کیدرولیماشین پرس ه  2

  55406979  ن یران ماشیا
  0411-2893893  زی تبرين سازیماش

  ن تراشیماش  3
  88260575  ن ابزاریشرکت تهران ماش

  0411-2893893  زی تبرين سازیماش
  ن فرزیماش  4

 0511-66176675  شرکت فرز سازان 

  0411-2893893  زی تبرين سازیماش  ن متهیماش  5
 ایران  ن مختلف کشور ن سازایماش  ش ین پولیماش  6
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۲۲ صفحه

  هاي جدید و طرح هاي توسعه در دست اجرا  بررسی وضعیت طرح-2-2

 يت طـرح هـا  یبا مراجعه به بانک اطالعاتی صنعتی وزارت صنایع و معادن، فهرسـت و وضـع       

  .  شده است ير جمع بندیبه صورت جدول زاخذ و  در حال توسعه يجاد و طرح هایدر حال ا
  

  هاي در حال ایجاد و طرح توسعه تولید قطعات متالوژي پودر یت طرح وضع-10شمارهجدول 

  )میلیون ریال(گذاري  سرمایه
متوسط درصد   محل استقرار  نام طرح

  باقیمانده  انجام شده  پیشرفت
   تن-ظرفیت 

مرتضی آراز و آیدین انصارین 
  275  1150    20  و جعفر صفوي

مقصود خانچی و آراز 
  1000  4000    0  یانانصار

  200  2400    0  صمد مهدوي طباطبایی
پرویز حاج هاشم خانی و 

رسول راهرو خطیبی و شعبان 
  اسمعیلی

آذربایجان 
  شرقی

50    2200  15  

  30  2200    50  اردبیل  بهلول امیري
محمدباقر ابطحی و علی اکبر 
  500  12000    0  شمسایی و احمدرضا تبرایی

  50  1200    0  سیدمحمدعلی دانشگر
  150  1570    0  نطقه صنعتی مورچه خورتم

 –پودر قطعه کاران اصفهان 
  شرکت

  اصفهان

0    1570  50  

  1000  7000    0  توسن صنعت پیشرو
داود امیري بستان آباد و 
  500  4200    0  یوسف همت پور

  200  3000    0  جلیل خلیلی
  500  2700    0  ذبیح اله کرامتی

تمدید (رحیم اکبرزاده لیل آبادي 
38502(  

  تهران

0    1570  50  

  200  11300    0  آزاد قطعه توس
  700  18169  54507  75   پودر مشهد يآهنگر

سعید رضا خواه خادم و 
  100  5500    0  اهللا وردکار احسان

  100  2200    0  متالورژي پودر آریا
  400  4504    0  متالورژي پودر خراسان
  محسن قوچانی نژاد

خراسان 
  رضوي

0    7500  300  
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۲۳ صفحه

  هاي در حال ایجاد و طرح توسعه تولید قطعات متالوژي پودر یت طرح وضع-10شمارهجدول 

  )میلیون ریال(گذاري  سرمایه
  2300  46000    0  زيمحمود عزی

  100  3660    0  صدیقه صابري مقدم عنبري
اهللا وردکار و محمدرضا  احسان

  10  120000    0  طیرانی

سعیدرضا خواه خادم و 
  250  5200    0  اهللا وردکار احسان

  30  900    0  شرکت تعاونی آذرپارس پودر
  600  5200    0  صفرعلی طالشی
  50  2000    0  وحید فاروسی

   محمدي و شهرام بیاتمجید

  زنجان

0    1900  3000  
  50  1300    0  قزوین  پوران قهرمانلویی
  4500  25500    0  اردالن حق گشا
  600  6500    0  لرستان  امین راد

  40  3500    0  حامدرضا سخایی
  500  8500    0  فرزاد رستمی آبندانسرایی
  حسن توکلی کالگري

  مازندران
0    7000  557  

  200  24000    0  مرکزي  دمجواد مشیدي و احمدیان مق
  5000  6900    0    شیمی مهرجاویدان

داود محمدعلیزاده سوها و 
  200  24000    0  همدان  سعید احمدیان مقدم

  300  12200    0  یزد  سیدمهدي خضري
          تن24500هاي در حال ایجاد              بندي ظرفیت طرح جمع

  

  

  بینی عرضه در بازار آینده کشور پیش

هـاي در حـال     پودر در آینده از طریـق تولیـد واحـدهاي فعـال و طـرح       يات متالوژ عرضه قطع 

ایجاد و همچنین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هـر کـدام از آنهـا مـورد بررسـی قـرار         

  .گرفته است
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۲۴ صفحه

  بینی عرضه واحدهاي فعال  پیش-الف

 بـراي   پـودر يلوژقطعـات متـا   تولیـد  ينـصب شـده کـشور بـرا     ی اسمتی ظرف7در جدول شماره   

 موجـود بطـور   ي واحـد هـا  ی همچنین پیشتر اشاره شد که ظرفیت عمل.هاي گذشته آورده شد   سال

تولیـد  هـاي فـوق ،     از اینرو با در نظـر گـرفتن ظرفیـت    باشد     ی م ی درصد ظرفیت اسم   80متوسط  

  .بینی شده است  تن پیش3215 این واحدها در آینده ساالنه یواقع
  

  حدهاي در حال ایجادبینی عرضه وا  پیش-ب

بنـابراین مطـابق    . هـاي در حـال ایجـاد کـشور آورده شـد              فهرست طـرح   10در جدول شماره    

 از آنهـا بـه صـورت    ي طرحها ، مقاطع بهـره بـردار  یشرفت فعلیسوابق موجود، بر حسب درصد پ    

  :ر فرض شده است یز

   در حال اجراي از طرحهاي زمان بهره برداری پیش بین– 11  شمارهجدول
  سالی که طرح به بهره برداري خواهد رسید  رصد پیشرفت فعلی طرحد

  1386سال          درصد75 – 99
  1387سال          درصد50 – 74
  1388سال          درصد25 – 49
  1389سال          درصد1 – 25

  1390تنها ده درصد طرحها و آنهم در سال    صفر       درصد

  

جاد که در آینده بـه ظرفیـت نـصب شـده     ی در حال ا   يها  فیت طرح  ، ظر  فوقول  ا با توجه به جد   

  :بینی است کشور اضافه خواهد شد، به صورت زیر قابل پیش

  

  هاي در حال ایجاد برداري رسیدن طرح بینی به بهره  پیش-12جدول شماره 
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۲۵ صفحه

  سال بهره برداري از طرح    تن–ظرفیت 
  در صد پیشرفت طرح ها

  1389  1388  1387  1386  یعمل  یاسم
  560  560  490  420  560  700      درصد75 – 99
  36  5/31  27  0  36  45      درصد50 – 74
  0  0  0  0  0  0      درصد25 – 49
  165  0  0  0  220  275      درصد1 – 25

  0  0  0  0  18784  23480   صفر       درصد
  761  5/591  517  420  19600  24500  جمع کل 

  

 80-70-60هـاي صـنعتی بـه صـورت      ال ایجاد متناسـب بـا عـرف طـرح    هاي در ح راندمان تولید واقعی طرح 
  .برداري لحاظ شده است درصد ظرفیت اسمی در سه سال اول بهره

  

  1385 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا آخر سال -3-2

در قسمت بررسی شماره تعرفه قطعات مورد مطالعه عنوان شد که این قطعات شـماره تعرفـه                 

شوند کـه متـشکل از تعـداد متنـوع از      اي وارد می ا به صورت مجموعه   یاین قطعات   . قلی ندارند مست

 در هر صـورت  یول.  گردد ینکه بصورت قطعه منفصله وارد کشور م      یا ا یقطعات مختلف هستند و     

 يریـ جـه گ ی نتیدانیـ  بـا انجـام مطالعـات م   یتوان آمار دقیقی از حجم واردات آنها ارائه کرد ول      نمی

 ين هـا ی ، ماشـ ی مختلف لـوازم خـانگ  ي در بازارهای از قطعات وارداتیزان متنوعیاست که مشده  

ش از محـصوالت مـشابه   ید حجـم آن بـ  ی در بازار وجود دارد که شـا  ی صنعت ين ها ی و ماش  يادار

 يد داخل خودروسـازان بـرا  ی به لحاظ عدم خريکن در بازار خودرو ساز   یل.  باشد   ید داخل م  یتول

ل ی تـوان گفـت کـه هـر چنـد بـدل      یدر مجموع م این  بنابر.  ار محدود است    یردات بس ن قطعات ، وا   یا

ن یـ  ا ین قطعات ارائـه کـرد ولـ       ی را در ارتباط با واردات ا      یقی توان آمار دق   ینبود اطالعات موثق نم   

د یـ زان تولیـ ش از می بیکه ذکر شد واردات حتیموضوع به مفهوم نبود واردات نبوده بلکه همانطور      

  . ارد داخل وجود د
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۲۶ صفحه

   بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون-4-2

  .  شده است يریگی روند مصرف پیبا توجه به موارد کاربرد قطعات مورد مطالعه ، بررس
  

   برآورد میزان مصرف قطعات در صنایع خودروسازي 2-4-1-
  

   برآورد میزان مصرف در تولید خودرو-الف

جـه  ی پـودر نت يد قطعـات  متـالوژ  ی فعال در تولي شده از واحد هاافتی اطالعات در هبا استناد ب  

ق یـ د شـده از طر یـ لـوگرم قطعـه تول  ی ک5زان  یـ رو بطور متوسـط م    د شده است که در هر خو      يریگ

از اینرو با ضرب کردن تعداد خودروي تولیدي در کشور بـه عـدد           .  پودر بکار رفته است      يمتالوژ

اي که در اینجا باید گفـت ایـن اسـت کـه برخـی       لیکن نکته. زان مصرف را برآورد کرد     یتوان م ی م 5

 شوند ولی به نـوعی ایـن خودروهـا مونتـاژ داخـل              ید م ی تول یخودروها هر چند که بصورت داخل     

شود که علـت ایـن امـر پـایین بـودن            ها و قطعات آن از خارج کشور وارد می          بوده و کلیه مجموعه   

ن گـروه خودروهـا در مقایـسه باخودروهـاي تولیـد      البته ایـ  . باشد  تعداد تولید خودروهاي فوق می    

دو شـرکت بـزرگ    ياز سـو  و مطابق آمارهاي ارائه شـده       هستند برخوردار   يکمترداخل از تعداد    

 ( روه قـرار دارنـد  گـ ایران خودرو و سایپا، تنها پنج درصد خودروهاي تولیدي کـشورمان در ایـن        

 یران مونتـاژ مـ   یـ  خـارج وارد و در ا       آنهـا بطـور کامـل از       ي که قطعات و مجموعه ها     یخودروهائ

هـاي    در ادامه بادر نظر گرفتن رویکرد فوق، میزان مصرف قطعات مورد مطالعـه در سـال                )گردند  

  .گذشته بررسی خواهد شد

  هاي گذشته  آمار تولید داخل انواع خودرو در سال-13جدول شماره 

   دستگاه-تعداد تولید 
  نوع خودرو  ردیف

1379  1380  1381  1382  1383  1384  
1385  

  مه اولین
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۲۷ صفحه

  395650  746738  788488  658545  477147  287230  229784  خودروهاي سواري  1
  51100  110041  72882  64670  54428  35823  28658  وانت  2
  1760  1641  1892  1927  1894  1686  1514   ون–بوس  مینی  3
  1600  1919  4215  4731  3953  3811  3049  اتوبوس  4
  2255  3717  6219  8281  6235  4104  3283  آمبوالنس-دودیفرانسیل  5
  16405  31245  33597  18613  15110  9945  7956   تریلر–کامیون   6
  710  1321  1452  1058  1281  1053  843  ماشین هاي راهسازي  7
  1105  2541  2158  2039  2021  1330  1064  خودروهاي صنعتی  8

  941170  897842  909451  759006  560788  369098  295278  جمع کل
  

   از آمار ارائه شده مجله گسترش صنعت يجمع بند: ماخذ 

 پنج درصد از خودروهاي تولید داخل، مصارف قطعـات خـود را از      حدودپیشتر اشاره شد که     

د یـ و بـا اسـتفاده از آمـار تول      از اینرو با در نظر گرفتن درصد فـوق ،           . کنند   خارج کشور تأمین می   

به صـورت جـدول زیـر    برآورد و  پودر يحجم مصرف قطعات متالوژ باال  ،  جدول   خودرو مطابق 

  :بندي شده است جمع
  

  هاي گذشته براي خودروسازان  برآورد میزان مصرف انواع قطعات متالوژي پودر در سال-14جدول شماره 

    تن –میزان مصرف 

1379  1380  1381  1382  1383  1384  
1385  

  مه اولین
1402  1753  2663  3605  4320  4265  2235  

  
  

   برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو-ب

 در خودرو است و لذا سـاالنه تنهـا   (slow Move) پودر یک قطعه کند مصرف يقطعات متالوژ

ضـریب  . گیـرد  برداري خودروها مورد استفاده قرار می     از این قطعه در دوران بهره      يمقدار معدود 
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۲۸ صفحه

یعنی اینکـه هرخـودرو در   . 5 است0,2معادل ) برداري دوران بهره(مصرف این قطعه در هر خودرو    

از مجمـوع  . کنـد  مـی ) قطعات مورد مطالعـه   ( یک بار اقدام به تعویض قطعات مصرفیهر پنج سال   

.  شـوند    ی محـسوب مـ    ی درصد بعنـوان قطعـات مـصرف       یقطعات بکار رفته در هر خودرو تنها س       

ــازار خــدما  ــرآورد مــصرف در ب ــابراین بــراي ب ت پــس از فــروش خــودرو، الزم اســت تعــداد  بن

الـذکر،   خودروهاي ترددي و فعال در کشور شناسایی و با در نظـر گـرفتن ضـریب مـصرف فـوق               

  در جـدول زیـر خالصـه   حات فـوق الـذکر  ینرو با توجـه بـه توضـ    ی از ا  .حجم مصرف تعیین گردد     

  . شده استمطالب ارائه

 PMپس از فروش خودرو به قطعات  برآورد روند مصرف بازار خدمات -15جدول شماره 

تعداد خودرو در کشور 
  kg -مصرف قطعات متالوژي پودر   )هزار دستگاه(

  سال
واحد در   فعال   موجود

  خودرو
ضریب 
  دوره تعویض  تعویض

   تن-مصرف کل 

1379  3828  3445  5  0,30  0,2  1033  
1380  4123  3711  5  0,30  0,2  1113  
1381  4682  4214  5  0,30  0,2  1264  
1382  5438  4894  5  0,30  0,2  1468  
1383  6344  5710  5  0,30  0,2  1713  
1384  7240  6515  5  0,30  0,2  1954  

 1385     
  مه اولین

7710  6939  5  0,30  0,2  2082  
   شده از مجله گسترش صنعت يجمع بند: ماخذ 

  

   :در جدول باال: ح یتوض

  . موجود فرض شده است يروها درصد خود90 تعداد خودروهاي فعال در کشور معادل -1
  ) ( 5kg  پودر بکار رفته در هر خودرو است  ي اعداد ستون چهارم به مفهوم وزن قطعات متالوژ-2

                                                
 .گیري شده است این عدد از طریق نظرسنجی از چند تعمیرگاه مجاز خودرو نتیجه 5
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۲۹ صفحه

که در دوران   پودر بکار رفته در هر خودرو است  ي از قطعات متالوژي اعداد ستون پنجم به مفهوم درصد- 3
ن قطعات فرسوده و ی درصد از ا30 تنها یعنی) صد  در30( رد ی گیض قرار میکار هر خودرو مشمول تعو

  ض مشوند نه همه قطعات بکار رفته در خودرو یتعو
 ، چهارم و سوم ي ارقام ستون ها، ) ستون هفتم (  بدست آوردن مصرف قطعات فورج در هر سال ي برا-4

   ضرب شده است گر یپنجم در همد
  

قطعـات  مـصرف  مربـوط بـه   بنـدي   جمـع  لیـ در جدول ذ   15 و   14شماره  ول  ابا استفاده از جد   

  .انجام گردیده است پودر يمتالوژ

  بندي مصرف قطعات متالوژي پودر در بازار خودرو سازي کشور  جمع-16جدول شماره 

   تن–جمع کل مصرف   خدمات پس از فروش خودرو  خودروسازان  سال    تن–میزان مصرف 

1379  1402  1033  2435  
1380  1753  1113  2866  
1381  2663  1264  3927  
1382  3605  1468  5073  
1383  4320  1713  6033  
1384  4265  1954  6219  

  4317  2082  2235       1385 مه اولین
  

  

   برآورد میزان مصرف در صنعت لوازم خانگی2-4-2-

.  شـد  یره معرفـ یـ  ها ، فر و غيریوه گین حوزه در چرخ گوشت ، آبم   یموارد مصرف قطعات ا   

  . ن حوزه ها صورت گرفته است یر برآورد مصرف در ایول زنرو در جدیاز ا

  
  

   برآورد مصرف قطعات متالوژي پودر در بازار لوازم خانگی-17جدول شماره 

  گرم   * MPضریب مصرف قطعات    هزار عدد–تعداد تولید 
چرخ   سال

  گوشت
آب میوه 
چرخ   فر  گیري

  گوشت
آب میوه 
  فر  گیري

   تن–جمع کل مصرف 



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

طرح تولید قطعات صنعتی به روش 
  متالوژي پودر

  1386 هریورش
  

 

۳۰ صفحه

1379  225  156  114  150  50  100  53  
1380  235  163  120  150  50  100  56  
1381  248  170  125  150  50  100  58  
1382  261  178  132  150  50  100  61  
1383  274  187  138  150  50  100  64  
1384  282  197  140  150  50  100  67  

  35  100  50  150  71  103  145  مه اولی ن1385 
  

   متالوژي پودر  قطعات*
  ع یمار محصوالت منتخب وزارت صناآ: ماخذ 

  
  
   برآورد میزان مصرف در ساخت ماشین آالت اداري -3-4-2

 نیـ نـرو در ا ی از حجم مصرف در کشور وجود ندارد از ایقین آالت آمار دقین ماش یدر مورد ا  

 ی لحـاظ مـ  ی درصد مصرف در حـوزه لـوازم خـانگ        10 حجم مصرف را معادل      قسمت از گزارش  

  م ینمائ

  

   برآورد میزان مصرف در ساخت ماشین آالت صنعتی-4-4-2

نـرو در  ی از حجم مصرف در کشور وجـود نـدارد از ا  یقیزآمار دقین آالت نین ماش یدر مورد ا  

م ی نمـائ  ی لحاظ م  ی درصد مصرف در حوزه لوازم خانگ      15 حجم مصرف را معادل      زی قسمت ن  نیا

 .  

o روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم يجمع بند   

د شـده  یـ ر در مورد مصرف قطعـات تول      ی مختلف ، به آمار ز     ي مطالعات حوزه ها   يع بند با جم 

  : د یرسم یخواه پودر ياز روش متالوژ
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۳۱ صفحه

   جمع بندي روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم -18جدول شماره 

    تن –مصرف حوزه هاي مختلف 
  سال

اشین آالت م  ماشینهاي اداري   لوازم خانگی  خودرو 
  صنعتی

  جمع کل مصرف 
  تن

1379  2435  53  5,3  8  2501,3  

1380  2866  56  5,6  8,4  2936  

1381  3927  58  5,8  8,7  3999,5  

1382  5073  61  6,1  9,1  5149,2  

1383  6033  64  6,4  9,6  6113  

1384  6219  67  6,7  10  6302,7  

  4360,8  5,3  3,5  35  4317       1385 نیمه اول

  

  

  1385آغاز برنامه توسعه تا آخر سال  بررسی روند صادرات از -5-2

بـا  براي بررسی میزان صادرات کشورمان، به آمار وزارت بازرگانی مراجعه شده است ولـی               

گیري شده است که این وزارتخانه شماره تعرفه مـستقلی            نتیجهن  یتوجه به مطالعات بعمل آمده چن     

 خصوص میـزان صـادرات ارائـه        توان آمار مستندي در     براي قطعات مورد مطالعه ندارد و لذا نمی       

 صـورت گرفتـه در مـورد عرضـه و تقاضـا در گذشـته ،                 ي هـا  یگر مطابق بررس  یاز طرف د  . کرد

 رود یلـذا انتظـار نمـ   . کامال محسوس است  ) بدون در نظر گرفتن واردات      ( وجود کمبود در بازار     

ن عنـوان و  یـ  از قطعـات خـودرو تحـت ا   ياریکـه بـس   ( "ر قطعات خـودرو    ی سا " در قالب    یکه حت 

گرصادرات قطعات مورد مطالعـه  یا هر قطعات د   یو  )  گردد   یا وارد م  ی صادر   یشماره تعرفه گمرک  

  .  اتفاق افتاده باشد 
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۳۲ صفحه

   بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم-6-2

   پیش بینی تقاضاي بازار خودرو در آینده-1-6-2

  بازار خودروسازانبینی تقاضا در  پیش) الف

هاي اعالم شده خودروسازان، تولید سـاالنه یـک میلیـون دسـتگاه خـودرو در                  مطابق سیاست 

از اینرو با فرض آنکه همچنان پـنج درصـد از خودروهـاي تولیـد            . هاي آینده حفظ خواهد شد      سال

یانه هـاي آتـی سـال    داخل قطعات خود را از خارج کشور تأمین خواهند نمود، بدین ترتیـب در سـال          

 پودر در بازار خودروسـازان کـشور تقاضـا وجـود     يق متالوژید شده از طر  ی تن قطعات تول   4750

  .خواهد داشت
  

  بازار خدمات پس از فروش خودرو) ب

مطابق شرایط موجود کشورمان، ساالنه یک میلیون دستگاه خودرو به بـازار وارد شـده و در          

ن است از اینرو با عنایت بر وضـعیت فـوق،   عوض تنها حداکثر پنج درصد از آن در حال خارج شد    

  لیـ ذ پـودر در جـدول   يق متالوژید شده از طریمیزان خودروهاي ترددي و نیاز آنها به قطعات تول 

  .بندي گردیده است جمع

 )قطعات متالوژي پودر( MP به قطعات AM برآورد نیاز -19جدول شماره  

تعداد خودرو در کشور 
  kg -عات متالوژي پودر مصرف قط  )هزار دستگاه(

  سال
ضریب   واحد خودرو  فعال  ترددي 

  دوره تعویض  تعویض
   تن-مصرف کل 

1385  6687  6018  5  30  0,2  1805  
1386  7637  6873  5  30  0,2  2062  
1387  8587  7728  5  30  0,2  2318  
1388  9537  8583  5  30  0,2  2575  

 

  . ح داده شده است   شر15ل جدول شماره ی ارقام جدول باال ذیوه محاسباتیش
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۳۳ صفحه

   بازار داخل در آیندهيبینی تقاضا بندي پیش جمع) ج

 بازار داخل در آینـده   يبینی تقاضا   ، پیش AMبندي تقاضاي بازار خودروسازان و بازار         با جمع 

  :به شرح جدول زیر آمده است

  بینی تقاضاي بازار خودرو  در آینده  بندي پیش  جمع– 20جدول شماره 

    تن–قاضا پیش بینی ت
  سال

  خدمات پس از فروش خودرو  خودروسازان
  جمع تقاضاي آینده 

  تن

1386  4750  1805  6555  

1387  4750  2062  6812  

1388  4750  2318  7068  

  

   پیش بینی تقاضاي بازار لوازم خانگی ، ماشین هاي اداري و صنعتی در آینده-2-6-2

و بـا   ) 18جدول شـماره   (  گذشته يهابا استناد بر حجم مصرف قطعات مورد مطالعه در سال        

  . شده است ینیش بینده پی آيزان تقاضا در سالهایون ، میانجام رگرس

  

   پیش بینی تقاضاي بازار لوازم خانگی ، ماشین هاي اداري و صنعتی در آینده-21جدول شماره 

  ماشین آالت صنعتی  اي اداري ماشینه  لوازم خانگی  سال    تن –تقاضا در حوزه هاي مختلف 
  جمع کل تقاضا 

  تن

1386  74,5  7,4  11,1  93  

1387  78,3  7,8  11,7  97,8  

1388  82,2  8,2  12,3  102,7  
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۳۴ صفحه

گیري مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مـورد احـداث واحـدهاي جدیـد از                  بندي و نتیجه    جمع

  نگاه توجیه پذیري بازار

دهـد بـازار      ي پودر نشان مـی    مطالعات بازار تولید قطعات صنعتی به روش متالورژ       

از حجم قابل توجهی کمبود برخوردار است و لذا ایجاد واحدهاي جدیـد در ایـن عرصـه         

اکنـون کمبـود موجـود در بـازار از طریـق واردات تـأمین        البته هـم  . باشد  توجیه پذیر می  

گردد در صورت تولید داخل این قطعات، به علت کـاهش قیمـت         بینی می   گردد که پیش    می

  .شده و همچنین افزایش قابلیت دسترسی، تولیدات داخل جایگزین واردات گرددتمام 
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۳۵ صفحه

عرضه محصول در کشور و مقایـسه   هاي تولید و بررسی اجمالی تکنولوژي و روش  -3

 آن با دیگر کشورها

  نگاهی به روش تولید قطعات در روش متالوژي پودر  -1-3

 پودر به صـورت زیـر   يطعات به روش متالوژفرایند تولید ق ز اشاره شد    یشتر ن یکه پ یهمانطور

  :است

  

  

  

  

  .هاي آن ذیالً آمده است با توجه به فرایند تولید تعریف شده، شرح فعالیت

  انتخاب و آماده سازي مواد اولیه •

انتخــاب مــواد اولیــه تــابع . انتخــاب مــواد اولیــه، اولــین اقــدام در فراینــد متــالوژي پــودر اســت

گـستره وسـیعی از پـودر آلیاژهـاي         . باشـد    از قطعه نهـایی مـی      خصوصیات مکانیکی مورد انتظار   

  .تواند در مرحله انتخاب مواد اولیه مورد توجه قرار گیرد فوالد، فلزات رنگین و آلومینیوم می

  قالبگیري و فشردن پودر فلز •

 و سـپس داخـل قالـب مخـصوص     نپودر فلز انتخاب شده به میزان الزم و به شکل دقیـق تـوزی   

البته در برخی قطعات که از حـساسیت کمتـري برخـوردار هـستند             . شارژ می گردد  متالوژي پودر   

توان حجم حفره قالب را به عنوان پیمانه لحاظ کرد به طوري که در این حالت نیازي بـه تـوزین        می

  .شود پودر نبوده بلکه تا حد گنجایش حفره قالب، اقدام به شارژ پودر داخل آن می

  انتخاب
 مواد اولیه

ي آماده ساز
 مواد اولیه

قالبگیري و 
 فشردن پودر فلز 

  تف جوشی 
 ) زینتر کردن ( 

ماشینکاري قطعه 
و رساندن آن به 
شکل و ابعاد 

  قطعه 
  آماده
  فروش
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۳۶ صفحه

  
  پرسفشردن پودر در قالب توسط  •

ژي پـودر فـشرده   و شده به داخل قالب توسط یک پرس هیدرولیک مخـصوص متـال          ژپودر شار 

پـس  . گـردد   فشار وارده از پرس به پودر و همچنین آهنگ آن به صورت دقیق کنترل می              . شود    می

از پایان پرسکاري، پودر فشرده شده که شکل قطعه نهایی را گرفته است و از داخـل قالـب بیـرون             

  .گردد  به مرحله بعدي یعنی زینتر کردن ارسال می،آورده شده 

  تف جوشی یا زینتر کردن •

بیننـد   تف جوشی یا زینتر کردن فرایندي است که در آن فلزات زیر نقطه جوش خود حرارت می           

در فراینـد متـالوژي   . گـردد  که این عمل سبب ایجاد ساختار متـالوژیکی مـنظم و همگـن در آن مـی         

گردد که پودر فلز به همدیگر چسبیده و تـشکیل سـاختار همگـن            سبب می پودر، فرایند زینتر کردن     

دمـاي  . گیـرد  هاي مخصوص متالوژي پودر صورت مـی       عملیات تف جوشی توسط کوره    . را بدهند 

تـوان گفـت    ها بر حسب پودر فلز مورد استفاده در آن متفاوت است ولی در مجمـوع مـی                این کوره 

  .گردد رصد زیر نقطه جوش آن فلز انتخاب میکه براي هر فلز بیست تا بیست و پنج د

  ماشینکاري قطعه •

لیکن بـه لحـاظ   . لب و کامل را دارا استصقطعه خارج شده از کوره، شکل و خاصیت یک قطعه       

کـاري   از اینرو با انجام عملیات ماشـین   . باشد  ابعادي دقیق نبوده و همچنین سطح آن نیز اکسید می         

نکته اي که در مورد ماشـینکاري قطعـات   . شود از رسانده میقطعه به ابعاد و صافی سطح مورد نی       

تولید شده از طریق متالوژي پودر باید گفت این است که دقت عمل و مهارت اپراتور در این فراینـد               

بسیار مهم است چرا که در برخی قطعات احتمال وجود مـک و حفـره وجـود دارد کـه ایـن مـوارد            

  .باید در نظر قرار گیرد
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۳۷ صفحه

  
  ه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهاي جهان مقایس-2-3

روش تولید تعریف شده در مورد متـالوژي پـودر یـک روش معمـول جهـانی اسـت کـه کلیـه                     

این امر با مراجعه به کلیه کتـب تخصـصی و         . کنند  واحدهاي تولیدي سطح جهان از آن استفاده می       

توان به عنـوان     ن نکاتی که این میان می     لیک. باشد  هاي موجود در این صنعت قابل اثبات می         هندبوك

  :باشند متغیرهاي تعیین کیفیت قطعه نهایی عنوان شود موارد زیر می

  انتخاب دقیق مواد اولیه •

مواد اولیه مورد استفاده در متالوژي پودر از رنج بسیار وسیعی برخوردار هستند بـه طـوري        

 ریال متفاوت است که ایـن موضـوع   60000 تا 20000که به عنوان مثال قیمت پودر فلزات آهنی از         

شـیوه تولیـد   . توان به خوبی نشانگر وجود تفاوت فاحش بین خصوصیات مـواد منتخـب باشـد            می

هـا و غیـره از مـواردي هـستند کـه در       ها، شـکل دانـه   پودر و ساختار متالوژي یکی آن، اندازه دانه    

انتخـاب درسـت نـوع مـواد اولیـه،      بنـابراین درك  . کیفیت قطعه نهایی نقش بـسیار بـاالیی را دارنـد    

  .ترین نقش را در کیفیت قطعه نهایی ایفاء خواهد کرد اصلی

  فرایند فشردن پودر •

متغیرهایی که در فرایند فشردن پودر و تبدیل آن به یک قطعه صلب نقش دارد مـواردي ماننـد           

تواننـد   ایند مـی میزان فشار پرس، گرادیان یا آهنگ اعمال فشار نسبت به زمان و در نهایت زمان فر     

هـاي فـوق در کیفیـت قطعـه نهـایی       عنوان گردند و لذا انتخاب دقیق وکنتـرل کـافی روي مشخـصه         

  .اثرگذار خواهند بود
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۳۸ صفحه

  تف جوشی یا زینتر کردن •

هاي تولید متکی بر عملیات حرارتی، در مـورد قطعـات متـالوژي پـودر نیـز          همانند سایر روش  

لز قطعه نقـش اساسـی دارد کـه ایـن امـر نیـز در نهایـت        زینتر کردن در ایجاد ساختار کریستالی ف  

  .کیفیت مورد انتظار از قطعه را رقم خواهد زد

شود کـه هـر چنـد تکنولـوژي مـورد اسـتفاده در        با توجه به مطالب ذکر شده، نتیجه گیري می       

کشورمان و بسیاري از کشورهاي دیگر نسبتاً یکسان است، لیکن کیفیت اجراي تکنولوژي فوق بـه             

بندي سبب می گردد تا واحـدهاي فعـال در ایـن شـاخه از         سطح قابل تقسیم است که این تقسیم      دو  

بنـدي شـرح داده شـده     در جدول زیر این تقسیم. صنعت عمالً به دو گروه عمده تقسیم بندي گردند        

  .است

  تفکیک تکنولوژي تولید قطعات به روش متالوژي پودر - 22جدول 

  يقطعات تولید  سرح  سطح تکنولوژي

  تکنولوژي باال

ایـن تکنولـوژي از کیفیــت و درجـه دقـت بــسیار     

گـذاري آن نیـز       باالیی برخوردار است و سرمایه    

  .باشد بسیار باال می

ــینکاري    ــرش و ماش ــزارآالت ب ــات ریــز و  –اب  قطع

 چرخ دنده هـاي حـساس   –هاي اداري   حساس ماشین 

ــزات گــران قیمــت –و دقیــق   قطعــات هواپیمــا و – فل

   قطعات الکترونیکی–ت فضایی نظامی و تجهیزا

  تکنولوژي معمولی
این تکنولوژي حالت عمومی داشته و بخش عمده 

  .نمایند واحدهاي صنعتی از آن استفاده می

ــات ماشــین آالت صــنعتی و  –قطعــات خــودرو   قطع

  ... کشاورزي و – قطعات لوازم خانگی –اداري 
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۳۹ صفحه

  هاي مرسوم در تولید تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي -4

 پـودر در قـسمت گذشـته    يسطح تکنولوژي مورد استفاده درتولیـد قطعـات بـه روش متـالوژ         

هـاي فـوق الـذکر آورده     از اینرو در این قسمت بررسی نقاط قوت و ضعف تکنولـوژي        . معرفی شد 

  :خواهد شد

   بررسی نقاط قوت و ضعف تکنولوژي معمول تولید فیلتر هوا– 23جدول شماره 

  نقاط ضعف  وتنقاط ق  شرح تکنولوژي ها

  تکنولوژي باال

  مهم   قابلیت تولید قطعات حساس، دقیق و -1
 قابلیت تولید قطعات گران قیمت-2
ــه از طریــق ســایر   -3 ــد قطعــاتی ک قابلیــت تولی

باشـد ماننـد    ناپـذیر مـی    هاي تولیـد امکـان      روش
 ابزارآالت برش و ماشینکاري

  گذاري باال حجم سرمایه-2
ز ضرورت برخـورداري مجـري طـرح ا      -3

 هاي باال تخصص
  ضرورت استفاده از ظرفیت باال-3

  تکنولوژي معمول
  قابلیت استفاده براي عموم کارخانجات-1
گذاري قابل اجرا براي بسیاري       حجم سرمایه -2

 گذاري از متقاضیان سرمایه

 عــدم قابلیــت تولیــد قطعــاتی کــه تحــت -1
  .تکنولوژي باال امکان تولیدآنها وجوددارد
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۴۰ صفحه

 حداقل ظرفیت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمایه گـذاري   بررسی و تعیین    -5

 ثابت مورد انتظار

   آورد حجم سرمایه گذاري ثابت-1-5

 ید قطعـات صـنعت  یـ  تولي پـودر بـرا  يهاي قطعه سازي که از روش متالوژ     کارگاهها و کارخانه  

تولیـد و عرضـه   استفاده می نمایند، عموماً الزم است تعدادمتنوعی از قطعات مورد نیاز صـنعت را      

از اینـرو  . باشـد  وجـه اقتـصادي و معقـول نمـی      لذا تولید و عرضه تنها یک نوع قطعه به هیچ         . نمایند

آالت مورد نیاز و در نهایـت حجـم سـرمایه ثابـت               حداقل ظرفیت براساس حداقل امکانات و ماشین      

این در اینجـا ابتـدا   بنـابر . گـردد  تعیین مـی ) از بازاریبراساس تولید انواع معمول قطعات مورد ن     (آن  

 قـرار گرفتـه و      ی باشـد مـورد بررسـ      یر مـ  یـ  ز يه ثابت طرح که شامل سرفصل هـا       یحداقل سرما 

  .سپس براساس آن حداقل ظرفیت تولید تعیین خواهد گردید

o زمین 

o  محوطه سازي 

o ساختمانهاي تولیدي واداري 

o آالت و تجهیزات ماشین 

o  تاسیسات عمومی  
o اثاثیه و تجهیزات اداري 

o برون کارگاهی/ ت حمل و نقل درونآال ماشین  
o برداريهاي قبل از بهره هزینه 

o هاي پیش بینی نشده هزینه 

به  الذکر این طرح در جدول ذیل گنجانده شده است و اعداد موجود در این جدول هاي فوق هزینه

  :گردد تفصیل در ادامه ارائه می
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۴۱ صفحه

عات صنعتی به روش متالوژي  حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید قط-24شماره جدول 

  پودر

  اقالم سرمایه ثابت  ردیف
  قیمت کل

  )میلیون ریال(
  2140  االت و تجهیزات ماشین  1
  700  ها تجهیزات و قالب  2
  480  تأسیسات  3
  1435  ها ساختمان  4
  520  زمین  5
  62  سازي محوطه  6
  200  تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی  7
  250  وسایط نقلیه  8
  150   اداري و خدماتیوسایل  9
  100  برداري هاي قبل از بهره هزینه  10
  303  ) درصد ارقام باال 5( بینی نشده  هاي پیش هزینه  11

          میلیون ریال6340جمع کل        
  

   زمین-1-1-5

از اینـرو حـداقل زمـین    .  متـر مربـع بـرآورد شـد    840مجموع کل فضاهاي کاري طرح معـادل      

هـاي تـأمین زمـین فـرض          بـراي تعیـین هزینـه     . گـردد    متر مربع برآورد مـی     1300مورد نیاز طرح    

باشـد از اینـرو قیمـت         گردد که محل اجراي یکی از شهرك هاي صـنعتی در سـطح کـشور مـی                  می

گردد که در ایـن صـورت کـل هزینـه خریـد زمـین         ریال فرض می400,000خرید هر متر مربع آن   

  .گردد  میلیون ریال برآورد می520معادل 

  سازي  محوطه-2-1-5
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۴۲ صفحه

از اینـرو  . بینـی شـده اسـت    هاي صنعتی در سطح کشور پـیش    محل اجراي طرح، یکی از شهرك     

هـا، درب ورودي و   سازي آن که شامل تـسیطح زمـین، دیـوار کـشی و حصارکـشی           هزینه محوطه 

هـاي آن در جـدول ذیـل آورده     فضاي سبز و غیره است که شرح کامل این موارد به همراه هزینـه           

  .  استشده

    هزینه هاي محوطه سازي-25جدول شماره 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  –مساحت 

  متر مربع
  قیمت واحد 

  )ریال(
  قیمت کل

  )میلیون ریال(
  10  50000  200  فضاي سبز  1
  24  80000  300  خیابان کشی و پارکینگ  2
  28  150000  188  دیوار کشی  3

  62  -  -  جمع کل
  

  اداري ساختمانهاي تولیدي و -3-1-5

آالت و تجهیزات مورد نیاز، حداقل فضاهاي کاري نیز به صورت زیـر             با توجه به حداقل ماشین    

  .تعیین گردیده است

  سازي به روش فیلتر هوا  تعیین حداقل فضاهاي کاري واحد قطعه-26جدول شماره 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  –مساحت 

  متر مربع
  قیمت واحد 

  )ریال(
  قیمت کل

  )میلیون ریال(
  850  1،700،000  500  سالن تولید  1
  300  1،500،000  200  انبارها  2
  100  2،000،000  50  ساختمان پشتیبانی تولید  3
  125  2،500،000  50   خدماتی–اداري   4
  60  1،500،000  40  سایر  5

  1435  -  840  جمع کل
  

   حداقل ماشین آالت مورد نیاز-4-1-5
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۴۳ صفحه

 مـورد  يآالت زیر براي یک واحد صنعتی قطعه ساز       ینبا توجه به فرایند تولید تعریف شده ماش       

  .نیاز است

   حداقل ماشین آالت مورد نیاز یک واحد تولید قطعات صنعتی به روش متالوژي پودر-27جدول شماره 

  تعداد  نیمنبع تام  االت شرح ماشین  ردیف
  قیمت واحد 

  )ریال(
  قیمت کل

  )میلیون ریال(
  500  500,000,000  1 داخل °1800cکوره با دماي   1
  450  450,000,000  1 داخل   تن 200ک یدرولیماشین پرس ه  2
  300  300,000,000  1 داخل   تن 100ک یدرولیماشین پرس ه  3
  200  100،000،000  2 داخل  ماشین تراش  5
  260  130،000،000  2 داخل  ماشین فرز  6
  120  60،000،000  2 داخل  ماشین دریل  7
  150  150،000،000  1 داخل  ماشین سنگ مغناطیس  8
  160  160،000،000  - داخل  ریسا  9

        میلیون ریال2140جمع کل       

  

  .عالوه بر ماشین آالت ذکر شده در جدول باال ، تجهیزات ذیل نیز مورد نیاز خواهد بود 

   حداقل تجهیزات مورد نیاز یک واحد تولید قطعات صنعتی به روش متالوژي پودر-28جدول شماره 

  تعداد  نیمنبع تام  شرح تجهیزات  ردیف
  قیمت واحد 

  )ریال(
  قیمت کل

  )میلیون ریال(
  500  100,000,000  5 داخل  ها قالب  1
  100  20,000,000  5 داخل  فیکسچرها  4
  50  -  - داخل  تجهیزات تست و کنترل کیفیت  5
  50  -  - داخل  ابزارآالت عمومی  6

        میلیون ریال700جمع کل       

  

  یزات آزمایشگاهی و کارگاهیتجه -5-1-5
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۴۴ صفحه

 میلیـون ریـال بـرآورد    200هزینه مورد نیاز کارگاه تعمیرات و همچنین آزمایشگاه طرح معادل          

  .گردد می

   تأسیسات عمومی-6-1-5

  :آالت، تجهیزات و فضاهاي کاري، تأسیسات زیر مورد نیاز طرح خواهد بود براساس ماشین

  یکی مورد نیاز تجهیزات الکتریکی و مکان-29جدول شماره 

  )میلیون ریال(هزینه   شرح  تأسیسات مورد نیاز  ردیف

  برق  1
  به همراه کلیه تجهیزات – kw  200توان 

  200  الزم

  100   اتمسفر به همراه تجهیزات جانبی 7فشار    هواي فشرده  2
  30  -  آب  3
  80  شامل تانک سوخت و یا انشعاب گاز  سوخت  4
  20  -  تلفن و ارتباطات  5

  50  -  یسات گرمایش و سرمایشتأس  6

         میلیون ریال480جمع کل       

  

   اداري تجهیزات  ویهاثاث -7-1-5

هـا و غیـره و وسـایل     وسایل اداري شامل میزهاي کار، کامپیوتر و متعلقات، مبلمان اداري، فایل    

اهی خدماتی نیـز ماننـد وسـایل حمـل و نقـل دسـتی، وسـایل آبدارخانـه و آشـپزخانه و امـور رفـ              

  . میلیون ریال برآورد شده است150هاي تأمین این وسایل معادل  باشد که هزینه می

  

  

  برون کارگاهی/  حمل و نقل درونآالت  ماشین-8-1-5
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۴۵ صفحه

هاي جاري واحد صنعتی نیاز به یک دسـتگاه وانـت نیـسان و     به منظور اجراي عملیات و فعالیت    

  . میلیون ریال خواهد بود250 معادل یک دستگاه خودروي سواري است که هزینه تأمین آنها

  برداري هاي قبل از بهره  هزینه-9-1-5

برداري شامل هزینه مطالعات اولیه و پیش مهندسـی، ثبـت شـرکت، اخـذ                 هاي قبل از بهره     هزینه

 میلیـون  100هـاي آن معـادل      ها و بازدیدها و غیره خواهد بود که هزینـه           تسهیالت بانکی، مسافرت  

  .دریال برآورد می گرد

   پیش بینی نشدههاي   هزینه-10-1-5

 گـردد کـه   یثابت لحـاظ مـ   هی نشده در حاضر معادل پنج درصد کل سرمایهاي پیش بین هزینه

  .خواهد بود میلیون ریال   303معادل 
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۴۶ صفحه

   برآورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح-2-5

الوه بـر  حداقل ظرفیت اقتصادي یک واحد تولیدي، ظرفیتی است که در آن درآمدهاي حاصل عـ        

ا زاینـرو بـا    . گذار ایجاد نماید    ها، حداقل سود قابل قبول را نیز براي سرمایه          دهی کلیه هزینه    پوشش

هاي تعیـین   گردد که در اینجا ابتدا پیش فرض    نگرش فوق، حداقل ظرفیت اقتصادي طرح برآورد می       

 ارائـه خواهـد   ظرفیت اقتصادي شرح مختصري داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرفیت         

  .شد

  لحاظ کردن نقطه سربسر تولید •

نقطه سربسر تولید، میـزان تولیـدي اسـت کـه تحـت آن درآمـد حاصـل از فـروش محـصوالت           

هـا   دهد و به عبارت دیگر در نقطه سربـسر تولیـد هزینـه      هاي طرح را پوشش می      تولیدي تنها هزینه  

زم اسـت بـاالتر از نقطـه سربـسر        بنـابراین ظرفیـت تولیـد اقتـصادي ال        . باشد  مساوي درآمدها می  

  .باشد

  لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار •

+ سـرمایه ثابـت     (گذاري کـل آن        تابع حجم سرمایه   يحداقل سود مورد انتظار یک طرح اقتصاد      

نرخ سود مورد انتظار عمومـاً براسـاس نـرخ بهـره تـسهیالت بـانکی            . باشد  می) سرمایه در گردش  

بنـابراین عمومـاً سـود مـورد        .  درصـد اسـت      14 بـانکی معـادل      در کشور ما سود   . شود  تعیین می 

 درصد بـیش از نـرخ بهـره بـانکی           پنجاهشود که نرخ بازگشتی حدود        انتظار طرح طوري تعیین می    

  .گذار ایجاد نماید براي سرمایه

 یاسـم با عنایت بر مطالب ذکر شده و پس از تجزیـه و تحلیـل هـاي الزم، حـداقل ظرفیـت           

 موجـود  يکه مطـابق سـابق واحـد هـا    ی و در صورت پیشنهاد شده استنت 250اقتصادي طرح   
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۴۷ صفحه

 تن در 200 یت عملین صورت ظرفی لحاظ شود در ایت اسمی درصد ظرف 80 طرح   یت عمل یظرف

  .نظر گرفته شده است 

 درصـد  20 درصد تولید قطعـات فـوالدي و        60همچنین در طرح حاضر فرض شده است که         

 دیگر براي فلزات رنگین خواهد بود کـه بـدین ترتیـب     دیگر قطعات آلومنیومی و بیست درصد     

  :ظرفیت به شکل زیر تفکیک شده است

o تن140                        قطعات فوالدي      

o تن30                               قطعات آلومنیومی        

o تن30                    قطعات از فلزات رنگین       
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۴۸ صفحه

  ز سالیانه و منابع تأمین آنبرآورد مواد اولیه عمده مورد نیا  -6

   مواد اولیه عمده و میزان معرفی نوع-1-6

  

  .د آورده شده استیدر جدول زیر مواد اولیه عمده مصرفی در تول
  

   معرفی مواد اولیه عمده مصرفی طرح-30جدول شماره 

  مصرف ساالنه  شرح  ردیف

    تن140  پودر فوالد  1
    تن30  پودر آلومینیوم  2
    تن30  رنگینپودر فلزات   3

  

   معرفی منابع تأمین مواد اولیه-2-6

ن کننـده   ی تـام  يال شرکت هـا   یذ. کلیه مواد اولیه مصرفی طرح از داخل کشور قابل تأمین است          

  . ن مواد آورده شده است یا

  77502484-77506806  رانی پودر ايمتالوژ

  88792227-88787679   پودر مشهديمتالوژ

  021-88307591-88308166   پودر سهنديمتالوژ

  0511-609921   پودر طهيمتالوژ

  0511-2453019   پودر خراسانيمتالوژ
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۴۹ صفحه

  

  هاي مواد اولیه مصرفی  برآورد قیمت-3-6

   ي هزینه تأمین مواد اولیه و بسته بند-31جدول شماره 

  شرح مواد مصرفی  فیرد
میزان مصرف ساالنه 

  تن -
قیمت خرید هر کیلو 

  ریال –مواد 
  سالیانههزینه کل 

  )میلیون ریال( 
  4900  20000-50000   140  پودر فوالد  1
  3150  105000    30  ومیپودر آلومن  2
  3600  120000    30  نیپودر فلزات رنگ  3

  11650  -  -  جمع 
  د کننده پودری تولی داخليمت از شرکت هایاستعالم ق: ماخذ 

  

   نیاز در گذشته و آینده بررسی تحوالت اساسی در روند تأمین اقالم عمده مورد-4-6

  فوالدها •

هـا و شـرایط تحویـل آن را نیـز شـرایط         فوالد یک کاالي استراتژیک در جهان اسـت کـه قیمـت           

هـاي جهـانی اسـت البتـه بـه         ها کامالً تحت تأثیر قیمـت       در کشور ما نیز قیمت    . کند  جهانی تعیین می  

باشـند کـه ایـن      فـوالد مـی  لحاظ تأمین باید گفت که کارخانجـات متعـددي در کـشور تولیـد کننـده         

هـا   کننـد ولـی در هـر صـورت قیمـت      کارخانجات از مواد اولیه داخلی و بعضاً وارداتی استفاده می     

در جدول زیر روند تغییـرات قیمـت جهـانی ایـن مـاده مهـم آورده              . باشد  هاي جهانی می    تابع قیمت 

  .شده است

   روند تغییرات قیمت جهانی فوالد خام-32جدول شماره 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  شرح

  610  568  486  404  395  350   دالر بر تن–ها  قیمت
  7,4  16,8  20,2  2,2  12,8  -  درصد تغییرات نسبت به سال قبل

   از بورس فلزاتیقیمت سوابق یبررس: ماخذ 
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۵۰ صفحه

  

در صورتی که روند تغییرات قیمت جهانی مورد بررسـی قـرار گیـرد بـه نمـودار زیـر خـواهیم         

  :رسید
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نمودار تغییرات قیمت جهانی فوالد خام

  
  

هاي موردمطالعـه همـواره در    دهد قیمت جهانی فوالد در سال  به طوري که نمودار باال نشان می      

این تغییرات به کشور ما هم کشیده شده و عرضـه کننـدگان همـواره قیمـت           . حال تغییر بوده است   

شود همـین رونـد    بینی می ه نیز پیش دهند و لذا در آیند      فروش خود را بر پایه قیمت جهانی قرار می        

  .ادامه داشته باشد

 است که پودر فوالد کـه مـورد اسـتفاده طـرح       یهیبد. مت فوالد خام است     ی عنوان شده ، ق    يمت ها یق: ح  یتوض

  . مت فوالد خام خواهد بود یشتر از قیمت بی قيحاضر است دارا
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۵۱ صفحه

  

  

  وم یآلومن •

مـت آن در  ی باشد کـه ق   ی م ی جهان ي در بازارها  یگر از فلزات مهم واساس    ی د یکیز  یوم ن یآلومن

ن فلـز را در   یرات ا ییر روند تغ  ینمودار ز .  برخوردار بوده است     ی از روند نامتعادل   ی جهان يبازارها

  .  گذشته نشان داده شده است يسالها
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نمودار تغییرات قیمت جهانی آلیاژ آلومنیوم

  

  نیفلزات رنگ •

 يمت آن در بازارهـا ی باشد که قی م ی جهان ي در بازارها  یگر فلزات یز از د  یمس ، برنز و برنج ن     

ن فلـز را  یـ  امت ی قراتییر روند تغ ینمودار ز .  برخوردار بوده است     یارنامتعادلی از روند بس   یجهان

  .  گذشته نشان داده شده است ي سالهايبرابا استناد بر بورس فلزات لندن 
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۵۲ صفحه
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نمودار تغییرات قیمت جهانی فلزات رنگین

  

  جراي طرحپیشنهاد منطقه مناسب براي ا  -7

  :گیرد انتخاب محل اجراي یک طرح تولیدي عموماً براساس معیارهاي زیر صورت می

o بازارهاي فروش محصوالت  
o بازارهاي تأمین مواد اولیه  
o دیگر طرح احتیاجات و نیازمندي   
o امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح  
o هاي خاص دولتی حمایت  

  .یابی اجراي طرح انجام خواهد گردید ندر ادامه با تشریح هر کدام از معیارهاي فوق، مکا
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۵۳ صفحه

  

  

  

   بازارهاي فروش محصول-1-7

تـرین فاصـله    یابی هر طرح تولیدي، انتخاب محلی است که داراي نزدیـک  یکی از معیارهاي مکان  

ه اسـتان  یـ م کلی تـوان ی طـرح را مـ     يدیـ بازار فروش قطعات تول   . با بازارهاي محصوالت طرح باشد    

  . م ی نمائی کشور معرفی صنعتيها

  . کشور باشد ی صنعتي از استان هایکی تواند یبنابراین محل اجراي طرح هم م

   بازار تأمین مواد اولیه-2-7

 ين پودرها از دو اسـتان خراسـان رضـو   یماده اولیه مصرفی طرح، انواع پودر فلزات است که ا   

هــاي فــوق  انبنــابراین از نظــر بــازار تــأمین مــواد اولیــه اســت .  باشــد ین مــیو تهــران قابــل تــام

  .توانند به عنوان محل اجراي طرح پیشنهاد گردند الذکرمی

  هاي دیگر طرح  احتیاجات و نیازمندي-3-7

در . باشـد   هر طرح تولیدي نیازمند مواردي مانند برق، آب، ارتباطات ، نیروي انسانی و غیره می              

 نقـاط مختلـف   هـاي فـوق در سـطح نیـاز طـرح در            مورد طرح حاضر از آنجایی که کلیه نیازمنـدي        

  .کشور قابل تأمین است لذا محدودیت خاصی به لحاظ انتخاب محل وجود ندارد

   امکانات زیر بنایی مورد نیاز-4-7

توان به راههاي ارتباطی، شبکه برق سراسـري، فاضـالب و غیـره       از جمله امکانات زیربنایی می    

ودیت و حساسیت خاصـی  توان گفت که محد اشاره کرد که در طرح حاضر در سطح نیاز طرح، می         

  .در انتخاب محل اجراي طرح وجود ندارد
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۵۴ صفحه

  

   حمایت هاي خاص دولتی-5-7

هاي خـاص دولتـی    رسد که حمایت    طرح حاضر یک طرح عمومی صنعتی است و لذا به نظر نمی           

هـاي   تواند مشمول برخی حمایت     البته اجراي طرح در نقاط محروم می      . براي آن وجود داشته باشد    

ها ارتباطی به نوع طـرح نداشـته بلکـه تـابع محـل انتخـاب شـده         ود که این حمایت   عمومی دولتی ش  

توان گفـت از لحـاظ ایـن معیـار نیـز محـدودیت یـا            براي اجراي آن خواهد بود و لذا بدینوسیله می        

  .تسهیالت خاص دولتی براي طرح وجود ندارد

  .ول زیر آمده استیابی، محل اجراي مناسب اجراي طرح در جد بندي مطالعات مکان با جمع

   خالصه مکان یابی اجراي طرح– 33جدول شماره 

  محل پیشنهادي اجراي طرح  یابی معیارهاي مکان

  نی ، قزوي ، مرکزيتهران ، خراسان رضوهاي  استان  همجواري با بازارهاي فروش محصوالت

  یجان شرقی و آذربايهاي تهران و خراسان رضو استان  همجواري با بازار تأمین مواد اولیه

  هاي کشور کلیه استان  هاي دیگر طرح احتیاجات و نیازمندي

  هاي کشور کلیه استان  امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح

  هاي کشور کلیه استان  امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح

  هاي کشور کلیه استان  هاي خاص دولتی حمایت

  . گردد شنهادیر پیزتواند استان هاي هاي پیشنهادي، مکان اجراي طرح می  با ارزیابی محل

  نیاستان قزو                                                                                                                        استان تهران

  ياستان مرکز                                                                                                     ياستان خراسان رضو

  یجان شرقیاستان آذربا
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۵۵ صفحه

  وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال -8

  .سازي ، طرح حاضر نیازمند نیروي انسانی زیر است با توجه به الزامات کسب و کار قطعه

  

   نیروي انسانی الزم طرح-34جدول شماره 

   نفر-تعداد   هاي الزم تخصص

  4  کارشناس فنی

  2   مالی–کارشناس اداري 

  1  کارشناس فروش

  3  تکنسین فنی

  6  کارگر فنی ماهر

  5  کارگر نیمه ماهر

  2  کارمند اداري

  4   نگهبان– راننده –منشی 

                نفر27جمع             
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۵۶ صفحه

  یبررسی و  تعیین میزان آب ، برق ، سوخت ، امکانات مخابراتی و ارتباط -9

   برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن-1-9

آالت و تأسیـسات و همچنـین نیـاز     توان بـرق مـورد نیـاز طـرح بـا توجـه بـه مـصرف ماشـین          

این توان برق بـه راحتـی از شـبکه بـرق     .  برآورد شده است  200kwها و غیره،      روشنایی ساختمان 

خرید انشعاب و تجهیزات انتقال بـرق      هزینه  . سراسري کشور و در کلیه استان ها قابل تأمین است         

  .گردد  میلیون ریال برآورد می200معادل 

 و همچنـین  8/0هاي سالیانه بـرق مـصرفی نیـز بـا احتـساب ضـریب همزمـانی          در مورد هزینه  

 میلیـون ریـال    160 ریـال ، هزینـه مـصرف سـاالنه معـادل             500متوسط برق بهاء هر کیلو معـادل        

  .گردد برآورد می

  ب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن برآورد آ-2-9

در طرح حاضر آب صرفاً جهت نیازهاي بهداشـتی و آشـامیدنی کارکنـان آن و همچنـین بـراي          

آبیاري فضاي سبز مورد نیاز خواهد بود که با توجـه بـه تعـداد کارکنـان حجـم مـصرف سـالیانه          

 6هرك صـنعتی کـشی شـ     متر مکعب برآورد می گردد که این میزان آب از طریق شـبکه لولـه               1200

.  میلیـون ریـال بـرآورد شـده اسـت     30محل اجراي طرح قابل تـأمین اسـت کـه هزینـه آن معـادل               

  .شود بینی می  میلیون ریال پیش5همچنین هزینه سالیانه آب بهاء معادل 

  

  

  

                                                
 .محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است 6
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۵۷ صفحه

   برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن-3-9

 مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد     ن گرمـایش یسوخت در طرح حاضر براي مصرف کوره و همچنـ        

هـا داراي       بهترین سوخت پیشنهادي طرح، گاز شهري است ولی نظر بر اینکه برخی شـهرك             . گرفت

کشی گاز بوده ولی برخی دیگر فاقد آن هستند از اینـرو در طـرح حاضـر گازوئیـل بـه عنـوان         لوله

اي طـرح از  سوخت انتخاب شده است ولی در صورتی کـه محـل نهـایی انتخـاب شـده بـراي اجـر                  

ولـی در حـال حاضـر بـا     . کشی گاز شهري برخوردار باشد انتخاب آن اولویت خواهـد داشـت    لوله

توان گفت که هزینه تأمین آن که شـامل تانـک سـوخت     فرض انتخاب گازوئیل به عنوان سوخت می  

میـزان  . گـردد    میلیون ریـال بـرآورد مـی       80باشد که معادل      هاي آن می    کشی   لیتري و لوله   20,000

  .گردد  میلیون ریال برآورد می40 که هزینه آن 7باشد  لیتر می13000مصرف ساالنه گازوئیل 

  

   برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی الزم و چگونگی تأمین آن-4-9

باشـد و از     طرح حاضر نیازمند دو خط تلفن ، یـک خـط فـاکس و یـک خـط بـراي اینترنـت مـی                       

پیشنهاد شـده اسـت لـذا امکـان تـأمین آن از شـهرك         آنجایی که محل اجراي طرح شهرك صنعتی        

. گـردد   میلیـون ریـال بـرآورد مـی    20محل اجرا به راحتی وجود خواهد داشت که هزینه آن معادل        

  .شود بینی می  میلیون ریال پیش50هاي کارکرد خطوط نیز ساالنه معادل  همچنین هزینه

  

  

  

   برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز-5-9

                                                
 . متر مکعب خواهد بود160000در صورت استفاده از گاز میزان مصرف  7
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۵۸ صفحه

  راه ×

  :توان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد  طرح به راه را می دينیازمن

  هاي حامل مواد اولیه و محصول عبور و مرور کامیون ±

مـواد اولیــه مـصرفی طــرح بــه وسـیله کــامیون و تریلـی بــه محــل اجـراي طــرح وارد شــده و      

اههـاي  از اینـرو ر . محصوالت تولیدي نیز به وسیله همین وسایل به بازار مصرف حمل خواهد شد        

  .ارتباطی مناسب حرکت این وسایل نقلیه الزم است در محل اجراي طرح وجود داشته باشد

  عبور و مرور کارکنان ±

بوس به محل اجـراي طـرح رفـت و آمـد خواهنـد       کارکنان به وسیله خودروهاي سواري و مینی   

  .کرد که الزم است محل اجراي طرح داراي امکانات ارتباطی مناسب آن باشد

  آهن، فرودگاه و بندر انات مانند راهسایر امک ±

به جز امکانات مناسب براي تردد کامیون و خودروهاي سـواري، امکانـات دیگـري بـراي طـرح          

  .باشد مورد نیاز نمی
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۵۹ صفحه

  هاي اقتصادي و بازرگانی وضعیت حمایت -10

  هاي جهانی هاي تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه  حمایت-1-10

هاي گمرکـی بـا درصـد      ارت بازرگانی اقدام به تدوین تعرفه     در صنعت خودرو و قطعات آن، وز      

از طـرف  . بسیار باال کرده است که این امر در راستاي حمایت از تولید داخل صورت گرفتـه اسـت           

کننـد از   هـاي دولتـی، قطعـات وارداتـی را خریـد نمـی         هاي خودروساز مطابق سیاست     دیگر شرکت 

  ات خـودرو وجـود دارد ولـی بـا توجـه بـه سیاسـت         اي براي قطعـ     هاي تعرفه   اینرو هر چند حمایت   

تـأثیر ولـی در     بـی OEاي در بـازار    هاي تعرفـه    توان گفت که سیاست     خودروسازان، در مجموع می   

 AM در بـازار     قطعات مورد مطالعـه   و نظر بر اینکه بیشتر مصرف       .  باشد  بسیار مفید می   AMبازار  

  .ه عنوان یک حمایت از طرح حاضر عنوان کردتوان ب هاي گمرکی را می است لذا باال بودن تعرفه

چ نظـر  ی از هـ یت خاصـ یـ  تـوان گفـت کـه حما      یز مـ  یگر فروش قطعات ن   ی د يدر مورد بازار ها   

  .وجود ندارد 

 مـورد الزم اسـت   نیـ ا اظهـار نظـر در      ي گفـت کـه بـرا      یدباز  ی ن ی جهان يدر خصوص تعرفه ها   

 مـورد  نیـ اکـان مطالعـه در    مـشخص گـردد تـا بواسـطه آن ام    قیـ  دقکشور مقصد صادرات بطور 

   . دیآبوجود 

  

  هاي مالی  حمایت-2-10

هـاي قطعـه سـازي در کـشورمان بایـد گفـت کـه ایـن            هـاي مـالی از طـرح        در خصوص حمایت  

باشد که این تـسهیالت حالـت عمـومی داشـته و        ها صرفاً در سطح ارائه تسهیالت بانکی می         حمایت

بنـابراین  . شـود  پرداخـت مـی   ب برخوردار هـستند، هایی که از توجیه اقتصادي مناس براي کلیه طرح  
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۶۰ صفحه

البتـه  . هـاي ویـژه خاصـی در خـصوص طـرح وجـود نـدارد                توان گفت کـه حمایـت       در مجموع می  

هاي تولید داخل کردن صـد در صـد           خودروسازان همانطوري که پیشتر اشاره شد داراي سیاست       

ز قطعـه سـازان بـه    خودروهاي ساخت داخل هستند ولی در حال حاضر هیچگونـه حمایـت مـالی ا      

  .آورند عمل نمی
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۶۱ صفحه

 بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید تجزیه و تحلیل و ارائه جمع -11

توان گفـت کـه بازارکـشورمان بـه لحـاظ عرضـه انـواع         با عنایت بر مطالعات صورت گرفته می  

 طـرف دیگـر    از. قطعات صنعتی تولید شده از روش متالوژي پودر از حالت کمبود برخوردار است            

از اینـرو ایجـاد   . گذاري دولت براي توسعه صادرات قطعات خـودرو و صـنعتی قـرار دارد       سیاست

تـوان   از نگاه ظرفیت نیز مـی . واحدهاي جدید به لحاظ قابلیت فروش توجیه پذیر ارزیابی شده است  

تـن    200گفت که حداقل ظرفیت اقتصادي یک واحد تولید قطعات صنعتی به روش متـالوژي پـودر        

 میلیون ریـال و سـرمایه در   6340در سال باید انتخاب شود که تحت آن حجم سرمایه ثابت معادل      

  میلیـون ریـال   11803گـذاري معـادل      میلیون ریـال و در نهایـت جمـع کـل سـرمایه          5643گردش  

هاي فوق طوري انتخاب شده است که طرح عـالوه بـر    گذاري خواهد بود که ظرفیت و حجم سرمایه    

  .گذار خواهد نمود دهد، سود معقولی نیز نصیب سرمایه هاي خود را پوشش می یه هزینهاینکه کل

 میلیون ریـال    16147هاي مالی معادل      هاي سالیانه طرح بدون لحاظ کردن هزینه        مجموعه هزینه 

  میلیـون ریـال    19300برآورد شده است و این در حالی است که جمع کل درآمدهاي طرح معـادل                

  .بینی گردید پیش

  :گذار است که فهرست آن ذیالً ارائه شده است هایی نیز متوجه سرمایه در طرح حاضر ریسک

در ایـن بـازار از سـوي    . باشـد  بازار اصلی فروش قطعات طرح، بازار خودروسازي مـی   -1

خودروسازان الزامات فنی متعدد که جملگی آنها جهـت ارائـه محـصول بـا کیفیـت و در        

  .باشد  تولیدکننده ملزم به رعایت آنها میگردد و هر زمان تعیین اعمال می

گـذار بایـد تـوان     از اینرو سرمایه  . کیفیت در صنعت قطعه سازي نقش بسیار مهمی دارد         -2

  .مهندسی الزم را در واحد صنعتی خود ایجاد و همواره در توسعه آن کوشش نماید
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۶۲ صفحه

دوره برگشت وجوه حاصل از فروش محصوالت در طرح سـه مـاه لحـاظ شـده اسـت                    -3

برخی خودروسازان داراي زمان پرداخت حتی بیش از مدت فـوق نیـز هـستند کـه                 ولی  

هـاي خـود داشـته        گذار از توان نقدینگی کافی جهـت پرداخـت هزینـه            الزم است سرمایه  

 .باشد

مـستندات موجـود    میزان صادرات قابل انجام قطعات تولیدي طـرح براسـاس شـواهد و         -4

هـاي فنـی    ت توانـایی هـا و شایـستگی     لیکن هر صادرکننده الزم اسـ     . برآورد شده است  

چـرا کـه   . الزم جهت ورود به بازارهاي جهانی را در واحـد صـنعتی خـود ایجـاد نمایـد            

 .هاي فنی فوق ، امکان ورود به بازار جهانی و حفظ آن وجود ندارد بدون شایستگی

هـاي   هاي بسیار زیادي به عنوان طرح همانطوري که در گزارش نیز ذکر شده است طرح         -5

هـاي   ال ایجاد وجود دارد که به علت عدم پیـشرفت فیزیکـی بخـش عمـده از طـرح                 در ح 

بنابراین احتمـال ورود ایـن   . فوق از لحاظ کردن قابلیت تولید آنها صرف نظر شده است        

از اینـرو در مجمـوع تولیدکننـده الزم اسـت داراي            . ها به عرصه تولید وجـود دارد        طرح

 و یت ایجاد مزیـت رقـابتی در محـصوالت خـود    نگرش رقابتی باشد تا به واسطه آن قابل  

 . کاهش خطرات ریسک هاي احتمالی بنماید 

عوامل مزیت رقابتی که در صنعت قطعه سـازي امکـان ایجـاد آنهـا وجـود دارد بـه شـرح زیـر            

 :است

o  ایجاد شراکت تجاريJoint Venture با یک شرکت صاحب نام جهانی   

o هاي رقابتی در محصوالت تولیدي ایجاد قیمت  

o متنوع سازي محصوالت تولیدي  



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

طرح تولید قطعات صنعتی به روش 
  متالوژي پودر

  1386 هریورش
  

 

۶۳ صفحه

o فروش اعتباري و مشتري مداري  

o             شناخت نیازهـاي اساسـی بـازار و مـشتریان و حرکـت در راسـتاي اعمـال آن در

  فرایند تولید
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