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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 ذاران مورد استفاده قرار میگ سرمایه

چـدن  آلیاژهاي مختلف  تولید قطعات صنعتی از      یسنجی مقدمات   گزارش حاضر مطالعات امکان   

سـنجی تهیـه    ایـن مطالعـات در قالـب متـدولوژي مطالعـات امکـان      . باشـد   مـی ریخته گريبه روش   

قیـق معرفـی شـده و    گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طـور د  

هــاي الزم روي بــازار آن صــورت خواهــد گرفــت و در ادامــه مطالعــات فنــی در   ســپس بررســی

افزاري مورد نیاز نیز شناسایی شـده و در نهایـت          خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم       

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

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

امیـد اسـت   . شفاف اقدام نمایند کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر      

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

  ی محصول  معرف-1

  )3آیسیک( نام و کد محصوالت -1-1

 ریخته گـري  طریق  بهآلیاژيچدن از محصوالت مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات صنعتی         

  .باشد می

 ي عناصـر ياست کـه همـواره محتـو    میسیلیس و کربن -آهن  ازياژی، آل ( cost iron)چدن ها 

 بوده و به حالـت )  درصد0,1شتر از یب (ياژیو غالبا عناصر آل)  درصد0,1کمتر از  (یجزئ در حد

چـدن   تیـ فی بهبـود ک ي بـرا ياژیعناصر آل. شود ی به کار برده میات حرارتیا پس از عملی یختگیر

آنهـا چـدن     کـه در ی مهندسي چدن در کارهاياژهایآل. شود یژه به آن افزوده می مصارف ويبرا

 آن يسـاختار  نـه ی چـدن بـه زم  یکیاساسـا خـواص مکـان   . رونـد  یاست به کار مـ دار ی ناپایمعمول

 .ینتیآسـت  و یتـ ینیب ، یتـ یپرل ، یتـ یفر :ها عبارتند از نه ساختار چدنین زمی دارد و مهمتریبستگ

  .شود ین مییژه مربوطه تعی ويخواص و کاربردها ب آن براساسیانتخاب نوع چدن و ترک

 که موارد اسـتعمال  ی مقاصد عموميبرا ییاژهایشوند، آل ی ميبند  طبقهیچدن ها به دو گروه اصل

 يژه از جملـه چـدنها  یـ بـا منظـور و مقاصـد و    ياژهای است و آلی عمده مهندسيآنها در کاربردها

 و مقاوم در برابر حرارت بـاال مـورد   یخوردگ ، شی مقاومت در برابر ساي که براياژید و آلیسف

اسـت ، لـذا   آلیـاژي   از چـدن  یحاضر هدف تولید قطعـات ریختگـ   در طرح  .رندیگ یاستفاده قرار م

  .  این دو نوع چدن متمرکز شده است يمطالعات بر رو
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۳ صفحه

v آلیاژي يچدن ها یمعرف 

باشـد کـه از سـرد کـردن      یمـ  (Fe3C) ، د آهـن  یکرب تی به صورت بلور سمانتيآلیاژکربن چدن 

م یدار تقـس  تیـ ت و گرافیـ گراف از ي عـار ياژهـا یچدن هـا بـه آل   نیشود و ا یع مذاب حاصل میسر

  .باشند یش میش و فرسای باال، ساي ، دمایبه خوردگ  مقاوميشوند و به صورتها یم

  : باشدیر میشامل سه نوع ز :تی بدون گرافيچدن ها •

o کنواخـت برجـسته و تـوپر   ی يدهایـ کارب ن چدنها ازیساختار ا :یتید پرلیچدن سف 

M3C  ش ین چـدنها مقـاوم در برابـر سـا    یا .ل شده استی تشکیتی پرلنهیک زمیدر

 ياژهـا یهستند لذا توسط آل ت شکنندهینها ی بیهستند و هنوز هم کاربرد داشته ول

  .اند ن گشتهیگزی جاياژید آلی سفي از چدن هايگریپرطاقت د

o افتنـد  ی که توسعه ياژی آليها ن چدنینخست :) سخت-کلین (یتید مارتنزیچدن سف

 يمـت تمـام شـده کمتـر    یق یاژها به طور نسبی آلنیا.  سخت بودند-کلی نياژهایآل

 ي دارایتید مـارتنز یسـف  يه شده و چدن هایآنها در کوره کوپل ته ذوب داشته و

نـان از اسـتحاله   ی اطمي برايری پذیت سختیش قابلی عنوان افزابه Ni .هستند کلین

ن یـ ا. شـود  ی به آن افزوده مـ یات حرارتی مرحله عملی در طیتیمارتنز  بهیتیآستن

ن چـدنها  یـ ا. ک هـستند یوتکتید ی کاربیش سختیافزال یبه دل زین Cr يجدن ها حاو

کنواخـت برجـسته و   ی يدهای با کاربیمه منظمیبا نیتقر یکیوتکتیک ساختار ی يدارا

ن چـدنها مقـاوم در   یـ ک دارند و ایوتکتین فاز را در یشتریب هستند که M3C کپارهی

  .ش هستندیبرابر سا
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۴ صفحه

o د بایسف يچدن ها :د پرکرمیچدن سف Cr ات مقاومـت در  ی از خصوصیبیترک ادیز

 بـه رشـد   یت عالمقاوم ن چدنهایش را دارا هستند ای ، حرارت و سایبرابر خوردگ

ضـد زنـگ    يهـا فوالد ز ازیـ مـت ن ی باال داشته و از نظـر ق يدر دما ونیداسیاکس و

 يادیـ  زی اعمـال يزهـا ا بایـ  کـه در معـرض ضـربه و          ییارزان تر بوده و درجاهـا     

  :رندیگ یر قرار مین چدنها در سه طبقه زیشوند ا یبه کار برده م ستندین

  Cr %12-28 با یتی مارتنزيچدنها .1

  Cr %30- 34 با یتی فريچدنها .2

 ي در دمایتینه آستنی زميداری پايبراNi %10-15و  Cr%15-30 با یتیآستن يچدنها .3

  .نییپا

 ي و عوامل اقتصادیاعمال ي کار ، عمر کارکرد در تنش هاين چدنها براساس دمای ايطبقه بند

قطعات  و نتری زيها  ، جعبه در کورهینیله ، سیم ،  رکوپراتويها لوله ن چدنها دریکاربرد ا. است

  .است ها  فلکهيکاسه نمدها و شهی شي ساخت بطريها قالب ها، مختلف کوره

  :ت داری گرافيچدن ها •

o اللیکروسـ یو ن ) مقـاوم -کلین(وع شامل دو ن :یتی آستنيچدن ها Ni-Si  هـر  ، کـه 

 را دارا یخــوردگ ات مقاومــت در برابــر حــرارت وی از خــصوصیبــیدو نــوع ترک

در  ژهی بـو ی مقـاوم بـه خـوردگ   ی به طـور کلـ  ياژیر آلی غياگرچه چدن ها. هستند

 در ی مقاوم بـه خـوردگ  يا ن چدنها به صورت برجسته   ی هستند، ا  ییای قل يط ها یمح

 بـا  یتیکل مقاوم آسـتن ی نيچدن ها. مناسب و مختص خودشان هستند ییها طیمح
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۵ صفحه

 برخوردار بـوده  ي برتریکیاند از خواص مکان را عرضه شدهیاخ  کهيا هیت الیگراف

ط خورنـده  یعت محـ یکل و کرم در آنها بسته به طبین غلظت.  گران هستندیلی خیول

د یحمــل اســ يا  دنــدهيپمپهــا شــامل ن کاربردهــایمهمتــر. کنــد یر مــییــشــان تغ

قطعات مـورد   شوند، یا مصرف میآب در  که درییرهایش و پمپ خال ک،یسولفور

ز یـ ن و سـود  ،یاکیـ آمون يهـا   محلـول ییجـا  جابـه  و بخار يها ستمیاستفاده در س

  .هستند ع نفتی در صنايدیاس خام نفت ییجابجا و  پمپاژيبرا

o الل یم در سـ یسیـ لیس% 5د یچدن سف :باشد یر میشامل دو نوع ز :یتی فريچدن ها

کـه از  %) 15(م یسیـ لیپرس گـر چـدن  یباشـد و نـوع د   یکه مقاوم در برابر حرارت م

ک یسـولفور  ک ویـ ترید نی مثـل اسـ  يدی اسيطهای در محی به خوردگی عالیمقاومت

  مقـاوم ، -کـل ی نياما برخالف چدن هـا .  و همه غلظتها برخوردارنددر تمام دماها

مقاومـت  .  نمـود ينکاریتوان ماشـ  ی م یزن  ب آن ، ترد بودن است که تنها با سنگ         یع

. ف اسـت یک ضـع یدروفلوریـ هک و یدروکلری هيدهای آنها در برابر اسیخوردگ به

تـا   Si ودنتـوان بـا افـز    یک مـ یدروکلرید هی در اسیبه خوردگ يجهت مقاوم ساز

  .ه ، اقدام نمودیاژ پایبه آل Mo %4-3 ای Cr%5-3 ، افزودن% 18-16

o ن چدنهایدر ا :ی سوزنيچدن ها Al نی جانشیمتناسب به طور Si   يدر غلظـت هـا 

 ياژهـا ی آلیکـ ی يطبقه بنـد   در دویدار تجارتAl ياژهای آليچدن ها. گردد یکم م

 را در یشـدگ  تـه یگراف لیپتانس Al .رندیگ یقرار م Al%18-25 يگریو د Al %6 تا

چـدن    ذکـر شـده حفـظ کـرده و لـذا پـس از انجمـاد       یبی ترکيها  محدودهيهر دو

 ، فـشرده و  يا هیـ  التیـ  گرافياژ به صورت چدنهاین آلیا .دیآ یبدست م يخاکستر
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۶ صفحه

 

مالحظه شده شامل استحکام به کشش بـاال ، شـوك    يایمزا. شوند ید می توليکرو

سازند قطعـات   یباشند که قادر م یکم م يدیه شدن و سفتیل به گرافی و تمایحرارت

 بـه  یکـم مقاومـت خـوب    Al بـا  يچدن هـا . د کردیتر را تول  با مقاطع نازكیختگیر

. ز دارا هـستند یـ ن  رای مناسـب ينکاریت ماشـ یپوسته پوسته شدن نشان داده و قابل

 ، توربوشـارژرها  بدنـه  ،  دوديفلـدها یمن  جهت کـاربرد آنهـا  يشنهادی پيمحل ها

 ينگهـا یر و ل بادامکهـا یم لندرها،یس برش ، کاسه ترمزها سک ترمز،ی ديروتورها

ن نـوع چـدنها باعـث ارائـه خـواص      یـ  ادر Si در کنـار  Al وجـود . هـستند  ستونیپ

ن یـ ا. شـود  ی بـاال مـ  يدماهـا   دریشـدگ   خوب توام با مقاومت بـه پوسـته  یکیمکان

 تـوان  یحل شده در مذاب م ومینیآلوم . هستندي گازيها اژها مستعد به تخلخلیآل

د یـ آزاد تول دروژنیـ ه ده وب شـ یموجود در قالب ترک يدروکربنهایه ایبا رطوبت 

مـذاب بـوده و باعـث بـه وجـود آوردن       فلـز  دروژن آزاد قابـل حـل در  ین هیا. کند

  .شود ی شکل در انجماد می سوزنيها مک

ق یـ خته شـده از طر  سای از چند قطعه چدنيا شتر، نمونه ی ب یر به منظور ارائه آگاه    یدر شکل ز  

  . آورده شده استریخته گري

  

             
 ISICکد 
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۷ صفحه

ریختـه  ق یـ  کـه از طر ياژیـ چـدن آل  یع و معادن، قطعات صـنعت ی وزارت صنا يبند  مطابق طبقه 

  . باشندیم 27311116 ک یسی کد آيگردند، دارا ید می تولگري

  

   شماره تعرفه گمرکی-2-1

نـرو وزارت  ی در صـنعت برخـوردار هـستند از ا   ی متنـوع يقطعات مورد مطالعـه از کاربردهـا      

هـا    ن شـماره  یـ ر ا یـ در جدول ز  .  آن وضع کرده است    ي برا ی متنوع يها  ره تعرفه ز شما ی ن یبازرگان

  .ارائه شده است

  قطعات خودرو ) الف

و از . ن شـده اسـت    یـی د داخل آنها تع   ی قطعات خودرو بر اساس سهم تول      یشماره تعرفه گمرگ  

 تـوان  یمـ  کاربرد هستند ، لذا ن ي مختلف خودرو دارا   يکه قطعات مورد مطالعه در قسمت ها      یآنجائ

ر یـ نـرو در جـدول ز  یاز ا.  آن عنـوان کـرد   ي را بـرا یقـ ین و شـماره تعرفـه دق      ییقطعه خاص را تع   

  .  اورده شده است ی وزارت بازرگانيم بندیشماره تعرفه بر اساس تقس
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۸ صفحه

  

   قطعات منفصله خودروي و حقوق ورودی  شماره تعرفه گمرک– 1جدول شماره 

  يرودحقوق و  یشماره تعرفه گمرک  شرح قطعات

ــرا  ــصله ب ــات منف ــ توليقطع ــای  يد خودروه

  بوس ینیاتوبوس و م
    

o  20  98870210   درصد14با ساخت داخل کمتر از  

o 4  98870230   درصد14شتر از یبا ساخت داخل ب  

o  10  98870220   درصد40ت ی لغا14با ساخت داخل  

      يد سواری توليقطعات منفصله برا

  درصد ساخت14ن قطعات از ی ايبند میتقس

  .باشد ی می درصد به صورت پلکان90داخل تا 

شــماره تعرفــه بــر حــسب درصــد  

 تــا  98870311ســاخت داخــل از   

  . است98870338

 بر حسب يحقوق ورود

 تا 27درصد ساخت داخل از 

  .ر استی درصد متغ90

  

  قطعات صنعتی غیر خودرو ) ب

توجه به مـوارد کـاربرد      ن قطعات با    ینرو ا یار متنوع است از ا    ی بس یتعداد و تنوع قطعات صنعت    

 از قطعـات بـه همـراه شـماره     ينجـا نمونـه ا  ین در ایـ بنابر ا.  گردند   ی م ی و شناسائ  يآن طبقه بند  

  .  شده است ير جمع بندی آنها در جدول زیتعرفه گمرک
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۹ صفحه

  

  خته شدهی رياژیآل ی  شماره تعرفه قطعات چدن– 2جدول شماره 

  یشماره تعرفه گمرک  شرح قطعات

  732591   کوره هايو محصوالت همانند براگلوله ها 
  730729  ياژیر قطعات چدن آلیسا

  730791   خاصيفالنچ ها
  730799  گر گفته نشده ی دير قطعات که در جایسا

  7317  خ سر پهن بزرگیم
  732219  اتور شوفاژیراذ

  

   شرایط واردات محصول-3-1
 شـده اسـت کـه    يریـ گ  جهی، نت یگانبا مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازر         

  . واردات قطعات مورد مطالعه وجود نداردي برای خاص تیمحدود

  .ر، امکان واردات وجود خواهد داشتی به شرح زیلذا با پرداخت حقوق گمرک

  خته شدهی ري و فوالدی قطعات چدني حقوق ورود-3جدول شماره 

  يحقوق ورود  شماره تعرفه

   شدآورده 1 در جدول شماره  قطعات خودرو
732591  15  
730729  25  
730791  25  
730799  25  
7317  55  

732219  40  
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۱۰ صفحه

  :حیتوض

، ی وزارت بازرگــانيدر صـفحه قبــل ذکـر شــد کـه مطــابق مقـررات منتــشر شـده از ســو     

کن الزم اسـت   ی وجود ندارد، لـ    ی قطعات صنعت  ي واردساز ي برا یت قانون یچگونه محدود یه

  .ر توجه شودیار مهم زی بسدر مورد قطعات خودرو به مورد

گـردد   یم مـ ی تقس AM3و OES2 - OEM 1 بازار قطعات خودرو درکشورمان به سه گروه -الف 

  .ر استین گروهها به صورت زید ایط خریو شرا

Õ  بازارOEM 

 کـه امکـان    یشـود و لـذا در صـورت         یه مـ  یـ ن بازار به طورکامل قطعات از داخل کشور ته        یدر ا 

 قطعـه مـورد     يخودروساز خود رأساً اقدام به واردساز     . موجود نباشد  يا   قطعه يساخت داخل برا  

خودروسـاز  (افتـد     یر و فـروش آن بـه خودروسـاز اتفـاق نمـ            یـ لذا واردات توسط غ   . دینما  یاز م ین

  )کند ید نمی را خریقطعات واردات

Õ  بازارOES 

  .است OEM بازار يط عنوان شده برایز مشابه شراین بازار نیط ایشرا

Õ  بازارAM 

ت رقابـت بـه   یـ  قابلی که قطعات وارداتـ یلذا در صورت.  برقرار است  یط رقابت ین بازار شرا  ی ا در

  . را داشته باشند، امکان واردات وجود خواهد داشتیمت به موارد مشابه داخلی و قیفیلحاظ ک

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

  .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 
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۱۱ صفحه

 امکان واردات و فـروش قطعـات در   " توان عنوان کرد که عمال یبا توجه به مطالب ذکر شده ، م       

 AM در بـازار  ی خـودرو سـاز قابـل انجـام بـوده ولـ      ي شـرکتها ي تنهـا بـرا   OESو  OEM بازار 

  . و فروش قطعات منفصله خودرو را دارا هستند ي مختلف امکان واردسازيواحدها

گردند، لذا مـصرف   ی ميبند  در گروه قطعات کند مصرف خودرو طبقه      ریخته گري   قطعات    -ب  

کـه بخـش    ین تر از بـازار خودروسـازان اسـت بطور         ییپاار  یآن در بازار خدمات پس از فروش بس       

ز در سـطح  یـ زان واردات نینرو می شود و از ای مصرف مOEMن قطعات در بازار یب به اتفاق ا  یقر

 .ن خواهد بودیپائ

 يت بـرا یرغم نبـود محـدود  یـ  اسـت کـه عل  يریـ گ جـه ی  با توجه به مطالب ذکر شده ، قابل نت  -ج  

  .افتد ین اتفاق مییار پایا در سطح بسیر و یناپذ  امکانن قطعاتیواردات، عمالً واردات ا

  

   بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول-4-1

. د خواهـد شـد  یـ  تولریختـه گـري  ق ی است که از طر ياژیچدن آل محصول مورد مطالعه، قطعات     

، یآالت صـنعت  نیرات خودرو، ماشـ   یا تعم ید  یک محصول واسطه در تول    ین قطعات خود به عنوان      یا

 اسـت کـه   ين قطعـات طـور   یـ ت ا یـ نـرو ماه  یاز ا . ره مورد اسـتفاده دارد    یزات و غ  ی، تجه يکشاورز

 ي بـرا یالمللـ  نیا بی یچگونه استاندارد ملین کرد و لذا هیی آن تع ي را برا  یتوان استاندارد خاص    ینم

 ارائـه شـده از      ین قطعـات تحـت مشخـصات فنـ        ید ا ید گفت که تول   ی با یول. ن قطعات وجود ندارد   یا

م مشخصات فوق را به عنـوان الزامـات     یتوان  یز م ی ن یرد که به نوع   یگ  یطرف طراح قطعه صورت م    

، بـرگ  ی قطعات در قالب نقـشه فنـ  یمشخصات فن . میی نما ید تلق یاز در تول  ی مورد ن  يو استانداردها 

 از طـرف مهنـدس طـراح ارائـه     یکی و متـالوژ یکی و برگ مشخصات مکان   یه مصرف یز مواد اول  یآنال

  .ر است ی اجتناب ناپذيت تک تک آنها از طرف سازندگان امرید که رعاگرد یم
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۱۲ صفحه

 

  

   بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول-5-1

  هاي داخلی  بررسی قیمت-1-5-1

  .ردیگ یر انجام می ، به صورت زياژیچدن آل ید قطعات صنعتیند تولیفرا

  

قطعه  ينکاریماش  قطعه آماده فروش
  خته شده یر

  انتخاب مواد   مواديآماده ساز  ذوب مواد

    

   است يبند د قطعات مورد مطالعه در دو گروه قابل طبقهید ذکر شده، تولیند تولیبا توجه به فرا

د قطعـه  یـ  و تولریختـه گـري   آن ، يساز ه ، آماده  ین گروه اقدام به انتخاب مواد اول      ی ا :گروه اول 

  . فروشند یخته شده را به گروه دوم میت قطعه ریهاخام را انجام داده و در ن

 کـرده و  يداریـ  خرریختـه گـري   يخته شده خام را از کارگاههـا ین گروه قطعه ری ا:گروه دوم  

  .ندینما ی میی و رساندن قطعه به شکل و ابعاد نهاينکاریسپس اقدام به ماش

  

  :حیتوض

ــ ــای  برخ ــده ي کارگاهه ــزرگ خــود عه ــرا  ب ــيدار اج ــر دو مرحل ــريه  ه ــه گ  و ریخت

 ین کارگـاه یجـاد چنـ  ی ايز هدف انجام مطالعات بـرا یباشند که در طرح حاضر ن    ی م ينکاریماش

  . است
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۱۳ صفحه

 ،  آندیـ تولنـد  یفرا و دو گـروه فعـال در   ریختـه گـري  د قطعـات  یند مطرح در تولیبا توجه به فرا  

  :ردیگ یم مرانجاید به صورت زیند تولی برحسب فرایی قطعه نهايگذار متیتوان گفت که ق یم

  )ریخته گري( مرحله اول يگذار متیق) الف

 بـه عنـوان   يمت تمام شده آن و با اضافه کردن  درصد یمت قطعه با توجه به ق     ین مرحله ق  یدر ا 

 را يمـت گـذار  ین ق یـ  مطـرح در ا    ياار هـ  یـ شـود کـه مع      ین مـ  یی تع ختگریرها و سود کارگاه       نهیهز

  :ر عنوان کرد یتوان عوامل ز یم

o مت آنیه و قینوع مواد اول 

بـه  ن مواد خـود  ی باشد که ا   ی انواع چدن م   ریخته گري  در ساخت قطعات     یه مصرف یمواد اول 

  .  آن وجود دارد يز برای نی متفاوتيمت های و لذا قهستنداژ متفاوت یلحاظ آل

o قطعهی فنیگ دهیچیدرجه پ  

مـت  ی قلهینوسـ ی گـردد کـه بد  یمت ساخت قالب آن میش قیک قطعه سبب افزای ی فنیچده گ یپ

  .  کند یدا میش پیز افزاید شده توسط آن نیقطعات تول

o الزم آنيها تی مواد و فعاليساز ت آماهیماه  

و  یائیمیات شـ ی خـصوص یر برخـ ییـ ه از نظـر تغ  یـ  اول ياز به آماده ساز   یه ن ی مواد اول  یبرخ

 از يدیـ  قطعـه تول یکیش اسـتحکام و خـواص مکـان      ین امر جهت افـزا    یدارند که ا   ياژ ساز یال

 را در ين آمـاده سـاز  یـ د کننـده قطعـه ا  یـ که تول یرد و لذا در صورت    ی گ ی فوق صورت م   مواد

  .  شده خواهد بود ختهیرمت قطعه یش قیجه سبب افزایه انجام دهد نتیمواد اول
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۱۴ صفحه

o وزن قطعه 

م دارد و لـذا  یر مـستق ی تـاث ينه قالـب سـاز  ین هزی و همچن یزان مواد مصرف  یوزن قطعه در م   

  .  گردد یشده مه ختیرمت قطعه یش قیسبب افزا

o  دیتولتعداد 

مت فروش قطعـه  یر ق یید هر قطعه ، تعداد سفارش و استمرار آن سبب تغ          یبطور مسلم در تول   

 بـه نـسبت قطعـات تـک سـاز          ين تـر  ی پائ يمت ها ید انبوه معموال از ق    یقطعات تول .  گردد   یم

  . برخوردار هستند 

ار بـاال در انـدازه ،   یتنـوع بـس   توان گفـت کـه بعلـت وجـود     یبا توجه به مطالب ذکر شده ، م  

د شـده   یـ تول ياژیـ آل چدنقطعات  ..... و  اژ  ی، آل  یکی و مکان  یمائیات ش ی  وزن ، خصوص    ،ابعاد

 آن عنوان کرد و لذا تنها با توجه بـه        ي را برا  یمشخص متی توان ق  ی نم ریخته گري به روش   

وجـه بـه   کن در هـر حـال بـا ت   یق وجـود دارد ، لـ  یـ  دقيمت گـذار یک قطعه مشخص امکان ق ی

ن مـواد  ینـه تـام  یک قطعـه ، هز ی يمت حدودین ق یی تع يسوابق موجود ، عموما سازندگان برا     

 و سـود  ي جـار ينه هـا یدرصد بعنوان هزمتوسط هشتاد ه قطعه فوق را با اضافه کردن     یاول

  .  ند ی نمایمت فروش قطعه اعالم میقطعه ساز ، بعنوان ق
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۱۵ صفحه

  )ينکاریماش( مرحله دوم يگذار متیق) ب

رد کـه  یـ گ  ی انجام م  ينکارین مرحله با توجه به عرف معمول کسب و کار ماش          ی در ا  يگذار  متیق

  :ر خواهد بودیمت به شرح زی محاسبه قی اصليارهایدر آن مع

o  ينکاری ماشي ساعت کار الزم برا–نفر  

o تراش و –فرز  (ينکارین مورد استفاده ماشینوع ماش (...  

o شکل، ابعاد و وزن قطعه  

o قطعهی فنیدگیچیه پجدر   

o دیتعداد تول  

o رهی و غیبه لحاظ سخت( قطعه یه مصرفینوع جنس مواد اول(  

 یقـ ی توان رقـم دق یز نمید نی مرحله دوم تولي توان گفت که برایت بر مطالب ذکر شده م     یبا عنا 

شتر ، نفـر سـاعت کـار الزم     ی ب ینجا جهت آشنائ  ی در ا  یمت فروش قطعه عنوان کرد ول     یرا بعنوان ق  

 باشد ، آورده شـده اسـت   یمت قطعات مین ق یی تع ی از عوامل اصل   یکیکه بعنوان    ينکاری ماش يبرا

 .  

  يند قطعه سازی در فراينکارینه هر نفر ساعت کار ماشی هز– 4جدول شماره 

  مت هر نفر ساعتیق  ينکارینوع ماش

  200،000  يتراشکار
  300،000  يفرز کار
  300،000  يسنگ کار
  150،000  يسوراخکار
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۱۶ صفحه

ـ ک قطعـه تول یمت یتوان گفت که ق یع جهات شرح داده شده، م  یا توجه به جم   در مجموع ب   د ی

 از قطعـات را  یعیک کارخانه عموماً رنج وسینکه یباشد و نظر به ا یار مین معیشده، تابع چند  

قطعـات نمونـه    مـت   یقنجا با توجه بـه      ینرو در ا  ید، از ا  ینما  ید م ی مختلف تول  ي خودروها يبرا

  . ر انتخاب شده است یمت ها بشرح زی قمتوسط ،  در بازارد شدهیتول

   

v                                   ال ی   ر15500لو    ی             هرک قطعه خام  

v ال    ی   ر18000لو    ی شده                                هرکينکاریقطعه ماش  

  

  هاي جهانی قطعات صنعتی ریخته گري  مروري بر قیمت-2-5-1

 بـه روش    د شـده  یـ  تول ی قطعـات صـنعت    یمت جهان یانند مطالب عنوان شده قبل ، در مورد ق        هم

هـا تـابع نـوع قطعـه      متیچرا که ق .  نمود یف رقم خاص  یتوان اقدام به تعر     یز نم ین چدن   ریخته گري 

 از یعید رنـج وسـ  یـ اقـدام بـه تول   چـدن  ریخته گريک کارخانه ینکه ی خواهد بود و نظر بر ا   يدیتول

الزم . باشـد  یر می آن امکان ناپذ   يمت واحد برا  ینرو ارائه ق  ید از ا  ینما  ی م  مختلف ياژهایل با آ  قطعات

 ی رقـابت  يت هـا  یـ  ، عمومـا مز    ی صادرات قطعـات صـنعت     يری امکان پذ  یبه ذکر است که در بررس     

رد و در صـورت  یـ  گیسه قرار مـ ید در کشور مبداء با موارد مشابه در کشور مقصد مورد مقا یتول

  .رد ی گیصادرات شکل مت ، یوجود مز

   معرفی موارد مصرف و کاربرد محصوالت-6-1

د یـ  تولریختـه گـري  ق یـ  است کـه از طر ی چدنی طرح حاضر، قطعات صنعت  يدیمحصوالت تول 

ک یـ ار متنـوع و متعـدد اسـت و در           یع مختلـف بـس    ین قطعات در صنا   یموارد مصرف ا  . خواهد شد 

گـر  ی ديهـا  فاده در صـنعت کـه از روش   مـورد اسـت  ياژیـ چـدن آل توان گفـت کـه قطعـات     یکالم م 
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۱۷ صفحه

گردنـد و لـذا قابـل     ید و عرضـه مـ  یـ  تول ریختـه گـري   ق  یـ ، از طر   باشـند   ید نمـ  ی قابل تول  یده  شکل

نجـا  یحـال در ا یا یعلـ . ار باال اسـت ین قطعات بسی است که تعداد، تنوع و موارد کاربرد ا     يریگ  جهینت

  :ر اشاره شده استیجدول زن قطعات در یجهت روشن شدن موضوع، به موارد عمده مصرف ا

  

  ریخته گريد شده از روش ی تولیدنچ موارد کاربرد قطعات ی برخی معرف-5جدول شماره 

  ی از قطعات مصرفيا نمونه   مصرفيها حوزه

  صنعت خودرو
 –ل لنگ ی م– کاسه ترمز – چرخ دنده ها –فلد دود ی من–سک ترمز ید –لندر موتور یس

  ق یمحور تعل

    یمختلف کشتقطعات   ي سازیصنعت کشت

  ویقطعات لکوموت –ها   قطعات واگن–ل راه آهن یمتعلقات ر  یلیع ریصنا

 نورد در ي غلتک ها– چ و مهرهی پ–– چرخ دنده ها –ها  ربکسیبدنه گ–ها  لیر–ها  یشاس  زاتی و تجهيساز نیصنعت ماش
  ع مختلفیصنا

  ساتیصنعت تأس
 يها بدنه پمپ– ير موتورخانه مرکزاتوی راد– مصارف خاصيبرا یکش اتصاالت لوله

بخصوص  – یرآالت صنعتی ش-اتور شوفاژی راد-ییایمیع شیمورد مصرف در صنا
  صنعت نفت

  يگر ادوات کشاورزیو دقطعات تراکتور   يصنعت کشاورز

   استییایمیط مرطوب و شی که در تماس با محی بخصوص قطعاتیقطعات مختلف نظام  یع نظامیصنا

  

  :حیتوض

 در ياژیـ د توجه شود که چـدن آل ینجا بایکن در ایل.  در جدول باال ذکر شدياژیرف چدن آل  موارد مص 

ن مـصرف آن در صـنعت بـا توجـه بـه      یبنـابرا .  برخوردار اسـت يمت باالتریها از ق ر چدنیسه با سا یمقا

 مـت از چـدن  ی ارزان قيسک ترمز خودروهایبه عنوان مثال در د. ردیگ  یز صورت م  یا تجه ین  یت ماش یاهم
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۱۸ صفحه

ن مـصرف  یبنـابرا . شـود  ی استفاده مـ ياژیمت از چدن آلی گران قي در خودروهایل استفاده شده ول  یداکت

  .باشد یز مین مورد استفاده نیا ماشیک قطعه خاص، تابع خودرو ی در یچدن حت

  

  :گردد ی ميبند میر تقسی زيالزم به ذکر است که بازار قطعات خودرو به بخش ها

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

ن کننـده   ی تـأم  يهـا    دهند که شـرکت    یل م ین بازار را خودروسازان کشور تشک     ی ا  :OEMبازار  

ن یتـأم ( سـاپکو  يهـا  شـرکت . نـد ینما یسازان مـ    از خود از قطعه   ین قطعات مورد ن   یآنها اقدام به تأم   

شـرکت اپکـو   ) پاین کننـده شـرکت سـا    یتـأم (پا  یگستر سا   شرکت سازه ) ران خودرو یکننده شرکت ا  

  .ندیآ ین بازار به شمار می فعال در ایاز شرکت اصل) زلیخودرو دران ین شرکت ایتأم(

بازار فروش 
  قطعات
  خودرو

  OOEEMMبازار بازار 
  )بازار خودروسازان(

  OOEESSبازار بازار 

بازار خدمات پس از فروش (
)وابسته به خودروسازان  

  AAMMبازار بازار 
  )خدمات پس از فروش آزاد(

  صادراتصادرات
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۱۹ صفحه

 يهـا  باشـد کـه وابـسته بـه شـرکت      ین بازار خدمات پس از فروش خودروها مـ       ی ا  :OESبازار  

دك، یـ پا  ی، شـرکت سـا    ) ساکویـ ا(ران خـودرو    یـ سازمان خدمات پس از فروش ا     . خودروساز است 

  .شوند ین گروه محسوب می ايها شرکتدك از ی مزدا  شرکت گسترش خدمات پارس خودرو،

 مختلـف در سـطح      ي فـروش هـا    یدکیـ ه لـوازم    ین بازار قطعات خودرو شامل کل     ی ا  :AMبازار  

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

  .ندینما یقطعات خودرو م

ن یـ شتر در ایـ  اسـت کـه مطالعـات ب      خـودرو متفـاوت    يزان مصرف در هر کـدام از بازارهـا        یم

  . خصوص در بخش دوم گزارش ارائه خواهد شد 

  

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

د براسـاس مـستندات   یز تولی ني است و در صنعت قطعه سازيت طرح حاضر، قطعه ساز    یماه

نـد فـوق،    یرد و لـذا خـارج از فرا       یـ گ  ی مـ   آن صـورت   يهـا   د و دسـتورالعمل   یـ ، نقشه، روش تول   یفن

 کـاربرد  يگـاه خـود دارا  یگر هـر قطعـه در جا     یاز طرف د  . د و عرضه کرد   ی را تول  يا  توان قطعه   ینم

نـرو  یاز ا. تـوان اسـتفاده کـرد    ی را نميگریچ نوع قطعه دیک قطعه، هی که در عوض يبه طور . است

. ن وجـود نـدارد   یگزی جا يچگونه کاال ی طرح، ه  يدی محصوالت تول  يتوان گفت که برا     یدر مجموع م  

 وجـود دارنـد کـه از    ی صنعت يگر واحدها ید شده توسط د   یا قطعات تول  ین قطعات   یالبته واردات هم  

  .نیگزیا کرد نه محصوالت جای توان یب میز به عنوان محصوالت رقیموارد فوق ن

هـا   ر چدنیسامت تمام شده از    یها به منظور کاهش ق       شرکت ید گفت که بعضاً برخ    ین با یهمچن

 يتـوان از آن بـه عنـوان کـاال     یز مـ یـ ن حالـت ن یـ کنند که در ا    ی قطعات استفاده م   یدر ساخت برخ  
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۲۰ صفحه

دا نمـوده و در  یـ ن حالـت کـاهش پ  ی قطعه در ا  یکینکه خواص مکان  یکن به علت ا   یل. ن نام برد  یگزیجا

عـات را  ن قطیـ  کـرد لـذا ا  یک امـر خـارج از خواسـت بـازار تلقـ     یـ تـوان    ی فوق را م   ینیگزیواقع جا 

  . کردی معرفياژی قطعات چدن آلین واقعیگزیتوان به عنوان جا ینم

  

   بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

ن قطعات خـود بـه   یا. دیآ ی در هر کشور به شمار م    یع مادر و اساس   ی از صنا  یکی يقطعه ساز 

 مـورد اسـتفاده   یدوات صـنعت زات و ایـ آالت، تجه نیگـر ماشـ  ید د ی تول ي برا يا   واسطه يعنوان کاال 

 کـشور اسـت و   يسـاز  نی به مفهوم توسعه صنعت ماش    ينرو توسعه صنعت قطعه ساز    یاز ا . دارند

 توسـعه کـشورها   ي از محورهـا یکیتوان به عنوان  ی را ميساز نی و ماش يلذا مجموعه قطعه ساز   

ه در حـال     از موارد کاربرد مهم قطعات مورد مطالعـه در صـنعت خـودرو اسـت کـ                 یکی.  کرد یتلق

 خـودرو  ي بـرا ي مشابه طرح حاضر در کشورمان مشغول قطعه ساز   ی واحد صنعت  صد ها حاضر  

ن یـ ت ایـ گر موارد کاربرد قطعات طرح است و اهم ی از د  ي و کشاورز  یآالت صنعت   نیماش. باشند  یم

گـردد کـه    ین در مجمـوع مالحظـه مـ   یبنابرا. باشد ی همگان روشن و شفاف م يز برا یآالت ن   نیماش

ت یـ نـد و از درجـه اهم  یآ ی صنعت کشور به شـمار مـ  يها  رساختی طرح به عنوان ز    يدی تول قطعات

  .باشند ی برخوردار مییباال

  

   کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول-9-1

 ینـرو مـ  ی کاربرد هـستند ، از ا ي صنعت کشورها دارايه حوزه ها یقطعات مورد مطالعه در کل    

. ت داشـته باشـند   یـ  تواننـد عموم ی جهـان مـ  يه کشورهایآنها در کلد و مصرف   یتوان گفت که تول   
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۲۱ صفحه

 جهــان ير کـشورها ی بــه نـسبت ســا ید و مـصرف از حجــم بـاالئ  یــ کـشورها تول یکن در برخــیلـ 

  . فوق اشاره شده است ينجا به کشورهایبرخوردار است که در ا

   کشورهاي تراز اول تولیدکننده انواع خودرو-1-9-1

ن صـنعت  ی انـواع خـودرو، بزرگتـر   يد بـاال یـ  از تعداد تول  يردارصنعت خودرو به لحاظ برخو    

د خـودرو  را  یـ  تـراز اول در تول يلـذا کـشورها  .  مورد مطالعه اسـت   یمصرف کننده قطعات صنعت   

ن مصرف کننده قطعات مـورد مطالعـه     ین بزرگتر یدکننده و همچن  ین تول یم به عنوان بزرگتر   یتوان  یم

  .میی نمایمعرف

بـه عنـوان    (د آنهـا    یـ زان تول یـ د کننده خـودرو و م     یکشور عمده تول   چندر فهرست   یدر جدول ز  

  .آورده شده است) ع مصرف کننده قطعات مورد مطالعهیصنا

  

  دکننده خودرو در جهان ی عمده تولي کشورها-6جدول شماره 

  )د و مصرف کننده قطعات مورد مطالعهی عمده توليکشورها(

  2006د خودرو سال یتعداد تول  نام کشورها  فیرد

  ون دستگاه یلی    م11  کایآمر  1
  ون دستگاه یلی    م10,6  ژاپن  2
  ون دستگاه یلی    م5,9  نیچ  3
  ون دستگاه یلی    م15,4  ی غربياروپا  4
  ون دستگاه یلی   م4,1  ی و شرقي مرکزياروپا  5
  ون دستگاه یلی    م15,8  هیانوسیا و اقیآس  6
   خودرو مانند ید جهانیارتباط با تول مختلف در يت های از سايگرد آور: ماخذ 

COM.CARNP.WWW     COM.BOURSENEGAR.WWW   ت آفتاب  ی و ساIR.AFTAB.WWW  
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۲۲ صفحه

 عنـوان شـده در جـدول کـه بـه عنـوان              يه کـشورها  تـوان گفـت کـ       یبا توجه به جدول فوق م     

دکننـده و مـصرف   ی عمـده تول يباشند، به عنـوان کـشورها   یدکننده خودرو می مطرح تول  يکشورها

  .گردند یز محسوب میخته شده نی ري و فوالدیکننده قطعات چدن

  آالت صنعتی  کشورهاي عمده تولیدکننده ماشین-2-9-1

  : شده استی معرفیآالت صنعت نیشدکننده مای عمده تولي کشورها"الیذ

o کایآمر  

o ه اروپایبخصوص اتحاد (یی اروپايکشورها(  

o هیروس  

o نیچ  

o ژاپن  

o هندوستان  

 ي نام برده شده در بـاال، بـه عنـوان کـشورها    ينجا الزم به ذکر است که هرچند کشورها  یدر ا 

ن یـ د ای تول نکه تعداد ی نظر بر ا   یگردند ول   ی در جهان محسوب م    یآالت صنعت   نید ماش یبزرگ در تول  

م یتـوان  ینجا مـا مـ  یباشد لذا در ا ی برخوردار مینییار پایسه با خودرو از رقم بس ین ها در مقا   یماش

 يرا همـان کـشورها    ختـه شـده     ی ر یچـدن د و مصرف کننده قطعات      ی بزرگ تول  يهمچنان کشورها 

ر جـدول  د خـودرو د  یـ م که فهرست آنها به همراه تعداد تول       ی کن یدکننده خودرو در جهان معرف    یتول

  .آورده شده است 6شماره 
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۲۳ صفحه

   معرفی شرایط صادرات-10-1

چگونـه  ی طـرح ه   يدیـ  صـادرات محـصوالت تول     ي، بـرا  یاز نقطه نظر مقررات وزارت بازرگـان      

 و  ی صـنعت  يک کـاال  یـ ن محـصوالت،    یـ  کـه ا   ییکن از آنجـا   یلـ .  وجـود نـدارد    یتیط و محدود  یشرا

دکننـده  ی تولي مـستلزم برخـوردار  یجهـان  ينرو ورود به بازارها  یگردند، از ا    ی محسوب م  یمهندس

  .ط فوق اشاره شده استیر به شرایباشد که در جدول ز ی میطیاز شرا

  

   صادرات محصوالت طرحياز برایط مورد نی شرای معرف-7جدول شماره 
  شرح  ط الزمیشرا  فیرد

 به یت رقابتی از مزيبرخوردار  1
  متیلحاظ ق

 ی رقابتيها متی، قیعت مهم در صادرات قطعات صن    يارهای از مع  یکی
ط اقتصاد کـالن کـشور در       یز به شرا  ین مورد ن  یباشد که ا    ی م یجهان
  . گرددی مقصد صادرات باز ميسه با کشورهایمقا

ه، یمت مواد اولیتوان به نرخ ارز، نرخ بهره، ق یط مین شرایاز جمله ا
ر بودن ینرخ تورم و موارد مشابه اشاره کرد که با توجه به متغ

 صادرات در زمان ي اقتصاديریپذ هی الزم است توجعوامل فوق،
  .ردیل قرار گی مقصد مورد تحلي صادرات و کشور هایواقع

 به یت رقابتی از مزيبرخوردار  2
  تیفیلحاظ ک

 قطعات حساس ياز سر ياژیبخصوص چدن آل، ریخته گريقطعات 
 الزم است ی ورود به بازار جهانين رو برایاز ا. باشند یت میفیبه ک

  . برخوردار بودی جهانیت رقابتیفیکاز 

 ی و مهندسی از توان فنيبرخوردار  3
  مناسب

 معکوس ، یند مهندسی قطعات ، انجام فرای در طراحیتوان مهندس
از یه الزامات مورد نیت کلیت مورد انتظار و رعایفید با کیت تولیقابل
ان د کننده از توی تولي است که برخوردارياز موارد....... دار و یخر

  .  سازد یر می الزم اجتناب ناپذی و مهندسیفن

نرو الزم یدوره وصول مطالبات در صادرات عموما باال است از ا   مناسبی از توان ماليبرخوردار  4
  .  مناسب برخوردار باشد یاست صادر کننده از توان مال

 کامل صادر کننده از یاه مستلزم آگی جهانيت در بازار هایفعال  ی کامل با امور تجارت جهانییآشنا  5
  .  باشد ی میمقررات و الزامات تجارت جهان
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۲۴ صفحه

   وضعیت عرضه و تقاضا-2

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

  برداري هاي بهره  بررسی ظرفیت-1-1-2

 واحـد   يادیـ  ز مالحظـه شـده اسـت کـه تعـداد         ع و معادن،    یبا مراجعه به اطالعات وزارت صنا     

ن بـه منظـور   یبنـابرا .  باشـند  ی مـ ریخته گـري ق یاز طر ياژیآل د قطعات چدن ی در حال تول   یصنعت

  .  ر ارائه شده است ی و در جدول زين واحدها در هر استان جمع بندی ، فهرست ایسیخالصه نو

  خته شده در کشور ی رید کنندگان قطعات چدنی توليبردار ت بهرهی ظرف-8 جدول شماره

   تن-د ی تولیت اسمیظرف  محل استقرار  نام واحد  فیرد
خ یتار

  يبردار بهره

  1379  50  لیاردب  زاده نی حسیمحمدتق  1
  1382  250  اصفهان  شرکت سپاهان ذوب  2
  1384  100  کاشان   محتشم کاشانریخته گريع یصنا  3
  1383  1000  اصفهان   اسپاهانيساز نیشرکت ماش  4
  1385  3000  تهران  رآب اتصالیشرکت م  5
  1382  370  تهران  رانیذوب فلزات ا  6
  1382  220  تهران  ن برنز شمشیرنگ  7
  1382  2000  تهران  شتاب آذر شرق  8
  1379  100  نیقزو  ع شوفاژ البرزیصنا  9
  1373  2000  کردستان  شرکت ناسو  10
  1380  450  کردستان  16 یشرکت تعاون  11
  1375  2000  کردستان  162 یشرکت تعاون  12
  1368  1000  کرمانشاه  شتاز باختری پشرکت  13
  1375  175  کرمانشاه   گدازهریخته گريع یشرکت صنا  14

      12715جمع      

  ی مرکز آمار و اطالع رسان–ع و معادن یوزارت صنا: ماخذ   
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۲۵ صفحه

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

 فعال موجود، رونـد     ي واحدها يبردار  رهخ شروع به  ی ، براساس تار   8با توجه به جدول شماره      

  . شده استيبند ر جمعید قطعات در کشور به شرح جدول زیت نصب شده تولیظرف
  

   در کشورریخته گري ياژیچدن آلد قطعات یت نصب شده تولی روند ظرف–9جدول شماره 

  تن –ظرفیت نصب شده   سال   تن –ظرفیت نصب شده   سال

1378  5175  1383  9515  
1379  5225  1384  9615  
1380  5675  1385  12715  
1381  5675      
1382  8515      

  

 يواحدها ي بر اساس سال شروع بهره برداريجمع بند(   ی مرکز آمار و اطالع رسان–ع و معادن یوزارت صنا: ماخذ  

       )فعال

   در کشورریخته گري ياژیچدن آلقطعات  بررسی روند تولید واقعی -3-1-2

 چـدن   ریخته گـري   ید قطعات صنعت  ی آنها درتول  یت اسم ی فعال و ظرف   ياحدهادر جدول باال، و   

د گفـت کـه بخـش عمـده     ی فوق باي واحدهاید واقعی روند تولی بررسيکن برایل.  آورده شد  ياژیآل

 آنهـا  ید واقعـ یـ  به آمار تولیلذا امکان دسترس.  برخوردار هستندیت خصوصین واحدها از مالک  یا

 8 از قطعـه سـازان ذکـر شـده در جـدول شـماره             ياریگـر بـس   یطرف د از  . باشد  یار دشوار م  یبس

ز از یـ  نيگـر ید ریختـه گـري   د قطعـات یـ  اقـدام بـه تول     ، ياژیـ چدن آل  ریخته گري عالوه بر قطعات    

ریختـه   قطعـات    ید واقعـ  یـ ق آمـار تول   یتوان به صورت دق     ین نم یبنابرا. ندی نما ی م خانواده چدن ها  

 ید واقعـ  یـ  بـرآورد تعـداد تول     ين بـرا  یبنـابرا . آورد کـرد  ن واحـد بـر    یـ را در ا   مورد مطالعـه      گري

 را ید واقعـ یـ  اسـتفاده شـده و تول  یدانیـ مطالعـات م  قطعه ساز کشور، از روش    يمجموعه واحدها 
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۲۶ صفحه

ن اسـاس  یـ  بـر آ ید واقعیر تولیدر جدول ز. م گرفت ی در نظر خواهیت اسمی درصد ظرف85معادل  

  .برآورد شده است

  

   تن – گذشته يها  سالیط ياژی آل چدنریخته گري قطعات یاقعد وی روند تول-10جدول شماره 

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  
مه اول ین

1385  
4399  4441  4824  4824  7238  8088  8173  5404  

  

   نشان داده شده است ید واقعیر روند تولیدر نمودار ز

نمودار روند  تولید واقعی قطعات ریخته شده از چدن آلیاژي    
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۲۷ صفحه

  ي تولید در واحدهاي فعال بررسی سطح تکنولوژ-4-1-2

  :ر استی به صورت زیخته شده چدنی رد قطعاتیند تولیفرا

  

  

  

  

  

  

  

ق یـ  از طريسـاز   مـورد اسـتفاده در قطعـه   يتوان گفـت کـه تکنولـوژ     یند باال م  یبا توجه به فرا   

هـا   ين تکنولـوژ ی بـ یکسان است و تفـاوت خاصـ     ی آن   يدی تول يه واحدها ی در مورد کل   ریخته گري 

د شده کارخانجات مختلـف نـسبت بـه    ین قطعات تولیز بیجاد تمایکن آنچه که سبب ا   یل. وجود ندارد 

  :ر خواهد بودیتواند بشود ، شامل موارد ز یگر میهمد

o  ذوب کلیق سـ یـ  دقي آن ، اجراي در انتخاب مواد ، آماده سازيدی واحد تول یتوان مهندس 

   ریخته گريو 

o ياژسازیتوان آل 

o یات حرارتیعملکل یق سی دقياجرا  

o ها ت قالبیفیدقت عمل و ک  

o ينکاریدقت عمل اپراتورها در هنگام ماش  

  انتخاب
 مواد اولیه

 آلیاژ سازي
ذوب مواد اولیه و 

تشکیل مذاب 
 فلز

ریخته گري مذاب 
 در قالب

ماشینکاري قطعه 
ریخته شده و رساندن 
آن به شکل و ابعاد 

 نهایی

  قطعه 
  آماده
  فروش

 آماده سازي 
 قالب

 قالب



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  خته گري قطعات چدن آلیاژي یطرح ر
    1386 هریورش

 

۲۸ صفحه

 یا دائمـ یـ  ي ماسـه ا ياز قطعـه از قالـب هـا   یـ د بر حـسب وزن و تعـداد مـورد ن    یند تول یدر فرا 

 ریختـه گـري  د قطعـات بـه روش       یـ  تول يد گفت که تکنولوژ   ینجا با ین در ا  یهمچن.  شود   یاستفاده م 

ند بـاال شـرح داده   یرد که در فرایگ ی انجام میز به همان شکلین نر نقاط جها  یران در سا  یعالوه بر ا  

ز به مشابه مطالب ذکر شده در باال، تـابع تـوان         ی ن يدیت قطعات تول  یفیکن همچنان ک  یشده است و ل   

 مـرتبط  ينـد هـا  ی و فرايریـ  گ ت قالـب یفین کیت و همچنیفی، دقت عمل اپراتورها و کنترل ک یمهندس

  . خواهد داشتآن 

   در واحدهاي تولیدي فعال )درصد استفاده از ظرفیت اسمی(گاهی به راندمان تولید  ن-5-1-2

 يخودروسـاز ع مختلف ماننـد  یضنادر   هستند که    يمحصوالت واسطه ا  قطعات مورد مطالعه،    

 قطعـه سـاز بـه    ی صنعتيد واحدهای تول يزیر  ن برنامه یبنابرا. ره کاربرد دارند  ی و غ  ين ساز ی، ماش 

خـودرو   بازار خدمات پـس از فـروش         ،خودروسازان  داران مانند   یخر يها  تاسیطور کامل تابع س   

د قطعـات در کـشور آورده   یـ ت نصب شده تول   ی ظرف 9در جدول شماره    . باشد    ی م ن سازان یو ماش 

 متناسـب بـا تـوان    ی توان گفـت کـه هـر واحـد صـنعت        ید م یشده است و در خصوص راندمان تول      

مطـابق   موجـود کـشور ،       يد واحـدها  یراندمان تول . د  یما ن ی را از بازار کسب م     ی خود سهم  یرقابت

  . درصد بر آورد شده است 85 صورت گرفته یدانیمطالعات م

  آالت مورد استفاده در تولید محصول هاي سازنده ماشین  نام کشورها و شرکت-6-1-2

ت آال نیازمنـد اسـتفاده از ماشـ    ی ن ریخته گري به روش    ياژیچدن آل  ید قطعات صنعت  یند تول یفرا

 يهـا  سازان فعـال کـشور، کـشورها و شـرکت       از قطعه  ين با مراجعه به تعداد    یهمچن. باشد  یر م یز

  . شده استيآور ر جمعیز در جدول زیسازنده آنها ن
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۲۹ صفحه

  ریخته گريبه روش آلیاژي   ی چدنید قطعات صنعتیآالت تول نی فهرست ماش-11جدول شماره 

  تلفن  شرکت سازنده  آالت الزم نیماش  فیرد

  0262-3830510 تون یشرکت اکسا
 °c 2000 ي فوالد و چدن با دمایلیره ذوب پاتکو  1  88810760   پرتو کوره يدیتول

  88886684  ران یع کوره ایصنا
  0262-3830510 تون یشرکت اکسا

  یات حرارتیکوره عمل  2  88810760   پرتو کوره يدیتول
    

  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
  0411-2893893  زی تبرين سازیماش  ن سنگیماش  6
  -  ن سازان سطح کشوریماش  دین برش زوایماش  7
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۳۰ صفحه

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

 يهـا  ت و مشخـصات طـرح     یع و معادن، وضع   ی وزارت صنا  یبا مراجعه به بانک اطالعات صنعت     

ر یـ  و در جـدول ز ي، جمـع آور ریخته گـري  ياژی آل  چدن ید قطعات صنعت  یجاد تول ید در حال ا   یجد

  :وارد شده است

  ریخته گري  ياژی آل چدنید قطعات صنعتیاد تولجی در حال ايها ت طرحی وضع-12  شمارهجدول
  )الیون ریلیم (يگذار هیسرما

  ها استان
تعداد 
  طرح

متوسط درصد 
  ماندهیباق  انجام شده  شرفتیپ

   تن-ت یظرف

  1120  4480    1  3  یجان شرقیآذربا
  2000  8880    0  1  یجان غربیآذربا

  4030  14508    2/1  3  اصفهان
  50  240    0  1  المیا

  350  1200    0  1  نتهرا
  2100  12000    0  1  ياریچهار محال و بخت
  10  50    0  1  یخراسان جنوب
  1575  6770    2/2  5  يخراسان رضو
  740  3500    8/0  2  زنجان
  77470  317000    7/2  6  سمنان
  350  1050    12  2  فارس
  500  2000    11  2  نیقزو
  350  1300    2/3  3  قم

  380  1300    0  2  کردستان
  3100  14260    0  2  کرمان
  2200  11200    0  1  کرمانشاه
  200  1000    0  1  گلستان

  500  2300    5  1  النیگ
  800  3500    26/1  3  مازندران
  2080  8800    65/2  6  يمرکز

  3000  1400    0  1  هرمزگان
  10000  50000    0  1  زدی

  112905  -    -  49  جمع
     ی مرکز آمار و اطالع رسان–ع و معادن یوزارت صنا: ماخذ   

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  خته گري قطعات چدن آلیاژي یطرح ر
    1386 هریورش

 

۳۱ صفحه

  بینی عرضه در بازار آینده کشور پیش

 ي مختلـف صـنعت دارا     يکه در حـوزه هـا      ياژیآل چدن   ه شده از  ختیر یصنعتعرضه قطعات   

ن یجـاد و همچنـ  ی در حـال ا يهـا   فعـال و طـرح  يد واحـدها یـ ق تول یـ نـده از طر   یدر آ کاربرد است ،    

  . گرفته است قراریواردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررس

   فعالي واحدهاد داخلیتول ینیب شیپ) الف

 ياژیـ  آل چـدن ریختـه گـري  د قطعـات  یـ  توليت نصب شده کشور برای  ظرف8در جدول شماره  

ن قطعـات بـرآورد   یـ  اید واقعـ یـ  تول9ن در جدول شـماره  یهمچن.  گذشته آورده شديها   سال يبرا

، عرضـه   گذشـته  ي انجـام شـده در سـالها   ید واقعی و تول تینرو با در نظر گرفتن ظرفیاز ا. د  یگرد

  . شده استینیب شیپ تن  12715نده ساالنه ین واحدها در آیا

  جادی در حال اي واحدهاد داخلیتول ینیب شیپ) ب

ن مطـابق   یبنـابرا . جـاد کـشور آورده شـد      ی در حـال ا    يهـا    فهرست طـرح   12در جدول شماره    

 از آنهـا بـه صـورت    يطع بهـره بـردار   طرحها ، مقایشرفت فعلیسوابق موجود، بر حسب درصد پ    

  :ر فرض شده است یز

   در حال اجراي از طرحهاي زمان بهره بردارینیش بی پ– 13جدول 

  دی خواهد رسي که طرح به بهره برداریسال   طرحیشرفت فعلیدرصد پ

  1386سال          درصد75 – 99

  1387سال          درصد50 – 74

  1388سال          درصد25 – 49

  1389سال          درصد1 – 25
  1389تنها ده درصد طرحها و آنهم در سال    صفر       درصد

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  خته گري قطعات چدن آلیاژي یطرح ر
    1386 هریورش

 

۳۲ صفحه

ت نـصب شـده   یـ نـده بـه ظرف  یجاد کـه در آ ی در حال ايها ت طرحی با توجه به جدول باال ، ظرف      

  : استینیب شیر قابل پیکشور اضافه خواهد شد، به صورت ز

  جادی در حال ايها دن طرحیس ريبردار  به بهرهینیب شی پ-14جدول شماره 

   از طرحيسال بهره بردار    تن–ت یظرف
  شرفت طرح هایدر صد پ

  1389  1388  1387  1386  یعمل  یاسم

  3838  3838  3161  2710  3838  4516      درصد75 – 99

  7852  5496  4711  0  6674  7852      درصد50 – 74

  4558  3907  0  0  5535  6512      درصد25 – 49

  4711  0  0  0  6674  7852   درصد   1 – 25
  5170  0  0  0  73247  86173   صفر       درصد

  26129  13241  7872  2710  95970  112805  جمع کل 
  

  
 85 -70 -60 بـه صـورت   ی صـنعت يهـا  جاد متناسب با عـرف طـرح  ی در حال ا  يها   طرح ید واقع یراندمان تول 

  . لحاظ شده استيبردار سال اول بهرهسه  در یاسمت یدرصد ظرف

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

ن قطعات شـماره تعرفـه      ی شماره تعرفه قطعات مورد مطالعه عنوان شد که ا         یدر قسمت بررس  

شـوند کـه متـشکل از تعـداد متنـوع از              ی وارد مـ   يا  ن قطعات به صورت مجموعه    یا.  ندارند یمستقل

 بـه شـماره تعرفـه وجـود     ی امکان دسترسیذا تنها در مورد قطعات عموم    و ل  .قطعات مختلف است  

 یکن واردات  قطعـات عمـوم  ی لـ . از حجم واردات آنها ارائه کردیقیتوان آمار دق ین نم ی بنابرا .دارد  

  .  شده است ير جمع بندیکه از شماره تعرفه مشخص برخوردار هستند ، در جدول ز

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  خته گري قطعات چدن آلیاژي یطرح ر
    1386 هریورش

 

۳۳ صفحه

   تن  –هاي گذشته  ت ریخته شده چدن آلیاژي طی سال روند واردات قطعا-15جدول شماره 

  نام قطعات 
شماره 
  تعرفه

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  

  نامشخص  متنوع  قطعات خودرو
ها و محصوالت  گلوله

  همانند براي کوره
732591  0  0  5/0  3/0  4/0  12  12  

  2851  2851  2645  1915  1786  1518  1352  730729  سایر قطعات چدن آلیاژي

  2970  2970  2630  1274  997  851  658  730791  هاي خاص فالنچ

  3853  3853  2954  4330  4359  3852  3540  730799  سایر قطعات چدنی

  752  752  647  616  492  380  481  7317  میخ سرپهن بزرگ

  138  138  119  4  2/0  0  12  732219  رادیاتور شوفاژ

  10576  10576  8995  8179  7635  6606  6043  جمع واردات 
  رانی ای خارجیسالنامه آمار بازرگان

  :ح   یتوض  
  . است یبی برآورد تقر1384  آمار سال -1

  .  اعالم نشده است ی هنوز از طرف وزارت بازرگان1385 آمار سال -2

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  خته گري قطعات چدن آلیاژي یطرح ر
    1386 هریورش

 

۳۴ صفحه

 

  .  گذشته را نشان داده است ير روند واردات در سالهاینمودار ز

نمودار روند  واردات قطعات ریخته شده از  چدن آلیاژي

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384

تن

  

  بینی عرضه   پیش-16اره جدول شم
   تن–مقدار 

  شرح
1386  1387  1388  

 10808 10808 10808  بینی عرضه واحدهاي فعال پیش

  13241  7872  2710  هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش
ضه

عر
  0  0 0  واردات  

  24049  18680  13518  جمع کل عرضه

  

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

   براي برآورد میـزان مـصرف در گذشـته، از شـیوه بـرآورد مـصرف ظـاهري کـه از رابطـه                       

مصرف      حاصل می شود ، استفاده کرده و بـر اسـاس            = تولید داخل   +  واردات   –      صادرات  

  .آن مطابق جدول زیر جمع بندي شده است 
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    1386 هریورش

 

۳۵ صفحه

   تن  –هاي گذشته  طی سال برآورد میزان مصرف قطعات ریخته شده چدن آلیاژي -17جدول شماره 

   تن-ارقام 
  شرح

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  
نیمه اول 

1385  
  5404  8173  8088  7238  4824  4824  4441  4399  تولید داخل

  -  10576  10576  8995  8179  7635  6606  6043  واردات
  2713  4595  3861  3534  506  1181  350  452  صادرات* 

  2691  14154  14803  12699  12407  11278  10697  6495  مصرف داخل

  . استخراج گردیده است2-5آمار صادرات از جدول قسمت * 

  

  . نمودار زیر روند مصرف در سالهاي گذشته را نشان داده است 

نمودار روند  مصرف قطعات ریخته شده از  چدن آلیاژي   

0

3000

6000

9000

12000

15000

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 نیمھ اول سال  
1385

تن

  

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

ن یـ  ایق نبـودن شـماره تعرفـه گمرکـ    یـ شده در مـورد واردات ، بعلـت دق      همانند مطالب ذکر    

 بـر  ير را بـرا ینـرو دو مـس  ی آمار صـادرات وجـود نـدارد ، از ا    يق برا یقطعات ، امکان بر آورد دق     

 تـوان بـر اسـاس     یر اول قطعـات خـودرو را کـه نمـ          یدر مس . م کرد   ی خواه يریگیآورد صادرات پ  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  خته گري قطعات چدن آلیاژي یطرح ر
    1386 هریورش

 

۳۶ صفحه

 کـه از    ی داد مطالعه کرده و در شـکل دوم قطعـات عمـوم             قرار ی مورد بررس  یشماره تعرفه گمرک  

  . قرار خواهد گرفت ی برخوردار هستند مورد بررسیشماره تعرفه گمرک

  صادرات قطعات خودروئی) الف

 از یباشد کـه قطعـات مـورد مطالعـه بـه عنـوان بخـش             یک خودرو متشکل از هزاران قطعه م      ی

ن قطعـات بـه   ی عنوان شد که ای قبليها سمتن در قیهمچن. گردند یمجموعه قطعات فوق محسوب م  

ا بـر اسـاس   یـ  و يا  شماره تعرفه مستقل نبوده و بلکه به صـورت مجموعـه           يصورت تک تک دارا   

زان یـ ن میـی  تعينـرو بـرا  یاز ا. باشـند  ی میت از نگاه وزارت بازرگان    ی هو يدرجه ساخت داخل دارا   

 یعنـ ی(دهنـد   ی مـدنظر قـرار مـ   ک خانواده مـشترك یصادرات، عموماً قطعات خودرو را به صورت    

ت کـرده و رونـد صـادرات در    ین قاعده را رعایز همینجا ما ن یکه در ا  )صادرات کل قطعات خودرو     

  :میا  گذشته را عنوان کردهيها سال

   گذشته يها زان صادرات انواع قطعات خودرو در سالی م-18 جدول شماره

  1385  1384  1383  1382  واحد  شرح

  350  300  210  192  ون دالریلیم  عات خودروزان کل صادرات قطیم

  30  30  30  30  درصد  سهم قطعات کند مصرف از کل صادرات

  105  90  63  57,6  ون دالریلیم  ن صادرات قطعات کند مصرفیتخم

  ir.gov.mim.www و  com.mofidbourse.www  يت هایر انجمن سازندگان قطعات خودرو و سایاظهارات دب : خذ             ما

  

زان یـ ف قطعات کند مصرف خودرو قرار دارد که در جدول بـاال م        یقطعات مورد مطالعه در رد    

ن قطعات از کـل صـادرات   یک ایق امکان تفکیکن بعلت نبود آمار دق  یل. صادرات آن ارائه شده است      

زان یـ  دست اندرکاران صنعت و بـازار ، م      ی مطابق اظهار برخ   یند مصرف وجود ندارد ول    قطعات ک 



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  خته گري قطعات چدن آلیاژي یطرح ر
    1386 هریورش

 

۳۷ صفحه

ختـه  ی تـوان بعنـوان صـادرات قطعـات ر    ی درصد از کل صادرات قطعات کند مصرف را م        5حدود  

  . ده است یر بر آورد فوق انجام گردیدر جدول ز.  کرد  ی تلقياژی آلشده چدن

   گذشته يها  خودرو در سالياژی آل قطعات چدنزان صادرات انواعی م-19 جدول شماره

  1385  1384  1383  1382  واحد  شرح

  2713  2325  1628  1488  تن   خودرو ياژیات قطعات چدن آلن صادریتخم
  

مـت  ی بـرآورد وزن قطعـات صـادر شـده ، ارزش صـادرات بـر متوسـط ق                يدر جدول باال برا   

  . سم شده است یست ، تقلو ای هر کيال برای ر18000ن قطعات که معادل یفروش ا

  صادرات قطعات عمومی) ب

 ین قطعات از شماره تعرفه و آمار موجود در سالنامه آمـار بازرگـان           ی برآورد صادرات ا   يبرا

  . م شده است یر تنظیاستفاده کرده و جدول ز

   تن  –هاي گذشته   روند صادرات قطعات ریخته شده چدن آلیاژي طی سال-20جدول شماره 

  نام قطعات 
شماره 
  تعرفه

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  

  نامشخص  متنوع   قطعات خودرو 
  1100  1085  985  0  463  285  392  732591  قطعات خودرو

ها و محصوالت همانند براي  گلوله
  کوره

730729  0  0  100  46  386  415  430  

  30  28  18  14  1  0  0  730791  سایر قطعات چدن آلیاژي

  40  39  28  150  87  65  60  730799  هاي خاص فالنچ

  500  498  474  227  467  0  0  7317  سایر قطعات چدنی

  170  168  105  69  71  0  0  732219  میخ سرپهن بزرگ

  2270  2233  2046  506  1181  350  452  جمع صادرات 
  رانی ای خارجیسالنامه آمار بازرگان 

  . است یبی برآورد تقر1384  آمار سال -1:ح   ی      توض
  .  اعالم نشده است ی هنوز از طرف وزارت بازرگان1385مار سال  آ-2
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  خته گري قطعات چدن آلیاژي یطرح ر
    1386 هریورش

 

۳۸ صفحه

v ي صادرات در سالهايجمع بند  

  . ه شده است یر تهی جمع صادرات بصورت ز19 و 18 جدول شماره يبا جمع بند

  

   تن - گذشته  يها  خودرو در سالی صادرات انواع قطعات چدني جمع بند-21 جدول شماره

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  

452  350  1181  506  3534  3861  4595  2713  
  

  .  گذشته را نشان داده است ير روند صادرات در سالهاینمودار ز

نمودار روند  صادرات قطعات ریخته شده از  چدن آلیاژي       

0

1000

2000

3000

4000

5000

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 نیمھ اول سال
1385

تن

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

   برآورد میزان تقاضاي داخل در آینده-1-6-2

 کـه در    ي آورده شده است و همـانطور      5موارد کاربرد قطعات مورد مطالعه در جدول شماره         

 ي ، در حـوزه هـا    ریخته گـري  د شده از روش     ی تول ياژیقطعات چدن آل  ز اشاره شد،    یقسمت فوق ن  

  یحات نظـام ی ، تـسل يزات کـشاورز یـ  ، تجهین آالت صـنعت یمختلف صنعت مانند خودروها ، ماشـ     

نـده ،  ی تقاضا در آ ینیش ب ی پ ين راه برا  ینرو مناسب تر  یاز ا .  کاربرد است    ي دارا ... و   یلوازم خانگ 
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۳۹ صفحه

ده یـ ر انجـام گرد یـ ن امر در جدول زی باشد که ایون مصرف در گذشته م    یاستفاده از روش رگرس   

  . است 

  

 –نده یدر آ ياژیآلخته شده چدن ی قطعات ر داخليزان تقاضای مینیش بی پ-22جدول شماره 

  تن  

   تن-رقام ا
  شرح

1386  1387  1388  
  15930  15466  15016  ندهی در آ داخلي تقاضاینیش بیپ
  

   برآورد قابلیت صادرات در آینده-2-6-2

.  آورده شـد  ی و چـدن  ي کشورمان در مورد قطعات فوالد     ی سابقه صادرات  20در جدول شماره    

 گذشـته اسـتفاده   يات سـالها نده ، از اطالعات صادریت صادرات در آی قابلینیش ب ی پ ينرو برا یاز ا 

 ير جمـع بنـد  یـ نـده بـرآورد و در جـدل ز   یت صادرات در آیون از آن ، قابل    یشده و با انجام رگرس    

  .شده است 

  

   تن  –نده یدر آ ياژیآلخته شده چدن ی قطعات رصادرات قابلت ینیش بی پ-23جدول شماره 

   تن-ارقام 
  شرح

1386  1387  1388  
قطعات  قابلت صادرات  ینیش بیپ
  6728  6116  5560  نده یدر آ ياژیآل چدن خته شده یر

  

   برآورد تقاضاي کل-3-6-2
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۴۰ صفحه

 23و  22 ولا بازار داخل و صادرات است کـه بـا اسـتفاده از جـد      ي کل مجموع تقاضا   يتقاضا

  .ر برآورد شده استیبه شرح ز

   چدن ریخته گري کل قطعات ي برآورد تقاضا-24جدول شماره 
   تن–ا  تقاضینیش بیپ

  سال
  صادرات  بازار داخل

   تن– کل يتقاضا

1386  15016  5560  20576  
1387  15466  6116  21582  
1388  15930  6728  22658  

 

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

  نگاه توجیه پذیري بازار

 کمبـود نده بازار کشور از  ی آ   در دو سال    می آید که    چنین بر  24 و   16از موازنه جداول شماره     

ن یـ  اجـاد ، ی در حـال ا ي از واحـدها ي با بهره بـردار پس از آن  عرضه برخوردار خواهد بود و      

 يریـ گ جـه ین قابـل نت یبنـابرا . ل خواهـد شـد  ی به بعد تبد1386ت به مازاد عرضه از سال      یوضع

بـا  . اسـت  ر یپـذ نـا  ه یه لحاظ بازار توج ن قطعات ب  ید ا ی تول يد برا ی جد يجاد واحدها یاست که ا  

 112905ت یـ  واحـد بـا ظرف  49 گردد که تعـداد  یجاد ، مشاهده می در حال ا   يه طرح ها   ب ینگاه

ت یـ  برابـر ظرف 9 فـوق حـدود   يت طـرح هـا  یـ ظرف.  باشـند  یجاد میتن در کشورمان در حال ا     

 از یکـوچک   است که واردات به کشور تنهـا درصـد         ین در حال  ینصب شده در کشور است و ا      

 در صـورت حـذف کامـل    ی شود که حتینرو مالحظه میاز ا . دهد یمل یرا تشک داخل  مصرف

ت مـازاد عرضـه   یجاد وضعین حالت ، سبب اینانه تریجاد در بد بی در حال ايواردات ، طرح ها   

ت فـوق اثبـات   یو لـذا در مجمـوع وضـع    ) 1386البته پس از سـال      (د در کشور خواهد شد      یشد

  .  باشد ید از نظر بازار می جديجاد طرح هایر بودن ایاپذه نیکننده توج



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  خته گري قطعات چدن آلیاژي یطرح ر
    1386 هریورش

 

۴۱ صفحه

   تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها   بررسی اجمالی تکنولوژي و روش-3

  ریخته گري قی از طرياژیچدن آل د قطعاتی به روش تولی نگاه-1-3

ن یـ در ا.  باشـد  ی مید قطعات صنعت  ی در تول  یمیار قد ی بس ي از روش ها   یکیچدن   ریخته گري 

 قطعه از قالـب خـارج   ،خته شده و با انجماد انی ریا دائمی و ي ماسه ا  يروش فلز مذاب در قالب ها     

.  شـود  ی سطح مـورد نظـر رسـانده مـ    ی ، قطعه به شکل ، ابعاد و صافينکاریشده و با انجام ماش   

ا مـواد جوانـه زا   یـ  و ياژ سـاز یـ  مواد آلی است ، ولچدن شمش  ، يخته گر یند ر یه در فرا  یماده اول 

 کـه  يگـر یموضـوع د .  کرد يد طبقه بندی تولیه مصرفی توان در ردبف مواد اول یز م یدر مذاب را ن   

 و يد بـر اسـاس شـکل ظـاهر    یـ  ، روش تولید قطعات صنعتین است که در تولید گفت ایبانجا یدر ا 

ریختـه  د یـ للـذا در مـورد روش تو  .  گـردد  ی مورد انتظار از آن انتخاب میات فنین خصوص یهمچن

  .  باشد ید نمیگر قابل تولین روش از طرق دید شده از اید گفت که قطعات تولی باگري

نـد  ی فراین است که در حالت کل  ید ذکر شود ا   ی با ياژی چدن آل  ریخته گري  که در مورد     ينکته ا 

ات وجـود دارد  یـ  عمل ینـد برخـ   ین فرا یکن در ح  یل. کسان است یها    ر چدن ین نوع چدن با سا    ید ا یتول

  .آورد ید انواع چدن به وجود می توليندهاین فرای بیجاد اختالف جزئیکه سبب ا

  :ر استیها شامل موارد ز ن اختالفیا

o هی مواد اولياژ سازیآل  
o انتخاب نوع مواد جوانه زا  

o گاز شارژ شده به داخل قالبیانتخاب نوع و دب   

o ان انجمادی ذوب و گراديها انتخاب  

  .  نشان داده شده است ه گريریختد یند تولیر فرایدر شکل ز

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  خته گري قطعات چدن آلیاژي یطرح ر
    1386 هریورش

 

۴۲ صفحه

  

  

  د یند تولیلند فرا
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۴۳ صفحه

  :ف استیر قابل تعریند به صورت زیف شده، شرح فرایند تعریبا توجه به فرا

  

Ã هیانتخاب مواد اول  

 را شـمش  ياژیآلچدن  ریخته گري به روش   ید قطعات صنعت  یه مورد استفاده در تول    یمواد اول 

ار ی بـس یی قطعـه نهـا  ی و فنـ یکیات مکـان یه در خصوصیق مواد اول یز دق یآنال. دهند  یل م یتشکچدن  

نـد  ین مرحلـه فرا یاولـ ) چـدن ب یـ نـوع ترک  (ه  یـ نرو انتخاب مواد اول   ید از ا  ی نما یفا م ی را ا  ینقش مهم 

  .گردد ید محسوب میتول

Ã ياژ سازیآل  

س ن مرحلـه براسـا    یـ در ا . باشـد   ی مـ  ياژی چدن آل  ریخته گري  از مراحل مهم     یکی ياژ ساز یآل

  .ردیگ ی انجام مياژ سازی آلییخواص مورد انتظار از قطعه نها

Ã ذوب شمش چدن  

 ذوب ی القـائ يه شده و در کوره هـا      یچدن مورد استفاده در ساخت قطعات بصورت شمش ته        

  .  گردد ی آماده مریخته گريو جهت 

Ã ریخته گري   

 از ریختـه گـري  نـد  یفرا.  گردد ی مریخته گري یا  دائمی ي ماسه ايمذاب چدن در داخل قالبها    

ات یـ عمل.  باشـد  ی برخوردار مـ یت باالئیت و حساسی از اهمي و خنک کارریخته گري لحاظ آهنگ   

ن مرحلـه  یـ  بـه داخـل قالـب در ا   ی خنثـ يدن گازهـا یـ ن دمی و همچنـ   یاضافه کردن مواد جوانه زنـ     

  .ردیگ یصورت م

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  خته گري قطعات چدن آلیاژي یطرح ر
    1386 هریورش

 

۴۴ صفحه

Ã م آن یدر آوردن قطعه منجمد شده از قالب و تر  

ده یـ د آن بریـ ه زوای خارج شده و کل    یا دائم ی ي انجماد از قالب ماسه ا      پس از  ریخته گري قطعه  

  .  شودیم

Ã یی قطعه و رساندن آن به شکل و ابعاد نهاينکاریماش  

نـرو پـس از   یاز ا. ست یـ  برخوردار نی سطح قابل قبولی صاف شده از ابعاد و    ریخته گري قطعه  

 سطح مـورد  ی و صاف  ي دقت ابعاد   به ينکاریماشن    یله ماش ی بوس ينکاریق ماش ی از طر  ریخته گري 

  .   شود یاز رسانده مین

  

   مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهاي جهان-2-3

د بـا   یـ ن روش تول  ی که ا  ین در صورت  یشرح داده شد بنابرا   قبل   در بند    ریخته گري د  یروش تول 

ر حاصـل  یـ ج زیارد نتـ یـ سه قـرار گ   یـ ر کـشورها مـورد مقا     ید مورد استفاده در سا    ی تول يروش ها 

  :خواهد شد

 اسـت کـه در کـشور مـا     یر کشورها همان روشـ ی در ساریخته گريد ی و روش تول  يتکنولوژ

  . نشده استیگر جهان معرفین کار در نقاط دی اي برايگریرد و تاکنون روش دیگ یانجام م

ل ن عوامـ یـ تـوان گفـت کـه ا    ی میت است و حتی اهمي داراریخته گريد یند تولیآنچه که در فرا   

 برخـوردار  ي از درجـه بـاالتر  ی صـنعت يل داده و در کـشورها ید شـده را تـشک     یـ ت قطعـه تول   یفیک

  .ل هستندیباشد موارد ذ یم

o آن ي آماده سازو در انتخاب مواد يدی واحد تولیتوان مهندس  

o ریخته گريکل ذوب و یق سی دقيف و اجرای ، تعرياژ سازیآل   

o یات حرارتیکل عملیق سی دقياجرا  
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۴۵ صفحه

o ها ت قالبیفی کدقت عمل و  

o ينکاریدقت عمل اپراتورها در هنگام ماش  

  

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

 شـده  يبنـد   ر جمع ی، نقاط قوت و ضعف آن در جدول ز        يت بر شرح ارائه شده تکنولوژ     یبا عنا 

  :است

  ریخته گريد ی تولين نقاط قوت و ضعف تکنولوژیی تع-25جدول شماره

  نقاط ضعف  نقاط قوت
ران و  ی مورد استفاده در ا    يکسان بودن تکنولوژ  ی -1

   جهانيگر کشورهاید
د دانش ی خر ياز تازه واردان به صنعت برا     یعدم ن  -2

 ي و تکنولوژیفن
 مختلــف يهــا  شــاخهيد قطعــات بـرا یــت تولیـ قابل -3

  صنعت

 در ينکاریل ماشیات تکمیضرورت استفاده از عمل -1
  دی توليندهایفرا

 یده فنیچید قطعات پیلت تویعدم قابل -2
 ياژسازیتخصص الزم در آل -3
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۴۶ صفحه

گذاري ثابت مـورد    بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمایه          -5

  نیاز

نـد، عمومـاً الزم   ی نمای استفاده مـ ریخته گري که از روش  ي قطعه ساز  يها  کارگاهها و کارخانه  

د و عرضـه تنهـا      یـ لذا تول . ندید و عرضه نما   ی را تول  از صنعت ی از قطعات مورد ن    یمتنوع است تعداد 

ت براسـاس حـداقل     یـ نـرو حـداقل ظرف    یاز ا . باشد  ی و معقول نم   يوجه اقتصاد   چیک نوع قطعه به ه    ی

ن در یبنـابرا . گـردد  ین مـ یـی ه ثابت آن تعیت حجم سرمایاز و در نها یآالت مورد ن    نیامکانات و ماش  

ت یـ از بـرآورد و سـپس براسـاس آن حـداقل ظرف           ی مورد ن  آالت و امکانات    نینجا ابتدا حداقل ماش   یا

  .دین خواهد گردیید تعیتول

 یک واحد صنعتیجاد ی است که صرف اییها نهی ثابت طرح مشتمل بر هزيگذار هی سرمايها نهیهز

 :گردد که عبارتند از یم

o نیزم 

o يمحوطه ساز  

o ي واداريدی توليساختمانها 

o زاتیآالت و تجه نیماش 

o یسات عمومیتاس   

o يزات اداریه و تجهیثاثا 

o یبرون کارگاه/ آالت حمل و نقل درون نیماش  

o يبردار قبل از بهرهيهانهیهز 

o نشدهینیش بی پيها نهیهز   
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۴۷ صفحه

ل یذ ن جدولیل گنجانده شده است و اعداد موجود در این طرح در جدول ذیالذکر ا  فوقيها نهیهز

  :گردد یل در ادامه ارائه میبه تفص

  

  ریخته گريبه روش  ياژیچدن آلد قطعات یاز واحد تولیه ثابت مورد نیسرما حداقل -26جدول شماره 

  الیون ریلی م–ها  نهیهز  ه ثابتیاقالم سرما  فیرد

يدیتولالت  آ نیماش  1  1210  
  820  ها زات و قالبیتجه  2
  480  ساتیتأس  3
  1330  ها ساختمان  4
  480  نیزم  5
  60  يساز محوطه  6
  200  یگاه و کاریشگاهیزات آزمایتجه  7
  250  هیط نقلیوسا  8
  150  ی و خدماتيل اداریوسا  9
  60  يبردار  قبل از بهرهيها نهیهز  10
  252  )  باال ينه های درصد هز5(  نشده ینیب شی پيها نهیهز  11

  الیون ریلی               م5292ه ثابت               یجمع کل سرما

  

   زمین-1-5

ن مـورد   ینرو حداقل زمـ   یاز ا .  متر مربع برآورد شد    760دل   طرح معا  ي کار يمجموع کل فضاها  

گـردد کـه      ین فرض م  ین زم ی تأم يها  نهین هز یی تع يبرا. گردد  ی متر مربع برآورد م    1200از طرح   ین

د هـر متـر   یـ مـت خر ینـرو ق یباشـد از ا  ی در سطح کشور می صنعتي از شهرك ها   یکی يمحل اجرا 

 440ن معـادل  ید زمـ یـ نـه خر ین صـورت کـل هز  یـ گردد کـه در ا  یال فرض م  ی ر 480,000مربع آن   

  .گردد یال برآورد میون ریلیم
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۴۸ صفحه

  

  سازي  محوطه-2-5

نـرو  یاز ا.  شـده اسـت  ینـ یب شی در سطح کشور پـ ی صنعت يها   از شهرك  یکی طرح،   يمحل اجرا 

 و يهـا، درب ورود  ی و حصارکـش یوار کـش یـ ن، دیطح زمـ ی آن که شامل تـس     يساز  نه محوطه یهز

ل آورده یـ  آن در جـدول ذ يهـا  نـه ین موارد به همراه هز  ی شرح کامل ا   ره است که  ی سبز و غ   يفضا

  . شده است

  

  ي محوطه سازينه های  هز-27جدول شماره 

  ي کاريشرح فضاها  فیرد
  –مساحت 
  متر مربع

  الیون ریلی م–نه کل یهز  )الیر(نه واحد یهز

  9,3  50000  185   سبزيفضا  1
  22  80000  275  نگی و پارکیابان کشیخ  2
  28,7  150000  190  یوار کشید  3

  60  -  -  جمع کل
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۴۹ صفحه

   ساختمانهاي تولیدي و اداري-3-5

ر یـ ز به صورت ز ی ن ي کار ياز، حداقل فضاها  یزات مورد ن  یآالت و تجه    نیبا توجه به حداقل ماش    

  .ده استین گردییتع

  ياژی چدن آلریخته گري به روش يساز  واحد قطعهي کارين حداقل فضاهایی تع-28جدول شماره 

  ي کاريشرح فضاها  فیرد
  –مساحت 
  متر مربع

نه ساخت واحد متر مربع یهز
  )الیر(

  الیون ریلی م–نه کل یهز

  850  1،700،000  500  دیسالن تول  1
  150  1،500،000  100  انبارها  2
  120  2،000،000  60  دی تولیبانیساختمان پشت  3
  150  2،500،000  60  ی خدمات– يادار  4
  60  1،500،000  40  ریسا  5

  1330  -  760  جمع کل

  

   حداقل ماشین آالت و تجهیزات -4-5

 بـه  ي قطعـه سـاز  یک واحـد صـنعت  ی ير برایآالت ز نیف شده ماش ید تعر یند تول یبا توجه به فرا   

  .باشد یاز میمورد ن ياژیآلچدن  ریخته گريروش 

  ریخته گري به روش يک واحد قطعه سازیاز یآالت مورد ن نی حداقل ماش-29جدول شماره 

  الیون ریلی م–مت کل یق  الی ر–مت واحد یق  تعداد  ن یمنبع تام  االت نیشرح ماش  فیرد
  300  300,000,000  1 داخل °2000c ي با دمایلی ذوب پات کوره  1
  200  200،000،000  1 داخل   و چدن  فوالدیات حرارتیکوره عمل  2
  200  100،000،000  2 داخل  ن تراشیماش  3
  260  130،000،000  2 داخل  ن فرزیماش  4
  120  60،000،000  2 داخل  لین دریماش  5
  30  30،000،000  1  داخل  دین برش زوایماش  6
  100  100،000،000  - داخل  ریسا  7

  الیون ریلی            م1210جمع کل                
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۵۰ صفحه

  ازیزات مورد نیحداقل تجه

  .از خواهد بود ید نز موریل نیزات ذین آالت ذکر شده در جدول باال ، تجهیعالوه بر ماش

  ریخته گري به روش يک واحد قطعه سازیاز یزات مورد نی حداقل تجه-30جدول شماره 

  الیون ریلی م–مت کل یق  الی ر–مت واحد یق  تعداد  زاتیشرح تجه  فیرد

  120  30,000,000  4 يماسه ا يها قالب  1
  400  100،000،000  4 ی دائميها قالب  2

  50  -  -   يزیزات مذاب ریتجه  
  200  -  -    يزات کارگاه مل سازیتجه  
  50  -  -  ریسا  3

  الیون ریلی         م820جمع کل       
  

   تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی-5-5

 آن، يدیـ ن آالت تولی ندارد چـرا کـه بـا اسـتفاده از ماشـ     یزات کارگاه یاز به تجه  یطرح حاضر ن  

 یشگاهیـ زات آزمایـ ن در خـصوص تجه یچنـ هم. ز وجود داردی ن یراتی تعم يها  تی فعال يامکان اجرا 

 يک کارگـاه قطعـه سـاز   یـ  در سـطح  یشگاهیـ زات آزمایـ از بـه تجه یـ ز الزم است ذکر شود که ن  ین

زات شـامل  یـ ن تجهیـ ا. گـردد  یال بـرآورد مـ  یـ ون ریـ لی م200ن آنها معـادل  ینه تأم یباشد که هز    یم

  .گر استیکروسکوپ و موارد دیر، میگ یدستگاه سخت
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۵۱ صفحه

   تاسیسات-6-5

  .از برآورد شده استیسات مورد نید، تأسیند تولیاز و فرایآالت مورد ن نیبا توجه به ماش

  ریخته گري به روش يساز از واحد قطعهی مورد نیکی و مکانیکیسات الکتری تأس-31جدول شماره 

  شرح  ازیسات مورد نیتأس  فیرد
ون یلیم(از ی مورد نيها نهیهز

  )الیر

 انشعاب و يها نهی   هزKW  200توان    برق  1
  200  زات الزمیتجه

  100  زات الزمیه تجهی بار به همراه کل7فشار    فشردهيهوا  2
  30  -  آب  3
  80  ا انشعاب گازیشامل تانک سوخت و   سوخت  4
  20  -  تلفن و ارتباطات  5

 و یشیسات گرمایتأس  6
  50  -  یشیسرما

  الیون ریلی  م       480جمع کل       
  

   خدماتی وسایل اداري و-7-5

ل یره و وسـا یـ هـا و غ  لی، فايوتر و متعلقات، مبلمان اداری کار، کامپ يزهای شامل م  يل ادار یوسا

 یل آبدارخانـه و آشـپزخانه و امـور رفـاه    ی، وسـا یل حمـل و نقـل دسـت   یز ماننـد وسـا    یـ  ن یخدمات

  .ال برآورد شده استیون ریلی م150ل معادل ین وساین ای تأميها نهیباشد که هز یم

  برون کارگاهی/ آالت حمل و نقل درون ین ماش-8-5

سان و یـ ک دسـتگاه وانـت ن  یاز به ی نی واحد صنعتي جاريها تیات و فعال ی عمل يبه منظور اجرا  

  .ال خواهد بودیون ریلی م250ن آنها معادل ینه تأمی است که هزي سواريک دستگاه خودروی
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۵۲ صفحه

ز یـ  قطعـات ن يری منظـور بـارگ  فتـراك بـه   یازمند استفاده از ل   ی بزرگ ن  ی صنعت يالبته در واحدها  

باشد لذا از لحـاظ کـردن آن صـرف نظـر      یت م ین حداقل ظرف  یینجا چون هدف تع   یباشد که در ا     یم

  .شده است

  برداري هاي قبل از بهره  هزینه-9-5

، ثبـت شـرکت، اخـذ       یش مهندسـ  یه و پ  ینه مطالعات اول  ی شامل هز  يبردار   قبل از بهره   يها  نهیهز

ون یـ لی م60 آن معـادل  يهـا  نـه یره خواهد بـود کـه هز  یدها و غ  ی و بازد  ها  ، مسافرت یالت بانک یتسه

  . گرددیال برآورد میر

   هاي پیش بینی نشده  هزینه-10-5

 گـردد کـه   یثابت لحـاظ مـ   هی نشده در حاضر معادل پنج درصد کل سرماینیش بی پيها نهیهز

  .ال خواهد بود یون ریلی م 252معادل 

  

  ادي طرح برآورد حداقل ظرفیت اقتص-11-5

 حاصل عـالوه بـر   ي است که در آن درآمدها  یتی، ظرف يدیک واحد تول  ی يت اقتصاد یحداقل ظرف 

نـرو بـا   یا ز ا. دیجاد نمایگذار ا هی سرمايز برایها، حداقل سود قابل قبول را ن نهیه هزی کل یده  پوشش

ن یـی  تعيها ش فرضینجا ابتدا پیگردد که در ا    ی طرح برآورد م   يت اقتصاد ینگرش فوق، حداقل ظرف   

ت ارائـه خواهـد   ی داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرف      ي شرح مختصر  يت اقتصاد یظرف

  .شد

  دیلحاظ کردن نقطه سربسر تول •

 اسـت کـه تحـت آن درآمـد حاصـل از فـروش محـصوالت        يدیـ زان تولیـ د، مینقطه سربسر تول 

هـا   نـه ید هزیـ نقطه سربـسر تول گر در یدهد و به عبارت د   ی طرح را پوشش م    يها  نهی تنها هز  يدیتول
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۵۳ صفحه

 الزم اسـت بـاالتر از نقطـه سربـسر         يد اقتـصاد  یـ ت تول یـ ن ظرف یبنـابرا . باشد  ی درآمدها م  يمساو

  .باشد

  

  

  لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار •

+ ه ثابـت    یسـرما ( کـل آن     يگذار  هی تابع حجم سرما   يک طرح اقتصاد  یحداقل سود مورد انتظار     

 یالت بـانک ی سود مورد انتظار عمومـاً براسـاس نـرخ بهـره تـسه          نرخ. باشد  یم) ه در گردش  یسرما

ن عمومـاً سـود مـورد       یبنـابرا .  درصـد اسـت      14 معـادل    یدر کشور ما سود بـانک     . شود  ین م ییتع

 یش از نـرخ بهـره بـانک       ی درصد بـ   پنجاه حدود   یشود که نرخ بازگشت     ین م یی تع يانتظار طرح طور  

  .دیجاد نمایگذار ا هی سرمايبرا

ـ  الزم، حـداقل ظرف يل هایه و تحلیر مطالب ذکر شده و پس از تجزت ب یبا عنا   يت اقتـصاد ی

ـ ی یت اسمی درصد ظرف85دل ا طرح معیت عملی که ظرف.شنهاد شده است  ی تن پ  1300طرح    یعن

  .  تن در سال در نظر گرفته خواهد شد 1100

فقـط  (  بصورت خام    يدی درصد قطعات تول   50ن در طرح حاضر فرض شده است که         یهمچن

ـ یرقطعـه  ( گر بـصورت قطعـات آمـاده فـروش     ی درصد د50و )   چدن ه شده ختیرقطعه   ه و خت

  :ک شده استیر تفکیبه شکل ز یعملت یب ظرفین ترتیخواهد بود که بد)  چدن شدهينکاریماش

o  تن550                   ياژی آلچدن خام ه شدهختیرقطعه     

o  تن550    ياژی آل چدن شدهينکاریخته و ماشیرقطعه     
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۵۴ صفحه

   برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن-6

   معرفی نوع ماده اولیه عمده-1-6

 ییایمیز شـ یاژ و آنـال یـ ن مواد براساس آلی است که اچدن شمش طرح، انواع    یه مصرف یماده اول 

و  یی قطعـه نهـا    ی مشخـصات فنـ    بـا توجـه بـر      ن مواد یااژ  ین نوع آل  ییتع. گردند  ی م يبند  آنها درجه 

   .ردیگ ی صورت ميخواست مشتر

   معرفی منابع تأمین مواد اولیه-2-6

 قطعـه  ی برخـ یولـ . ن اسـت ی داخـل کـشور قابـل تـأم    ي طرح از بازارهای مصرفي ها چدنه  یکل

 مـواد از  يمت تمام شده محصوالت خود بعضاً اقدام به واردساز     یسازان بزرگ به منظور کاهش ق     

  .ندینما یز میخارج کشور ن

  . طرح آورده شده استیه مصرفی عرضه کننده ماده اوليها  شرکتیر برخیدر جدول ز

  

  ه طرحین کننده مواد اولی چند شرکت تأمی معرف-32جدول شماره 

  محل استقرار   ها نام شرکت  فیرد

  12 واحد – 25  شماره –زه یابان هوی خ– یعتیابان شری خ–تهران   لوارین  1
   جاده اصفهان مبارکه– 45ومتر لی ک–اصفهان    اصفهانياژیفوالد آل  2
  ی جاده اختصاص24لومتر ی ک– بلوار آزادگان –زد ی  ران ی اياژیفوالد آل  3
  18 پالك –س یابان پردی خ–ابان مال صدرا ی خ–دان ونک ی م–تهران   فوالد جوان  4
  6 پالك – 11 شماره ي مجتمع تجار– بازار آهن شاد آباد –تهران   ریفوالد کو  5
  اصفهان  بارکه اصفهان فوالد م  6
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۵۵ صفحه

   برآورد میزان مصرف ساالنه مواد اولیه-3-6

گـر  یاز طـرف د . باشـد  ید قطعـه مـ  یـ زان تولیه طرح به طور کامل تابع میزان مصرف مواد اول   یم

د یـ ت تولیـ ن پرت به ظرفیه به صورت پرت از آن جدا خواهد شد که الزم است ا ی از ماده اول   یبخش

  .ردیه مورد توجه قرار گیانه مواد اولیزان مصرف سالیوان ماضافه شده و حاصل جمع به عن

 ریختـه گـري   د قطعات طرح    یروش تول د عنوان شد که     ی و روش تول   ي تکنولوژ یدر قسمت معرف  

ن یـ  اينکاریتوسـط ماشـ   الزم اسـت د شده و ی، سطح مواد اکسریخته گري لذا پس از. خواهد بود 

ن یی پـا  ریختـه گـري   ات  یـ  در عمل  يگر دقـت ابعـاد    یاز طرف د  . شود  ید از سطح فلز برداشته م     یاکس

ن دو یـ نـرو ا یاز ا.  گـردد یجـاد مـ  یق قطعه ای ابعاد دقينکاریدر مرحله ماش، است که جهت رفع آن    

زان پـرت تـابع   یـ م. باشـد  یز مـ یـ ر نیشود که اجتنـاب ناپـذ    یه م یجاد پرت در ماده اول    یعامل سبب ا  

 در نظـر  یی درصـد وزن قطعـه نهـا   8 تـا  7معـادل   است که معموالً آن را ییاندازه و وزن قطعه نها 

  .رندیگ یم

زان یـ ه طرح به میزان مصرف مواد اولیتوان گفت که م   یت م یبا توجه به مطالب ذکر شده در نها       

 طـرح ،  ي لحاظ شده بـرا ی تن1100ت یکه با توجه به ظرف    .  گردد   یت طرح لحاظ م   ی برابر ظرف  1,07

  .گردد  ی تن بر آورد م1177مصرف ساالنه معادل 

ن ید و همچنـ یـ ت تولیـ ک درصـد ظرف یـ زان یـ  ، مـواد جوانـه زا بـه م      یه اصـل  یعالوه بر مواد اول   

  . از خواهد بود یمورد ن) د یت تولیک درصد ظرفی(ز به همان نسبت ی نی خنثيگازها
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۵۶ صفحه

  هاي مواد اولیه مصرفی  برآورد قیمت-4-6

ن یـ مـت ا ی ق متوسـط نجـا یدر انرو یاز ا. دی گردی معرفچدن شمش طرح انواع یه مصرف یماده اول 

  .ز ارائه شده استیمواد ن

   طرحیه مصرفید مواد اولیمت خری برآورد ق-33جدول شماره 

  الی ر-لو ید هر کیمت خریقمتوسط   هینوع ماده اول

  9000  چدن
  12000   ی خنثيمواد جوانه زا و گازها

  

  ر گذشته و آینده بررسی تحوالت اساسی در روند تأمین اقالم عمده مورد نیاز د-5-6

از ،    گـردد    ی مـ  ي که در گروه فوالد ها طبقـه بنـد         شداب ی م چدن طرح انواع    یه مصرف یماده اول 

  . قرار خواهد گرفتی در بازار انواع فوالد مورد بررسین قسمت تحول اساسینرو در ایا

 زیـ ل آن را نیـ ط تحویهـا و شـرا   مـت یک در جهان است که ق     ی و استراتژ  ی اساس يک کاال یفوالد  

 اسـت  ی جهـان  يهـا   مـت یر ق یها کامالً تحـت تـأث       متیز ق یدر کشور ما ن   . کند  ین م یی تع یط جهان یشرا

باشـند کـه      ید کننـده فـوالد مـ      ی در کشور تول   يد گفت که کارخانجات متعدد    ین با یالبته به لحاظ تأم   

هـا   متی در هر صورت ق    یکنند ول   ی استفاده م  ی و بعضاً واردات   یه داخل ین کارخانجات از مواد اول    یا

ن مـاده مهـم آورده   یـ  ا یمـت جهـان   یرات ق ییـ ر روند تغ  یدر جدول ز  . باشد  ی م ی جهان يها  متیتابع ق 

  .شده است

   فوالد خامیمت جهانیرات قیی روند تغ-34جدول شماره 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  شرح

  610  568  486  404  395  350   دالر بر تن–ها  متیق
  7,4  16,8  20,2  2,2  12,8  -  بلرات نسبت به سال قییدرصد تغ
   از بورس فلزاتیمتیق سوابق یبررس: ماخذ 
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۵۷ صفحه

م یر خـواه یـ رد بـه نمـودار ز  یـ  قـرار گ ی مورد بررسـ یمت جهانیرات قیی که روند تغیدر صورت 

  :دیرس
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نمودار تغییرات قیمت جهانی فوالد خام

  

ه همـواره در   موردمطالعـ يها  فوالد در سالیمت جهانیدهد ق   ی که نمودار باال نشان م     يبه طور 

مـت  یده شده و عرضـه کننـدگان همـواره ق   یرات به کشور ما هم کش     یین تغ یا. ر بوده است  ییحال تغ 

ن رونـد  یشود همـ  ی مینیب شیز پینده ن یدهند و لذا در آ      ی قرار م  یمت جهان یه ق یفروش خود را بر پا    

  .ادامه داشته باشد

 یهیبد .  گرددی ميف فوالد ها طبقه بندیدر رد که در بازار      است چدنمت  ی عنوان شده ، ق    يمت ها یق: ح  یتوض

  . مت فوالد خام خواهد بود ی از ق متفاوتی اندکمتی قي که مورد استفاده طرح حاضر است داراچدناست که 
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۵۸ صفحه

   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

  :ردیگ یر صورت می زيارهای عموماً براساس معيدیک طرح تولی يانتخاب محل اجرا

o فروش محصوالتيبازارها   

o هین مواد اولی تأميبازارها  

o گر طرحی د يازمندیاجات و نیاحت  

o از طرحی مورد نییربنایامکانات ز  

o ی خاص دولتيها تیحما  

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

   بازارهاي فروش محصول-1-7

ن فاصـله  یتـر  کیـ  نزدي است که دارای، انتخاب محليدیر طرح تول هیابی  مکان يارهای از مع  یکی

ک شـرح داده شـد کـه بـازار قطعـات خـودر، بـازار            یدر بخش   .  محصوالت طرح باشد   يبا بازارها 

 و مـوارد  ین آالت صـنعت یبازار سازندگان ماشـ   وخودروسازان و بازار خدمات پس از فروش آن  

  . باشد یممشابه 

  .ن بازارها داشته باشدین فاصله را با ایکتریزم است نزد طرح الين محل اجرایبنابرا

  بازار خودروسازان) الف

پا و یگـستر سـا    بزرگ ساپکو، سازهيها ن بازار، شرکتیدار قطعات خودرو در ا ین خر یتر  یاصل

ها همـه در شـهر    ن شرکت ی باشد که ا   ین کننده بزرگ کشور م    ین دو تأم  ی تابعه ا  يها   شرکت یبرخ

 از  یکـ ی طرح،   ين محل اجرا  یتر  ن از لحاظ بازار خودروسازان، مناسب     یبنابرا. ندتهران مستقر هست  

  .باشد ی استان تهران می صنعتيشهرك ها
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۵۹ صفحه

  بازار خدمات پس از فروش خودرو) ب

مطـابق آمـار ارائـه      . باشـد   ی م ي تردد يکشش بازار خدمات پس از فروش تابع تعداد خودروها        

 يران تعـداد خودروهـا  یـ  ای اسـالم ي جمهـور یتظـام  انيرویـ  نيگـذار  شده از طرف اداره شـماره   

  .باشد یر می مختلف کشور به قرار زيها  شده در استانيگذار شماره

  گذاري خودرو هاي کشور در شماره  سهم هر کدام از استان-35جدول شماره 
   درصد–گذاري شده  سهم خودروهاي شماره  هاي مبداء استان  ردیف

  23/3  آذربایجان شرقی  1
  95/1  بایجان غربیآذر  2
  45/0  اردبیل  3
  53/7  اصفهان  4
  52/0  ایالم  5
  86/0  بوشهر  6
  2/56  تهران  7
  72/0  چهارمحال و بختیاري  8
  91/0  خراسان جنوبی  9
  5/3  خراسان رضوي  10
  2/1  خراسان شمالی  11
  67/3  خوزستان  12
  45/0  زنجان  13
  61/0  سمنان  14
  26/0  سیستان و بلوچستان  15
  8/6  فارس  16
  45/0  قزوین  17
  5/0  قم  18
  54/0  کردستان  19
  6/1  کرمان  20
  4/1  کرمانشاه  21
  29/0  کهگیلویه و بویراحمد  22
  1  گلستان  23
  5/0  گیالن  24
  47/0  لرستان  25
  1  مازندران  26
  78/0  مرکزي  27
  3/0  هرمزگان  28
  1  همدان  29
  7/1  یزد  30

  100  جمع
 ی انتظاميروی ني اداره شماره گذار:               ماخذ 
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۶۰ صفحه

 کـشور در    ي تـردد  يشتر از پنجـاه درصـد خودروهـا       ی دهد ب  ی که جدول باال نشان م     يبه طور 

ن نگـاه اسـتان تهـران    یـ  طـرح از ا ي اجـرا ين محل بـرا  یتر  نرو مناسب یاز ا . استان تهران قرار دارد   

  .خواهد بود

  بازار سازندگان ماشین آالت و تجهیزات صنعتی) ج 

 کـشور ماننـد تهـران ،    ی صـنعت ي در اسـتان هـا  یگروه از مصرف کنندگان قطعـات صـنعت     ن  یا

  . مستقر هستند ....  ، سمنان و ي ، مرکزي ، خراسان رضویجان شرقیاصفهان ، آذربا

   بازار تأمین مواد اولیه-2-7

، خوزسـتان و  ي اصـفهان، مرکـز  ي طرح، انواع فوالد است که در اسـتان هـا      یه مصرف یماده اول 

. گـردد   ی آن عرضـه مـ     يکن بخش عمده آن در استان تهـران و بازارهـا          یل. گردد  ید م یاسان تول خر

 طـرح  يتوانند به عنوان محل اجـرا       ی فوق الذکر م   يها  ه استان ین مواد اول  ین از نظر بازار تأم    یبنابرا

  .شنهاد گردندیپ

  هاي دیگر طرح  احتیاجات و نیازمندي-3-7

در . باشـد   یره م ی و غ  ی انسان يروینند برق، آب، ارتباطات ، ن      ما يازمند موارد ی ن يدیهر طرح تول  

از طـرح در نقـاط مختلـف     یـ  فـوق در سـطح ن      يهـا   يازمنـد یه ن ی که کل  ییمورد طرح حاضر از آنجا    

  . به لحاظ انتخاب محل خاص وجود نداردیتین است لذا محدودیکشور قابل تأم
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۶۱ صفحه

   امکانات زیر بنایی مورد نیاز-4-7

ره یـ ، فاضـالب و غ ي، شبکه برق سراسـر ی ارتباطيتوان به راهها   ی م ییبناریاز جمله امکانات ز   

 یت خاصـ یت و حساسیتوان گفت که محدود یاز طرح، م یاشاره کرد که در طرح حاضر در سطح ن        

  . طرح وجود ندارديدر انتخاب محل اجرا

   حمایت هاي خاص دولتی-5-7

 خـاص   يهـا   تیـ  کـه حما   رسد  ی است و لذا به نظر نم      ی صنعت یک طرح عموم  یطرح حاضر   

 یتوانـد مـشمول برخـ    ی طـرح در نقـاط محـروم مـ      يالبته اجرا .  آن وجود داشته باشد    ي برا یدولت

 بـه نـوع طـرح نداشـته بلکـه تـابع محـل        یها ارتبـاط   تین حما ی شود که ا   ی دولت ی عموم يها  تیحما

ار یـ معن  یـ تـوان گفـت از لحـاظ ا         یله مـ  ینوسـ ی آن خواهـد بـود و لـذا بد         ياجـرا  يانتخاب شده برا  

  . طرح وجود نداردي برایالت خاص دولتیت تا تسهیمحدود

  .ر آمده استی طرح در جدول زي مناسب اجراي، محل اجرایابی  مطالعات مکانيبند با جمع

   طرحي اجرایابی خالصه مکان – 36جدول شماره 

   طرحي اجرايشنهادیمحل پ  یابی  مکانيارهایمع

   فروش محصوالتي با بازارهايهمجوار
  
  

   – اصفهان – یجان شرقی آذربا– ي ، مرکز تهراني هااستان
  ي خراسان رضو–سمنان 

   خراسان– اصفهان – خوزستان – ي مرکز– مازندران يها استان  هین مواد اولی با بازار تأميهمجوار  
   کشوريها ه استانیکل  گر طرحی ديها يازمندیاجات و نیاحت
   کشوريها ه استانیکل  از طرحی مورد نییربنایکانات زام

  . گرددیشنهاد میر پی زيت های طرح با اولوي، مکان اجرايشنهادی پيها  محلیابیبا ارز

   استان تهرانی صنعتي از شهرك هایکی: ک یت یاولو

  ي، خراسان رضویجان شرقی ، آذرباي ، اصفهان ، سمنان ، مرکزياستان مرکز: ت دو یاولو

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  خته گري قطعات چدن آلیاژي یطرح ر
    1386 هریورش

 

۶۲ صفحه

   وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال- 8

ن بـا توجـه بـه الزامـات     ی در کـشور و همچنـ      يسـاز   با توجـه بـه الزامـات کـسب و کـار قطعـه             

عمـال  خودرو   قطعه سازان    ی و منابع انسان   یالتی خودروساز که در مورد ساختار تشک      يها  شرکت

  .باشد یر می زی انسانيرویازمند نیند، طرح حاضر نی نمایم

  

   الزم طرحی انسانيروی ن-37جدول شماره 

   نفر-تعداد    الزميها تخصص

  3  یکارشناس فن

  2  ی مال– يکارشناس ادار

  1  کارشناس فروش

  4  ین فنیتکنس

  5   ماهریکارگر فن

  4  ماهر مهی نیکارگر فن

  2  يکارمند ادار

  4   نگهبان- راننده – یمنش

  25  جمع
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۶۳ صفحه

  بنایی مورد نیاز طرح بررسی تأسیسات و امکانات زیر-9

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

از یـ ن نیسات و همچنـ یـ آالت و تأس نیاز طـرح بـا توجـه بـه مـصرف ماشـ      یـ توان بـرق مـورد ن   

 از شـبکه بـرق     ین توان برق بـه راحتـ      یا.  برآورد شده است   200kwره،  یها و غ     ساختمان ییروشنا

زات یـ د انـشعاب و تجه    یـ نـه خر  یهز. ن است یر قابل تأم   کشو يها  ه استان ی کشور و در کل    يسراسر

  .گردد یال برآورد میون ریلی م200انتقال برق معادل 

    برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن-2-9

 ين بـرا ی کارکنـان آن و همچنـ  یدنی و آشـام ی بهداشـت يازهایدر طرح حاضر آب صرفاً جهت ن    

انه یا توجـه بـه تعـداد کارکنـان حجـم مـصرف سـال       از خواهد بود که بی سبز مورد ن ي فضا ياریآب

 4ی شـهرك صـنعت   یکـش   ق شـبکه لولـه    یزان آب از طر   ین م ی گردد که ا   ی متر مکعب برآورد م    1400

  . ال برآورد شده استیون ریلی م30نه آن معادل ین است که هزی طرح قابل تأميمحل اجرا

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

له یهـا بـه وسـ       گردد چرا کـه کـوره       ی مهم در طرح حاضر محسوب م      ي از نهاده ها   یکیسوخت  

 ینکـه برخـ   ی نظـر بـر ا     ی است ولـ   ي طرح، گاز شهر   يشنهادین سوخت پ  یبهتر. کنند  یسوخت کار م  

نـرو در طـرح حاضـر    یگـر فاقـد آن هـستند از ا   ی دی برخـ ی گاز بوده ولـ یکش  لولهيها دارا    شهرك

 ي انتخـاب شـده بـرا      یی که محل نهـا    ی در صورت  یخاب شده است ول   ل به عنوان سوخت انت    یگازوئ

 در یولـ . ت خواهـد داشـت   یـ  برخوردار باشد انتخـاب آن اولو      ي گاز شهر  یکش   طرح از لوله   ياجرا

ن آن که شـامل   ینه تأم یتوان گفت که هز     یل به عنوان سوخت م    یحال حاضر با فرض انتخاب گازوئ     

                                                
 . استمحل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده 4
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۶۴ صفحه

ال بـرآورد  یـ ون ریـ لی م100باشـد کـه معـادل     یآن مـ  يها یکش  و لولهيتری ل20,000تانک سوخت   

  . گردد یم

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

باشـد و از     ینترنـت مـ   ی ا يک خـط بـرا    یـ ک خـط فـاکس و       یـ ازمند دو خط تلفن ،      یطرح حاضر ن  

 آن از شـهرك  نیشنهاد شـده اسـت لـذا امکـان تـأم       ی پ ی طرح شهرك صنعت   ي که محل اجرا   ییآنجا

  . گردد یال برآورد میون ریلی م20نه آن معادل ی وجود خواهد داشت که هزیمحل اجرا به راحت

   برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز-5-9

  راه ×

  : قرار دادیر مورد بررسیتوان در حالت ز ی طرح به راه را م يازمندین

  ه و محصولی حامل مواد اوليها ونیعبور و مرور کام ±

 طــرح وارد شــده و ي بــه محــل اجـرا یلـ یون و تریله کــامی طــرح بــه وسـ یه مـصرف یــاولمـواد  

 ينـرو راههـا  یاز ا. ل به بازار مصرف حمل خواهد شد  ین وسا یله هم یز به وس  ی ن يدیمحصوالت تول 

  . طرح وجود داشته باشديه الزم است در محل اجرایل نقلین وسای مناسب حرکت ایارتباط

  عبور و مرور کارکنان ±

 طـرح رفـت و آمـد خواهنـد     يبوس به محل اجـرا  ینی و مي سواريله خودروها ی به وس  کارکنان

  . مناسب آن باشدی امکانات ارتباطي طرح دارايکرد که الزم است محل اجرا

  آهن، فرودگاه و بندر ر امکانات مانند راهیسا ±

ح  طـر ي بـرا يگـر ی، امکانـات د ي سـوار يون و خودروهای تردد کاميبه جز امکانات مناسب برا    

  .باشد یاز نمیمورد ن
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۶۵ صفحه

  هاي اقتصادي و بازرگانی  وضعیت حمایت-10

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

ن ی اقـدام بـه تـدو   یوزارت بازرگـان  آنهـا وجـود دارد ،       يد داخـل بـرا    یـ  که تول  یمورد قطعات در  

د داخـل صـورت   یـ ت از تولی حمايتان امر در راسی با درصد باال کرده است که ا       ی گمرک يها  تعرفه

 را  ی، قطعـات وارداتـ    ی دولت يها  استی خودروساز مطابق س   يها  گر شرکت یاز طرف د  . گرفته است 

 بـا توجـه   ی قطعات خودرو وجود دارد ولي برايا  تعرفهيها تینرو هر چند حمایکنند از ا ید نم یخر

 در مـورد قطعـات   يا رفـه  تعيهـا  اسـت یتوان گفـت کـه س   ی خودروسازان، در مجموع م استیبه س 

 وجـود  يا ت تعرفـه یـ چگونـه حما ید فرض کـرد کـه در مـورد قطعـات ه    یر بوده و در واقع با یتأث  یب

  .ندارد

ن مـورد الزم اسـت   یـ  اظهـار نظـر در ا     يد گفـت کـه بـرا      یز با ی ن ی جهان يدر خصوص تعرفه ها   

مـورد  ن یـ ق مـشخص گـردد تـا بواسـطه آن امکـان مطالعـه در ا      یـ کشور مقصد صادرات بطور دق 

  . د یبوجود آ

  هاي مالی  حمایت-2-10

ن یـ د گفـت کـه ا  یـ  در کـشورمان با ي قطعـه سـاز   يهـا    از طـرح   ی مـال  يهـا   تیدر خصوص حما  

 داشـته و  یالت حالـت عمـوم  ین تـسه یباشد که ا   ی م یالت بانک یها صرفاً در سطح ارائه تسه       تیحما

ن یبنـابرا . شـود  یرداخـت مـ  پ  مناسب برخوردار هـستند، يه اقتصادی که از توجییها ه طرح ی کل يبرا

البتـه  .  در خـصوص طـرح وجـود نـدارد         یژه خاصـ  یـ  و يهـا   تیـ توان گفت کـه حما      یدر مجموع م  

د داخل کردن صـد در صـد        ی تول يها  استی س يشتر اشاره شد دارا   ی که پ  يخودروسازان همانطور 

 از قطعـه سـازان بـه    یت مـال یـ چگونـه حما ی در حال حاضر هی ساخت داخل هستند ول   يخودروها

  .آورند ی نمعمل



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  خته گري قطعات چدن آلیاژي یطرح ر
    1386 هریورش

 

۶۶ صفحه

  بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدیدبندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید  تجزیه و تحلیل و ارائه جمعتجزیه و تحلیل و ارائه جمع--1111

 بـا فـرض   نده بازار کـشور  ی آ   دهد که در دو سال     ینده نشان م  ی آ جه موازنه عرضه و تقاضا در     ینت

 از يبـردار   پـس از آن بـا بهـره    یولـ  عرضه برخوردار خواهـد بـود        کمبود از   واردات معادل صفر  

ت بـازار بـه شـکل مـازاد       ین خواهـد رفـت بلکـه وضـع        یجاد نه تنها کمبود از بـ      ی در حال ا   يها  رحط

ن قطعـات   یـ د ا ی تول يد برا ی جد يجاد واحدها ی توان گفت که ا    ین م یو بنابرا عرضه مبدل خواهد شد     

  :ر ارائه کرد ی توان به شرح زین امر را میل ایکه دال. ر است یه نا پذیبه لحاظ بازار توج

  دهد ی نشان م1388بعد از  يه عرضه و تقاضا وجود مازاد عرضه را در سالهاموازن -1

 اسـت بـا     یهیبـد .  شـده اسـت    يریگ  جهی موازنه عرضه و تقاضا با احتساب واردات صفر نت         -2

  .دا خواهد کردیش پیزان مازاد عرضه افزایانجام واردات ، م

 تـن در کـشورمان در حـال    112905ت یـ  واحد با ظرف49 تعداد    عالوه بر اشباع بودن بازار      -3

 يت طـرح هـا  یـ ظرف . ز قابـل توجـه اسـت       ی از آنها ن   یشرفت برخ ی که درصد پ    باشند یجاد م یا

 اسـت کـه واردات بـه    ین در حـال یـ ت نصب شده در کـشور اسـت و ا      ی برابر ظرف  9فوق حدود   

 ینـرو مالحظـه مـ     یاز ا .  دهـد  یل مـ  یرا تـشک   داخل    از مصرف  یار کوچک یبخش بس کشور تنها   

ن ینانـه تـر  یجـاد در بـد ب  ی در حـال ا ي در صورت حذف کامل واردات ، طـرح هـا        ی که حت  شود

  .د شد ند در کشور خواهیت مازاد عرضه شدیجاد وضعیحالت ، سبب ا

نصورت همچنـان طـرح   ی محصوالت طرح در نظر باشد ، در ا        ي برا یکه نگاه صادرات  ی در صورت  -4

  . ش قدم باشند ین امر پی ايند برا توانیجاد می طرح در حال ا9 موجود و تعداد يها

 یعلـ .  گـردد  یه نمـ ی توصـ يدیـ د تولیـ  جدي طرح هاين با توجه به مطالب ذکر شده ، اجرا   یبنابر ا 

 در طـرح را داشـته   يه گـذار ی قـصد سـرما  یلـ یان محترم بنابـه هـر دل     یکه متقاض یحال در صورت  یا

  : ان است یر قابل بی طرح به صورت زیباشند مشخصات عموم
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۶۷ صفحه

 

د یـ   تـن در سـال با  1300  آلیـاژي چـدن  قطعـات   ریخته گري ک واحد   ی يت اقتصاد یظرفحداقل  

 تن خواهد بود کـه تحـت   1100د ی تولیت عملی درصد راندمان ، ظرف 85انتخاب شود که با احتساب      

 يهـا  يگذار هیت و حجم سرمایال خواهد بود که ظرف   یون ر یلی م 5292ه ثابت معادل    یآن حجم سرما  

دهـد،   ی خـود را پوشـش مـ       يهـا   نـه یه هز ینکه کل یده است که طرح عالوه بر ا       انتخاب ش  يفوق طور 

  .گذار خواهد نمود هیب سرمایز نصی نیسود معقول
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