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  تولید سازه هاي فلزي  نام محصول
   تن در سال1350  )ظرفیت عملی (ظرفیت پیشنهادي طرح

  ساختمانهاي مسکونی و اداري و تجاري  موارد کاربرد
  الکترود جوشکاري و پیچ و مهره-ورق فوالدي  مواد اولیه مصرفی عمده

  سال تن در  632839  )پایان برنامه توسعه چهارم(کمبود محصول 
  28  )نفر(اشتغال زایی 

  8000  )مترمربع(زمین مورد نیاز 
  100  )مترمربع(اداري 

  2000  )مترمربع(تولیدي 
  300  )مترمربع(انبار 

  زیربنا

  240تاسیسات و سایر 
   تن در سال20,25-20,25-1392بترتیب   میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

  ---  )یورو(ارزي 
ســرمایه گــذاري   8589  )میلیون ریال(ریالی 

  ثابت طرح
  8589  )میلیون ریال(مجموع 
  مرکزي - زنجان -استانهاي قزوین  محل پیشنهادي اجراي طرح
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۱ صفحه

  

  مقدمه

 متر با 30اي به ساخت یک پل قوسی در انگلستان به دهانۀ استفاده از فلز در مصالح سازه

 1820 تا 1780بین سالهاي . گردد بر می1779 تا 1777استفاده از اعضاي چدنی بین سالهاي 

تیر اصلی این پلها، خرپاي قوسی با . میالدي پلهاي چدنی متعددي به همین شیوه ساخته شد

آهنی که ) [چکش خوار( به تدریج آهن کم کربن 1840در حدود سال  .یی از جنس چدن بوداعضا

به عنوان جایگزین چدن معمولی در امر .] باشد درصد می03/0 تا 01/0کربن آن در حدود 

  .ساختمان سازي استفاده گردید

باشد که  متر می70، 140، 140، 7هاي ترین آن، پل چهار دهانه بریتانیا در ولز با دهانهقدیمی

با تولید و نورد .  استفاده گردیدهایی از جنس آهن کم کربنها و نبشیبراي ساخت آن از ورق

نورد . نیمرخ مختلف از جنس چدن و آهن کم کربن استفاده از این نوع فلز گسترش بیشتري یافت

 Hهاي نورد نیمرخ شروع شد که نهایتاً به 1820ها در سال  و نورد ریل1780میلگردها در سال 

  . انجامید1870شکل در سال 

در حال .  در امر ساختمان سازي شد به تدریج فوالد جایگزین آهن کم کربن1890در سال 

لبته از فوالد در جاهاي دیگري مثل انواع ا .باشدترین مصالح ساختمانی میحاضر فوالد از عمده

لذا  .استفاده می شود..... درب و پنجره و ي وچارچوبهاي فلز پلهاي فلزي ، برجهاي فلزي ، دکلها،

اسکلت (  عمده ترین مصرف را دارد که محصولی به دلیل پراکندگی محصوالت در این پروژه،

  .مورد بررسی قرار می گیرد)فلزي 
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۲ صفحه

 دوام زیاد، خواص یکنواخت ماده،  وتوان از مزایاي کلی تولید اسکلت فلزي از مقاومتمی

 شرایط آسان ساخت و نصب سریع آن، وزن کم، اشغال کمتر فضا و پذیري بسیار باال،شکل

نسبت به محصوالت ) با توجه به زلزله خیز بودن کشور(همچنین تخریب کمتر در زمان زلزله 

  .مشابه نام برد

که در قالب . باشد سنجی مقدماتی تولید سازه هاي فلزي می گزارش حاضر مطالعات امکان

سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول  انمتدولوژي علمی مطالعات امک

هاي الزم روي بازار آن صورت خواهد  مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی

افزاري مورد  گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم

گذاري مورد نیاز براي  هاي اقتصادي و حجم سرمایه  ظرفیتنهایتنیاز نیز شناسایی شده و در 

اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و عالقه مندان محترم 

بتوانند کلیه اطالعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و 

ن مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی امید است ای. مسیر شفاف اقدام نمایند

  .کشورمان بعمل بیاورد 
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۳ صفحه

 معرفی محصول -۱

  )3آیسیک ( نام و کد محصوالت -1-1

اي از اعضا مثل تیر، ستون و غیره تشکیل شده است تا بتواند یک سازه فلزي مجموعه

 غیره را تحمل کند و به نیروهاي گوناگون را مانند وزن ساختمان یا نیروهاي برف، باد، زلزله و

که .شود تحمل می) باربر(زمین منتقل نماید در ساختمانها نیروهاي فوق به وسیله ستونها 

  .باشد میSteel Strruchter هاي فلزيمحصول  مورد بررسی، سازه

  :باشد متعلق به آن مطابق جدول ذیل میISICکدهاي 

 کلت فلزي و سازههاي فلزي متعلق به محصوالت اسISIC کدهاي -1 شماره جدول

 ISICکد   نام  ردیف
  28111110  )محصوالت فلزي ساختمانی(انواع اسکلتهاي فلزي و سوله   1
  28111111  اسکلت فلزي  2
  28111130  انواع پلها و دکل ها و برجهاي فلزي  3
  28111163  چهارچوب فلزي  4
  28111160  درب پنجره پیش ساخته فلزي و کاالهاي مشابه  5

  

وه بر اسکلت فلزي به عنوان محصول اصلی که در قسمت قبلی بدان اشاره گردید؛ این عال

هاي مازاد ورقهاي این ضایعات شامل تکه. باشد کارخانه داراي ضایعات قابل فروش نیز می

عات ی توان انها را به عنوان ضای و مگردد  فوالدي است که در بخش برشکاري ورقها ایجاد می

  .نداهن به فروش رسا
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۴ صفحه

 شماره تعرفه گمرکی -2-1

 08/73شماره تعرفه  داراي تنوع و گستردگی زیادي می باشد و با) هنی آ( مصنوعات فلزي 

  :به ثبت رسیده است که عبارتند از 

  تعرفه هاي گمرکی -2جدول شماره 

  شماره تعرفه  کد سیستم  نوع کاال
 73.08 7308.90  اسکلت فلزي
 73.08 7308.10 پل و قطعات پل

 73.08 7308.20  رج و منجنیقب
 73.08 7308.30  ..در ، پنجره و چارچوب و

 73.08 7308.40  ...تکیه گاه ،حائل و

  

  شرایط واردات  -3-1

 انواع يط واردات برای که از کتاب واردات و صادرات به دست آمد شرایبا توجه به اطالعات

  :هر محصول عبارت است از 

  شرایط واردات محصول-3جدول شماره 

رایط ش
  ورود

  کد سیستم  نوع کاال  حقوق پایه کمرکی  سود بازرگانی

 16 4 7308.90  اسکلت فلزي 

 16 4 7308.10 پل و قطعات پل 

 16 4 7308.20  برج و منجنیق 

 21 4 7308.30  ..در ، پنجره و چارچوب و 

 21 4 7308.40  ...تکیه گاه ،حائل و 
  ع و معادنیصناوزارت و اطالع رسانی  مرکز امار :ماخذ
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۵ صفحه

 انجام شده و مرا جعه به کتاب واردات و صادرات وزارت يهایبا توجه به بررس: ح یتوض

واردات آن بالمانع  و ردد نداو وجیت خاصی محدودي فلزينه واردات سازه هایدر زم یبازرگان

  .می باشد

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

 به تدریج ضوابطی در مورد رشته و مقرارات ملی ساختمان از 1350در ایران از حدود سال 

سوي موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سپس دفتر تحقیقات و معیارهاي فنی 

سازمان برنامه و بودجه و در سالهاي اخیر از سوي واحد شهر سازي و معماري و وزارت 

مان باید به طور کامل طی ضوابط مقررات ملی ساخت. مسکن و شهرسازي تدوین گردیده است

قانونی توسط کلیه طراحان و مجریان به مرحله عمل درآید و این مقررات بر پایه تامین هدفهاي 

  .چهارگانه ایمنی، راحتی، آسایش و بهداشت و صرفه اقتصادي قرار گرفته است

  .باشدهاي مربوط به این طرح به شرح ذیل میاستانداردها و آئین نامه

از ) طراحی به روش تنش مجاز و خمیري( دهم از  طرح و اجراي ساختمانهاي فوالدي  مبحث- 

  . مقررات ملی ساختمان ایران

   به اسم آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله، چاپ چهارم2800 استاندارد ملی به شماره - 

 

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

 ریال و ضایعات آهن نیز به 10200قیمت فروش محصول اسکلت فلزي به ازاي هر کیلوگرم 

  . ریال پیش بینی گردیده است2500عنوان محصول فرعی شرکت به ازاي هر کیلوگرم 

 ه آنیمت ماده اولیشتر در قالب قین محصول بی ایمت جهانی انجام شده قيهایطبق بررس

مت  فوالد به ین موضوع که قیبا توجه به ا,  فوالد یمت جهانیقدر مورد , ذکر شده است ) فوالد(
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۶ صفحه

ق  و یدق  کسب اطالعاتي نمود و برایقی توان اظهار نظر دقی کند لذا نمیر میی باشد و تغیروز م

  . استفاده نمودwww. Price.comت ی توان  از سایبه روز م

  معرفی موارد مصرف وکاربرد -6-1

نشان ) اسکلت فلزي(د کاربرد محصول این طرح هاي صورت گرفته در بحث مواربررسی

هاي مختلفی مانند صنایع دریایی، سدسازي، ساخت دهنده این است که این محصول در شاخه

هاي سازه ردی گیمورد استفاده قرار م...  وي و تجاري و اداری مسکونيساختمانهاتونل، احداث 

اي در ساختمان جزء کاالهاي واسطهاسکلت فلزي به لحاظ ماهیت کاربردي آن بدلیل استفاده 

  .شوندبندي میهاي فلزي از لحاظ شکل و نوع کاربرد به شرح ذیل دستهسازه. باشندمی

  : ستون فلزي-1-6-1

شود و ستون فلزي عضوي است که معموالً به صورت عمودي در ساختمان نصب می

گردد و توسط آن به شالوده میبارهاي کف ناشی از طبقات به وسیله تیر و شاه تیر به آن منتقل 

شکل سطح مقطع ستونها به مقدار و وضعیت بار وارد شده  .یابدو سپس به زمین انتقال می

عموماً . شود فلزي از انواع پروفیلها و ورقها استفاده میيابراي ساختن ستونه. بستگی دارد

  .شوندستونها از لحاظ ظاهري به دو گروه ذیل تقسیم می

بهترین پروفیل نورد شده : ها و قوطیهانورد شده شامل انواع تیرآهن) پروفیل(نیمرخ ) الف

براي ستون، تیرآهن بال پهن یا قوطیهاي مربع شکل است، زیرا از نظر مقاومت بهتر از مقاطع 

- ضمن اینکه در بیشتر مواقع عمل اتصاالت تیرها به راحتی روي آنها انجام می. کنددیگر عمل می

  .گیرد
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۷ صفحه

به تنهایی براي ) پروفیل(هر گاه سطح مقطع و مشخصات یک نمیرخ :  مرکبمقاطع) ب

یک ستون کافی نباشد، از اتصال چند پروفیل به ) تحمل بار وارد شده و لنگر احتمالی(ایستایی 

  .شودساخته می) مقاطع مرکب(یکدیگر ستون مناسب آن 

  :باشدعلل استفاده از مقاطع مرکب در ستونها به شرح ذیل می

ر صورتیکه سطح مقطع نیمرخهاي نورد شده تکافوي سطح الزم را براي ستون نکند، با د .1

  .شودساختن مقطع مرکب سطح الزم ساخته می

 نیاز اجباري به مقاطع با شکلهاي هندسی خاص از نظر اتصاالت دیگر به ستون .2

 

  :تیرها و تیرهاي پوشش  شاه-2-6-1

- تند که با اتصاالت الزم به ستونها متصل میعضوهاي فلزي افقی اصلی هس) پلها(شاهتیرها 

شاهتیرهاي فلزي ممکن است به . یابدشوند و به وسیله آنها بار طبقات به ستونها انتقال می

  :صورتهاي زیر به کار روند

  تیرآهن معمولی به صوت تک یا دوبله  .1

 تیرآهن بال پهن .2

 تیرآهن معمولی با ورق تقویتی روي بالها و یا بال و جان     .3

 پلهاي النه زنبوري از تیرآهن معمولی یا تیرهاي بال پهن .4

ترکیب تیرآهن معمولی با ورق یا تیرآهن بال پهن با ورق و یا از ترکیب ) گیردار(تیر ورق  .5

 .شودها درست میورق

 خرپاها .6
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۸ صفحه

  

   پلهاي مرکب-3-6-1

 کافی یا  که پروفیل استاندارد موجود در بازار) احتماالً دهانه زیاد(در بارهاي سنگین 

اقتصادي نباشد و همچنین اگر مقطع تیر النه زنبوري که با تسمه با ورق تقویت شده است و 

تیر مرکب در . شودبراي بار وارد شده و دهانه خمش کافی نباشد، از تیرهاي مرکب استفاده می

  :گرددچندین حالت اجرا می

ط جان تیر و اتصال صفحه و  از وسIPEتیر مرکبی که از بریدن پروفیلهاي معمولی ایرانی  .1

 به 20این روش براي پروفیلهاي نمره . شودورق مناسب به دو قسمت بریده شده ساخته می

  .باال اقتصادي خواهد بود

هاي در این حالت، در پروفیل. شودتشکیل می) قطعات تقویتی(تیر مرکبی که از سه صفحه  .2

 .آن را زیاد میکنندمعمولی از جنس فوالد، جان تیر را نازکتر و ارتفاع 
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۹ صفحه

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

هر روش به .  شوندی ساخته می و بتني فلزي به دو روش سازه های ساختمانيسازه ها

 مسقف ينه سوله های در زمي فلزين کاربرد سازه هایشتری دارد که بیبید و معاینوبه خود فوا

  . باشدیوچک  و با طبقات کم م کيختمانهاو سا

نکه ی با توجه به ای شود ولیز استفاده می کوچک ني در ساخت ساختمانهای بتنياز سازه ها

 ساز   و باشد لذا در ساختی و خشک شدن بتن زمان بر ميزیلگرد و بتن ریند بافت میفرا

 از ییازه هان سی باشد همچنین روش  مقرون به صرفه نمی کوچک استفاده از ايساختمان ها

 يمثل ساختمانها( با تحمل بار کم ي سازه هاين براآز وجود دارد که از یم  نینیلو مآجنس 

  . شودیاستفاده م ) يشه ایش

  بررسی اهمیت استراتژیک کاال در دنیاي امروز -8-1

گیرد و پس   محصوالت این طرح در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار مینکهیبا توجه به ا

 35 الی 30ماري انجام گرفته در میزان ساخت و ساز در گذشته مشخص گردید از بررسیهاي آ

  .هاي فلزي ساخته شده است درصد ساختمانها در سالهاي گذشته با استفاده از سازه

دهد میزان مصرف اسکلت فلزي در ساختمانهاي هاي میدانی صورت گرفته نشان میبررسی

هر مترمربع زیربنا و براي ساختمانهاي پنچ طبقه به  کیلوگرم به ازاي 65 الی 55زیر پنج طبقه 

 ن ساخت سازه هایهمچن .باشد  کیلوگرم به ازاي هر مترمربع ساخت و ساز می100 الی 80باال 

.  باشدین صنعت میت این اهمی  کارخانجات مختلف خود مبيجاد فضای اي برايفلز) يسوله ها(

ن چشم یرنامه چهارم توسعه کشور و همچنن اهداف بی از مهمتریکی دولت يزیطبق برنامه ر
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۱۰ صفحه

 است در حال حاضر عمده صادرات یر نفتیست ساله کشور حرکت به سمت صادرات غیانداز ب

   باشدی می نفتيران مربوط به صادرات کاالهایا

جاد کارخانجات در کشور ینه ساخت مسکن و ایر در زمی اخي سالهاینرو دولت در طیاز ا

 توان ی باشد ميدات به صورت ما انبوه و اقتصادیکه تولی و در صورتدهیگر به توافق رسی ديها

ه یالبته فوالد به عنوان ماده اول . را در خارج از کشور مورد استفاده قرار داديدی توليسازه ها

 توان خود محصول سازه ی نمی باشد و لیک می استراتژي جزء کاال هاي فلزيد سازه هایدر تول

  .ک قرار داد ی استراتزي را در رده کاالهايفلز

  کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول-9-1

ن مصرف آن در رتبه نخست ید فوالد در جهان و همچنیزان تولین میشترین با بیکشور چ

   یکره جنوب, المان , ه یروس, ژاپن , کانادا , کا یاالت متحده امریا ن کشورآقرار دارد و بعد از 

 باشد و مصارف یز مین کاال نیاز به ای که ساخت و ساز باشد نیی در هر جایبه طور عموم ...و

  . باشديشتر یگر کشور ها بید شرفته ازی پيکشور ها

 

   شرایط صادرات-10-1

ران جزء محصوالت مجاز جهت صادرات قرار ی ای اسالمين محصول از نظر گمرك جمهوریا

 باشد لذا ی میک صنعت ملینکه فوالد یه به اتوج با.  شودی صادر م3708,90دارد و با کد تعرفه 

الت شامل مصنوعات ین تسهی قائل است اما ايا ژهیالت وین تسهآدولت در مورد صادرات 

  . گرددینم,  باشدی مي فلزي سازه هاي از انواع مصنوعات فوالدیکیساخته شده از فوالد که 
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۱۱ صفحه

  وضعیت عرضه و تقاضا -۲

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

هاي فلزي همراه ظرفیت اسمی آنها و در جداول ذیل لیست کامل تولیدکنندگان داخلی سازه

نگاهی به تعداد تولیدکنندگان و ظرفیت آنها وضعیت . محل تولید به تفصیل بیان گردیده است

  .دهدعرضه این صنعت را در بحث تولید داخلی به خوبی نشان می

 تعدادبه ذکر  تنها باشد لذا یاد میار زیسب يگان اسکلت فلزدد کننینکه تعداد تولیتوجه به ابا 

  .شده است بسنده شهرستان/ ظرفیت اسمی تولید محصول در استان و واحد

باشد کلیه اطالعات و آمار و ارقام ارایه شده در این طرح از منابع الزم به توضیح می

هاي آماري،، وزارت صنایع، لوح فشرده اطالعات وزارت صنایع، سالنامه آمار ایران، سازمان

سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت مسکن و شهرسازي، همچنین کارشناسان وزارت مسکن و 

  .شهرسازي، مرکز پژوهشهاي وزارت بازرگانی و کتب صادرات و واردات گردآوري شده است
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۱۲ صفحه

  شهرستان/ در استاناسکلت فلزي   کنندگانسمی تولیدظرفیت ا و واحد تعداد لیست -4جدول شماره 

  ردیف  استان  تعداد واحد  واحد سنجش  ظر فیت اسمی

  1  آذربایجان شرقی  4  تن  2800
  2  آذر بایجان غربی  4 تن  4250
  3  اصفهان  45 تن  82130

  4  تهران  86 تن  147637
  5  خراسان رضوي  17 تن  50430
  6  خوزستان  2 تن  28000
  7  انسمن  1 تن  4000
  8  فارس  4 تن  1430
  9  قزوین  2 تن  1275
  10  قم  1 تن  1700
  11  کرمانشاه  1 تن  1000

  12  کهکیلویه و بویر احمد  2 تن  150500
  13  گیالن  5 تن  6200
  14  لرستان  7 تن  16297
  15  مرکزي  22 تن  39360
  16  همدان  1 تن  200

537209  
    جمع واحد سنجش 204    

  شهرستان/ در استاناسکلت فلزي و سوله   کنندگاناسمی تولیدظرفیت  و واحد تعدادلیست 
  19    شرقی آذربایجان  1440 تن  2

  20  آذربایجان غربی  5 تن  10200
  21  اردبیل  1 تن  2000
  22  اصفهان  23 تن  57270
  23  ایالم  1 تن  150

  24  تهران  17 تن  52219
  25  خراسان زضوي  16 تن  92220
  26  خوزستان  8 تن  12330
  27  زنجان  1 تن  3240
  28  سمنان  5 تن  9400
  29  فارس  17 تن  19150
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۱۳ صفحه

  شهرستان/ در استاناسکلت فلزي   کنندگانسمی تولیدظرفیت ا و واحد تعداد لیست -4جدول شماره 

  ردیف  استان  تعداد واحد  واحد سنجش  ظر فیت اسمی

  30  قزوین  1 تن  200
  31  کردستان  2 تن  4400
  32  کرمان  4 تن  15794
  33  کرمانشاه  3 تن  17150
  34  گیالن  1 تن  1250
  35  لرستان  3 تن  3000
  36   مازندران  10 تن  62700
  37  مرکزي  22 تن  65950
  38  همدان  2 تن  1125
  39  یزد  5 تن  25700

456888   149  
  جمع واحد سنجش

    

  وزارت صنایع و معادن مرکز امار:ماخذ         

  

 در حدودباشند شرکتهاي ذکر شده در جداول فوق کلیه تولید کنندگان انواع اسکلت فلزي می

هاي فلزي در کشور جهت مصارف در صنایعی از قبیل پل سازي، سد  درصد تولید سازه10

همچنین آمار در سالهاي گذشته نشان از آن  .گرددهاي دریایی و غیره استفاده میسازهسازي، 

 درصد ساخت و سازهاي انجام شده در کشور در نقاط روستایی انجام شده 20دارد که حدوداً 

  .اند درصد آنها با استفاده از اسکلت فلزي ساخته شده10 الی 5است که 

شدن عرضه داخلی اسکلت فلزي مورد مصرف در با توجه به مطالب فوق جهت روشن 

 درصد تولیدات کارخانجات مذکور 15کنیم که چنین فرض می) نقاط شهري(صنعت ساختمان 

 درصد مابقی جهت حوزه بازار هدف این طرح مصرف 85جهت مصرف در دو حوزه فوق و 

  .میگردد
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۱۴ صفحه

سمی آنها بوده و الزم به ذکر است که ظرفیتهاي ثبت شده شرکتها در حقیقت ظرفیت ا 

شرکتهاي تولیدي به دالیل مختلفی از قبیل در دسترس نبودن مواد اولیه، نبود نیروي متخصص 

بنابراین ظرفیت . کنند درصد ظرفیت اسمی خود تولید می90حداکثر با ... ها و و راندمان دستگاه

ر مورد اشاره بر البته شایان ذکر است که آما. باشد درصد ظرفیت اسمی می90عملی برابر با 

باشد و عرضه واقعی این محصوالت در گذشته مبناي آمار رسمی تولید محصوالت اینچنینی می

باشد که مابقی عرضه صورت گرفته از کانالهاي غیر رسمی و در حقیقت باالتر از این مقدار می

  .گیردغیر تخصصی صورت می

 داخلی اسکلت فلزي، میزان عرضه با توجه به اطالعات اشاره شده در مورد تولید کنندگان

  :باشد به شرح جدول ذیل می84 الی 80این نوع محصوالت به تفکیک در سالهاي 

  
  

  )واحد سنجش تن( میزان عرضه داخلی اسکلت فلزي در سالهاي گذشته -5شماره جدول 

  سال
  شرح

1380  1381  1382  1383  1384  1385  

  میزان عرضه اسمی 
  اسکلت فلزي

491709  524447  593809  658963  785549  994097  

میزان عرضه اسمی اسکلت 
فلزي  مورد مصرف در 

نقاط (صنعت ساختمان 
  ) شهري

417953  445807  504738  560118  667717  760484  

میزان عرضه عملی اسکلت 
فلزي  مورد مصرف در 

نقاط (صنعت ساختمان 
  )شهري

376157  401226  454254  504107  600945  684436  
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۱۵ صفحه

نمودار روند عرضه در گذشته    
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  :التآن یسازندگان ماش  

 ير پودریر و جوش زی فایالت مورد استفاده دستگاه برش و دستگاه رگتآن ین ماشیمهمتر

ن صنعت ی ايدین آالت تولی سازنده ماشيکشورها از اینرو  باشندی ميو دستگاه سوراخکار

, گاپورسن, هند, هیروس, انگلستان, نیچ, آلمان  توان بهین جمله مآکه از   دارنديادیتنوع ز

 از قبیل ی داخلي شرکتها می توان بهنیاشاره نمود و همچن....  کره و, ژاپن, کایامر ,ياندونز

الت فوق  آنید ماشینه تولیکه در زم...  کارا و نورد  سهند وين سازیک و ماشیشرکت گام الکتر

  . اشاره نمودت دارندیفعال
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۱۶ صفحه

  جرا ا توسعه در دستيد و طرح های جديت طرحهای وضعی بررس-2-2

و براساس درصد ) لوح فشرده(از آمار و ارقام ماخذ اطالعاتی وزارت صنایع و معادن 

طرحهایی که  شود با این فرض که تمامیپیشرفت فیزیکی از طرحهاي در دست اجرا استفاده می

، طرحهاي با درصد 1386هستند در سال  درصد 99 تا 75درصد پیشرفت فیزیکی  داراي

 49 تا 25، طرحهاي با درصد پیشرفت فیزیکی 1387 درصد در سال 74  تا50پیشرفت فیزیکی 

 به 1389 درصد در سال 29 تا 1 ی، طرحهاي با درصد پیشرفت فیزیک1388درصد در سال 

در ادامه . برداري خواهند رسید و به جمع عرضه کنندگان این محصوالت اضافه خواهند شدبهره

 .صد پیشرفت فیزیکی آنها در جداولی آمده استنام و مشخصات واحدهاي تولیدي براساس در

 و تعدادبه ذکر  باشد لذا تنها یاد میار زیسی يد کننگان اسکلت فلزینکه تعداد تولیبا توجه به ا

 .شده است بسنده شهرستان/ ظرفیت اسمی تولید محصول در استان

 

 به 85 درصد که در سال 99-75 طرحها با پیشرفت فیزیکی -6جدول شماره 
  ه برداري میرسندبهر

  )تن(ظرفیت   تعداد  استان  ردیف
  7000  3  یجان غربیآذربا  1
  35050  15  اصفهان  2
  730  2  تهران  3
  20900  5  يخراسان رضو  4
  7300  5  فارس  5
  1750  2  مازندران  6
  12900  4  يمرکز  7
  40000  1  سمنان  8
  2000  1  قم  9
  6000  2  زدی  10
  3800  2  يخراسان رضو  11
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۱۷ صفحه

 به 85 درصد که در سال 99-75 طرحها با پیشرفت فیزیکی -6جدول شماره 
  ه برداري میرسندبهر

  )تن(ظرفیت   تعداد  استان  ردیف
  1900  2  فارس  12
  8820  3  النیگ  13
  1500  2  يمرکز  14
  3500  1  اصفهان  15
  500  1  تهران  16

  ع و معادنیماخذ مرکز امار وزارت صنا

  
  

طرحهاي در دست اجرا براي تولید محصوالت اسکلت فلزي  -7جدول شماره 
   درصد 75 تا 50با پیشرفت فیزیکی 

  )تن(ظرفیت   تعداد  استان  ردیف

  6500  4  یجان غربیآذربا  1
  7700  4  تهران  2
  1000  1  اصفهان  3
  9200  2  زنجان  4
  1800  3  سمنان  5
  2000  3  فارس  6
  1500  1  قم  7
  16250  3  نیقزو  8
  3000  1  گلستان  9

  ع و معادنیماخذ مرکز امار وزارت صنا
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  طرح تولید سازه هاي فلزي

    1386 هریورش

 

۱۸ صفحه

طرحهاي در دست اجرا براي تولید محصوالت اسکلت فلزي  -8 جدول شماره
   درصد 49ا  ت25با پیشرفت فیزیکی 

  )تن(ظرفیت   تعداد  استان  ردیف

  800  1  یجان شرقیآذربا  1
  17500  3  یجان غربیآذربا  2
  26220  7  اصفهان  3
  49500  6  تهران  4
  5450  3  خوزستان  5
  1200  3  ياریچهار محال بخت  6
  2100  2  یخراسان جنوب  7
  6000  2  يخراسان رضو  8
  10300  2  سمنان  9
  1900  3  فارس  10
  17800  5  نیقزو  11
  4000  2  قم  12
  14150  2  کرمان  13
  9750  9  يمرکر  14
  1220  2  همدان  15

  ع و معادنیماخذ مرکز امار وزارت صنا

  

طرحهاي در دست اجرا براي تولید محصوالت اسکلت فلزي  -9جدول شماره 
  درصد 29 تا 0با پیشرفت فیزیکی 

  )تن(ظرفیت   تعداد  استان  ردیف
  6000  5  یجان غربیآذربا  1
  20500  3  یجان شرقیآذربا  2
  25500  9  اصفهان  3
  4350  5  المیا  4
  9900  4  تهران  5
  2000  2  یخراسان شمال  6
  19700  7  يخراسان رضو  7
  8300  3  خوزستان  8



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید سازه هاي فلزي

    1386 هریورش

 

۱۹ صفحه

طرحهاي در دست اجرا براي تولید محصوالت اسکلت فلزي  -9جدول شماره 
  درصد 29 تا 0با پیشرفت فیزیکی 

  )تن(ظرفیت   تعداد  استان  ردیف
  13000  2  زنجان  9
  165800  24  سمنان  10
  6650  5  فارس  11
  37850  8  نیقزو  12
  6000  2  قم  13
  88900  2  کرمان  14
  100  1  نالیگ  15
  18530  13  يمرکز  16
  21800  4  همدان  17
  215  4  هرمزگان  18
  8500  4  زدی  19

  ع و معادنیماخذ مرکز امار وزارت صنا

  

  :توضیح

با توجه به آمار تولید کنندگان در سال هاي آینده که از مرکز آمار وزارت صنایع و معادن 

 85رضه بیان شد مبنی بر اینکه ، همچنین توضیحاتی که در بخش ابتدایی عگردیده استکسب 

اسکلت فلزي ساختمانی باالخص در ( بازار هدف طرحدرصد تولیدات کارخانجات مذکور جهت

 با فعال بطور میانگیندر نظر گرفتن این موضوع که کارخانه هاي با  می باشد و نیز )نقاط شهري

سیدن به ظرفیت عملی  براي راز اینرو، به تولید مشغول می باشند ظرفیت اسمی خود  درصد90

از و ظرفیت اسمی  درصد 80 در سال دوم با اسمی، درصد ظرفیت 70واحد ها در سال اول با 

 لذا محاسبات پیش بینی .خود به تولید می پردازندظرفیت اسمی  درصد 90 با  به بعدسال سوم

  : ذیل می باشد شرحعرضه به 



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید سازه هاي فلزي

    1386 هریورش

 

۲۰ صفحه

 

   با درصدهاي پیشرفت فیزیکی اسکلت فلزيولیداحداث ت در دست ظرفیت واحدهاي -10جدول شماره 

  24-1  49-25  50-74  75-99   فیزیکیدرصد پیشرفت

  ظرفیت اسمی سازه هاي فلزي
153650 48950 167890 463595 

ظرفیت اسمی اسکلت فلزي ساختمانی 
 394056 142707 41608 130603  مورد مصرف در نقاط شهري

  

  سالهاي آتیپیش بینی عرضه داخلی طی  – 11جدول شماره 

  1390  1389  1388  1387  1386  شرح

  684436  684436  684436  684436  684436  ظرفیت واحدهاي فعال

 117542 117542 117542 104482 91422 75-99ظرفیت واحدهاي 

 37447 37447 33286 29125 0 50-74ظرفیت واحدهاي 

 128436 114165 99895  0 0 49-25ظرفیت واحدهاي 

 315245 275839  0  0 0 24-1ي ظرفیت واحدها

 1283105 1229429 935159 818043 775858  جمع کل عرضه داخلی

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید سازه هاي فلزي

    1386 هریورش

 

۲۱ صفحه

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

بررسیهاي صورت گرفته از موسسه پژوهشهاي وزارت بازرگانی، گمرك و سازمان آمار 

یک مورد شماره ) اسکلت فلزي(ت این نوع محصوالت دهد که در خصوص واردا ایران نشان می

  : ثبت گردیده است90/7308/تعرفه

مقدار و ارزش واردات اسکلت فلزي برحسب تعرفه و کشورهاي مبدا در سالهاي گذشته به 

  .باشدشرح جدول ذیل می

 

  بدا برحسب تعرفه و کشورهاي م1380 مقدار و ارزش واردات اسکلت فلزي در سال -12 شماره جدول

  )کیلوگرم( اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي دیگر ذکر نشده است از آهن یا از فوالد -90/7308

  نام کشور
وزن 

  )کیلوگرم(
  ارزش دالري  ارزش ریالی

  342175  600518647  31936  آلمان
  584305  1025455133  125220  اتریش

  275401  483329063  124244  امارات متحده عربی
  16512  28978897  1492  انگلستان
  228098  400312063  74100  ایتالیا
  30446  53433400  21750  ترکیه
  832512  1461057484  1262197  چین
  1165250  2045012431  1315000  رومانی
  275397  483322037  144091  ژاپن
  4863  8534560  2700  سوئیس
  4810  8441491  20000  قزاقستان
  80859  141907518  59150  مالزي
  1656  2906117  25  هلند

  3842284  6743208841  3181905  جمع تعرفه
  وارداتآمار  سالنامه - وزارت بازرگانی:ماخذ

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید سازه هاي فلزي

    1386 هریورش

 

۲۲ صفحه

  

   برحسب تعرفه و کشورهاي مبدا1381 مقدار و ارزش واردات اسکلت فلزي در سال -13 شماره جدول

  )کیلوگرم(یا از فوالد  اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي دیگر ذکر نشده است از آهن -90/7308

  نام کشور
وزن 

  )کیلوگرم(
  ارزش دالري  ارزش ریالی

  565850  4481537665  203736  آلمان
  159865  1266131654  46700  اتریش
  19957  158061468  11027  اسپانیا

  110693  804377112  111639  امارات متحده عربی
  119266  944584917  28734  انگلستان
  34761  2753111387  10870  ایتالیا
  331189  2623010730  278903  ترکیه
  1515448  12002343826  561292  چین
  104  826459  2250  رومانی
  26846  212617750  92000  سوئد
  412727  3268790615  113930  سوئیس
  9324  73851504  30146  عراق
  63822  505470700  11410  فرانسه
  20325  160975202  78750  گرجستان
  124071  982648331  65557  مالزي
  695  5501556  107  هلند

  3514942  27766040876  1564251  جمع تعرفه
  وارداتآمار  سالنامه - وزارت بازرگانی:ماخذ

  

  

  

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید سازه هاي فلزي

    1386 هریورش

 

۲۳ صفحه

  

   برحسب تعرفه و کشورهاي مبدا1382 مقدار و ارزش واردات اسکلت فلزي در سال -14 شماره جدول

  )کیلوگرم(اي دیگر ذکر نشده است از آهن یا از فوالد  اسکلت و قطعات اسکلت، که در ج-90/7308

  نام کشور
وزن 

  )کیلوگرم(
  ارزش دالري  ارزش ریالی

  2036006  16125166883  288812  آلمان
  36999  293031440  9700  اتریش
  56372  446463501  260300  ارمنستان
  19386  153533136  6923  اسپانیا
  75072  594569979  121722  اکراین

  5378311  42596205522  3592087  رات متحده عربیاما
  176433  1397352267  41843  انگلستان
  219959  1742080230  239354  ایتالیا
  54400  430853053  23372  بلژیک

  57985  459244775  305000  تاجیکستان
  217382  1721671456  182648  ترکیه

  3094  24495283  1718  جمهوري کره
  4311  34145258  3329  چین

  3891  30814796  450  دانمارك
  122458  969870320  20000  سوئد
  380984  3017394666  77395  سوئیس
  2639  20897526  16000  عراق
  13000  102965167  1655  فرانسه

  211  1669000  92  قرقیزستان
  214477  1698668344  156795  مالزي
  368434  2918000000  6750  نروژ
  468475  3710326732  144057  هلند

  9910278  78489419334  5500002  جمع تعرفه
  وارداتآمار  سالنامه - وزارت بازرگانی:ماخذ

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید سازه هاي فلزي

    1386 هریورش

 

۲۴ صفحه

   برحسب تعرفه و کشورهاي مبدا1383 مقدار و ارزش واردات اسکلت فلزي در سال -15 شماره جدول

  )کیلوگرم( اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي دیگر ذکر نشده است از آهن یا از فوالد -90/7308
  ارزش دالري  ارزش ریالی  )کیلوگرم(وزن   نام کشور
  134843  1146170726  138218  چین
  332846  2829182442  107206  ژاپن

  3304  28082538  10800  گرجستان
  2852475  24246052268  485995  آلمان

  45667  388174452  142780  ارمنستان
  12557  106734462  2140  اسپانیا

  2982318  33849701100  2577774  عربیامارات متحده 
  284027  24199724632  115353  انگلستان
  1473209  12522261978  587853  ایتالیا
  240577  2044900880  203440  بلژیک

  29593  251539719  160000  تاجیکستان
  1756594  14631052925  3200796  تایلند

  9099  77338800  15815  ترکمنستان
  91822  780511947  287323  ترکیه

  12879  109470811  6306  جمهوري کره
  3078  26156504  242  دانمارك
  6261  53214383  242  سنگاپور
  4086  34730211  4  سوئد

  29104  247387817  200000  فدراسیون روسیه
  178090  1513770037  9238  فرانسه
  26068  221579521  41000  قزاقستان
  32731  278217000  12913  کویت
  722284  6139414130  572084  يمالز
  7388431  62801656815  414573  نروژ
  363501  3089748481  222112  نیوزیلند
  114822  975990323  25179  هلند
  785650  6678016591  145153  یونان

  23478916  199570781493  9684539  جمع تعرفه
  وارداتآمار  سالنامه - وزارت بازرگانی:ماخذ



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید سازه هاي فلزي

    1386 هریورش

 

۲۵ صفحه

نجام شده و همچنین مطالعات و بررسیهاي صورت گرفته از گمرك و با توجه واردات ا

والت وارداتی جهت مصارف در  درصد محص80وزارت بازرگانی مشخص گردیده است که 

واردات جهت % 20 تنهابنابراین  .هاي دریایی و سد سازي بوده استهاي نفتی، سازه پروژه

  .باشدمصرف در بخش ساختمان می

 84سال  هاي انجام شده از وزارت بازرگانی اطالعاتی در زمینه وارداتبا توجه به بررسی 

 84ن واردات سال با استفاده از رگرسیون میزا.. موجود نمی باشد لذا با توجه به روند واردات و

 بنابراین با توجه به جداول و مطالب فوق .در جدول ذیل آورده شده است  پیش بینی شده است و

  :باشد این نوع محصول در سالهاي گذشته مطابق جدول ذیل می مقدار واردات الذکر

  

  1380-1384 در سالهاي 90/7308 روند واردات محصول اسکلت فلزي با کد تعرفه -16  شمارهجدول

  سال
  شرح

1380  1381  1382  1383  1384  

  587/10843  539/9684  5500  251/1564  905/3181  )برحسب تن(میزان کل واردات 
ات اسکلت فلزي میزان وارد

مصرف شده در بخش 
  )برحسب تن(ساختمان 

38/636  85/312  1100  9/1936  71/2168  

  

  

  

  

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید سازه هاي فلزي

    1386 هریورش

 

۲۶ صفحه

  ينمودار روند واردات اسکلت فلز
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   بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون-4-2

در ) در نقاط شهري(به بررسی آماري وضعیت صنعت ساختمان  ،براي بررسی تقاضا

  .پردازیمه میسالهاي گذشت

هاي صورت گرفته از سالنامه آماري، پایگاه اطالعات بانک  الزم به ذکر است پس از بررسی

 الی 30 میزان 1384 الی 1380مرکزي و وزارت مسکن و شهرسازي مشخص گردید طی سالهاي 

  . درصد ساختمانها در نقاط شهري با استفاده از اسکلت فلزي ساخته شده است35

ه به مطالعات میدانی صورت گرفته و نظرات کارشناسان وزارت مسکن و همچنین با توج

 کیلوگرم به 65 الی 55شهرسازي در ساختمانهاي زیر پنج طبقه میزان مصرف اسکلت فلزي 

 100 الی 80ازاي هر مترمربع ساخت و ساز و در ساختمانهاي پنج طبقه به باال میزان مصرف به 

  .د رسیدکیلوگرم به ازاي هر مترمربع خواه



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید سازه هاي فلزي

    1386 هریورش

 

۲۷ صفحه

- با توجه به مطالب فوق براي بررسی تقاضاي محصول مورد نظر این طرح چنین فرض می

-  درصد از حجم ساخت و ساز در نقاط شهري با استفاده از اسکلت فلزي می30کنیم که حداقل 

 کیلوگرم اسکلت فلزي 60باشد و همچنین به طور متوسط به ازاي هر متر مربع ساخت و ساز 

هاي ساختمانی و مساحت زیربناي ساخته شده در جداول ذیل تعداد پروانه. باشدمورد نیاز می

  .در سالهاي گذشته آمده است

  

هاي ساختمانی  هاي ساختمانی و مساحت زیربنا تعیین شده در پروانه  تعداد پروانه-17  شمارهجدول
)برحسب مترمربع (1380در سال   

تعداد   )نقاط شهري(استان 
  پروانه

مساحت 
تعداد   )نقاط شهري(استان   بنازیر

  پروانه
مساحت 
  زیربنا

  392809  1913  چهارمحال و بختیاري  21947400  26068  شهر تهران
  512310  3000  لرستان  641888  2046  مرکزي
  243896  1526  ایالم  1274243  3924  گیالن
  287457  1718  کهگیلویه و بویراحمد  1082702  3417  مازندران

  385689  2037  بوشهر  2127511  5971  آذربایجان شرقی
  578744  2412  زنجان  1332982  5523  آذربایجان غربی
  507308  1854  سمنان  716839  3373  کرمانشاه
  732501  2554  یزد  2897323  9631  خوزستان
  628792  1905  هرمزگان  2200700  7910  فارس
  5243021  12080  )به جز شهر تهران(تهران   1400589  6153  کرمان
  812461  2990  اردبیل  3439631  12629  خراسان
  928485  3542  قم  5169444  16675  اصفهان

  730657  2871  قزوین  664506  2730  سیستان و بلوچستان
  549205  2235  گلستان  608820  3144  کردستان
  58836921  154254  جمع کل کشور  799008  2423  همدان

  سالنامه آماري و پایگاه اطالعات بانک مرکزي: ماخذ

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید سازه هاي فلزي

    1386 هریورش

 

۲۸ صفحه

هاي ساختمانی در  هاي ساختمانی و مساحت زیربنا تعیین شده در پروانه  تعداد پروانه-18شماره جدول 
)برحسب مترمربع (1381سال   

تعداد   )نقاط شهري(استان 
  پروانه

مساحت 
تعداد   )نقاط شهري(استان   زیربنا

  پروانه
مساحت 
  زیربنا

  550579  3441  لرستان  717678  2264  مرکزي
  403593  2098  ایالم  1900169  5683  گیالن
  342159  1637  کهگیلویه و بویراحمد  1814254  5954  مازندران

  758625  3533  بوشهر  2772577  7189  آذربایجان شرقی
  668523  3011  زنجان  1480587  6593  آذربایجان غربی
  287938  1131  سمنان  702816  3298  کرمانشاه
  719569  2777  یزد  3383168  14733  خوزستان
  930146  2180  هرمزگان  3986605  12275  فارس
  7839468  19060  )به جز شهر تهران(تهران   1832353  6256  کرمان
  15109000  20430  شهر تهران  4660043  16004  خراسان
  922715  3123  اردبیل  7459397  22417  اصفهان

  1340428  4539  قم  784162  3283  سیستان و بلوچستان
  898982  3550  ینقزو  681302  3223  کردستان
  676327  2826  گلستان  705698  2265  همدان

  64705036  186760  جمع کل کشور  376175  1987  چهارمحال و بختیاري
  سالنامه آماري و پایگاه اطالعات بانک مرکزي: ماخذ

  

هاي ساختمانی در  هاي ساختمانی و مساحت زیربنا تعیین شده در پروانه  تعداد پروانه-19شماره دول 
)برحسب مترمربع (1382ل سا  

تعداد   )نقاط شهري(استان 
  پروانه

مساحت 
تعداد   )نقاط شهري(استان   زیربنا

  پروانه
مساحت 
  زیربنا

  949047  3299  قزوین  9606800  10988  شهر تهران
  1380698  4415  قم  3556488  7591  آذربایجان شرقی
  564324  2633  کردستان  1635105  6851  آذربایجان غربی

  2009110  7647  کرمان  1181699  3429  اردبیل
  994713  4895  کرمانشاه  6251216  19905  اصفهان
  304874  1641  کهگیلویه و بویراحمد  414782  1731  ایالم
  1139851  3248  گلستان  697014  2711  بوشهر

  2222810  5860  گیالن  5906455  13283  )به جز شهر تهران(تهران 



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید سازه هاي فلزي

    1386 هریورش

 

۲۹ صفحه

هاي ساختمانی در  هاي ساختمانی و مساحت زیربنا تعیین شده در پروانه  تعداد پروانه-19شماره دول 
)برحسب مترمربع (1382ل سا  

تعداد   )نقاط شهري(استان 
  پروانه

مساحت 
تعداد   )نقاط شهري(استان   زیربنا

  پروانه
مساحت 
  زیربنا

  649402  3225  لرستان  467234  2178  چهارمحال و بختیاري
  2868860  7352  مازندران  5044199  14529  خراسان
  1135806  2566  مرکزي  4024049  9318  خوزستان
  850748  1747  هرمزگان  105116  3285  زنجان
  953695  3045  همدان  774728  2411  سمنان

  855937  3371  یزد  844438  2315  سیستان و بلوچستان
  62822719  168450  ورجمع کل کش  4212521  11681  فارس

  سالنامه آماري و پایگاه اطالعات بانک مرکزي: ماخذ

  

هاي ساختمانی  هاي ساختمانی و مساحت زیربنا تعیین شده در پروانه  تعداد پروانه-20شماره جدول 
)برحسب مترمربع (1383در سال   

تعداد   )نقاط شهري(استان 
  پروانه

مساحت 
تعداد   )نقاط شهري(استان   زیربنا

  روانهپ
مساحت 
  زیربنا

  889885  294  قزوین  11697700  12686  شهر تهران
  1043840  2877  قم  3104937  6137  آذربایجان شرقی
  731972  2737  کردستان  1598212  6754  آذربایجان غربی

  1765871  7196  کرمان  778681  2742  اردبیل
  708906  3089  کرمانشاه  6620489  19897  اصفهان
  379977  1854  کهگیلویه و بویراحمد  253097  1407  ایالم
  790537  2390  گلستان  609062  2630  بوشهر

  1507853  4042  گیالن  4390130  7965  )به جز شهر تهران(تهران 
  675825  3082  لرستان  424524  1817  چهارمحال و بختیاري

  2363299  6280  مازندران  4940123  12219  خراسان
  624854  1622  مرکزي  2185285  7657  خوزستان
  782423  1654  هرمزگان  807756  3057  زنجان
  768832  2247  همدان  711930  1736  سمنان

  1006938  3111  یزد  890828  2200  سیستان و بلوچستان
  57159213  145843  جمع کل کشور  4105447  11816  فارس

  سالنامه آماري و پایگاه اطالعات بانک مرکزي: ماخذ



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید سازه هاي فلزي

    1386 هریورش

 

۳۰ صفحه

 جهت بررسی میزان ساخت و 1384ه آماري کشور براي سال بدلیل نبود اطالعات در سالنام

  :ساز در این سال از پایگاه اطالعات بانک مرکزي استفاده گردیده است که در ذیل می آید

  

   1384هاي ساختمانی در سال   مساحت زیربناي تعیین شده در پروانه-21   شمارهجدول

  )عمتر مرب(سطح کل زیربناي طبقات   گروههاي شهري  ردیف
  15542100  تهران  1
  17943800  شهرهاي بزرگ  2
  30014100  سایر مناطق شهري  3

  63500000  جمع کل مناطق شهري کشور
  

با توجه به جداول فوق و همچنین فرضیات در نظر گرفته شده میزان تقاضاي داخلـی ایـن              

  .نوع محصول مطابق جدول ذیل خواهد بود

 میزان ساخت و ساز با اسکلت فلزي، تقاضاي داخلی اسکلت فلزي در  میزان سطح کل زیربنا،-22  شمارهجدول
1384 الی 1380سالهاي   

  سال
  1384  1383  1382  1381  1380  شرح

سطح کل زیربناي طبقات در نقاط 
  63500000  57159213  62852719  64705036  58836921  )متر مربع(شهري 

میزان ساخت و ساز انجام شده با 
  19050000  17147763  18846815  19411510  17651076  )عمتر مرب(اسکلت فلزي 

  1143000  1028865  1130808  1164690  1059064  )تن(میزان تقاضا داخلی اسکلت فلزي 
  

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید سازه هاي فلزي

    1386 هریورش

 

۳۱ صفحه

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

 سازمان هاي صورت گرفته از موسسه پژوهشهاي وزارت بازرگانی، گمرك و در بررسی

یک مورد ) اسکلت فلزي(دهد که در خصوص صادرات این نوع محصوالت  آمار ایران نشان می

  : ثبت گردیده است90/7308شماره تعرفه

با توجه به مقدار صادرات انجام شده و همچنین مطالعات و بررسیهاي صورت گرفته از 

ت صادراتی جهت  درصد محصوال70کارشناسان گمرك و وزارت بازرگانی مشخص گردید که 

  .مصرف در بخش ساختمان و مابقی صادرات جهت صنایع دیگر بوده است

مقدار و ارزش صاردات اسکلت فلزي بر حسب تعرفه و کشورهاي مبدا در سالهاي گذشته به 

  .باشدشرح ذیل می

  برحسب تعرفه و کشورهاي مبدا1380 مقدار و ارزش صادرات اسکلت فلزي در سال -23شماره جدول 
  )کیلوگرم( اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي دیگر ذکر نشده از آهن یا از فوالد -90/7308

وزن   نام کشور
ارزش   ارزش ریالی  )کیلوگرم(

  دالري
  203895  357835725  284981  آذربایجان
  21235  37267425  23807  آلمان

  66652  116974260  116122  ارمنستان
  631  1107405  1910  افغانستان

  189  331695  220  جزایرال
  456518  801187862  648058  امارات متحده عربی

  575  1009125  500  انگلستان
  95881  168271331  132038  ترکمنستان
  7515  13188825  27957  ترکیه
  270  473850  270  لیبی
  55358  167353290  131261  رومانی
  15000  26325000  19270  سودان
  88722  155707110  144380  عراق



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید سازه هاي فلزي

    1386 هریورش

 

۳۲ صفحه

  برحسب تعرفه و کشورهاي مبدا1380 مقدار و ارزش صادرات اسکلت فلزي در سال -23شماره جدول 
  )کیلوگرم( اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي دیگر ذکر نشده از آهن یا از فوالد -90/7308

وزن   نام کشور
ارزش   ارزش ریالی  )کیلوگرم(

  دالري
  396  694980  495  عربستان سعودي

  13559  23796045  21982  قزاقستان
  15056  26423280  10943  قطر

  350  614250  422  کاستاریکا
  10  17550  184  کامرون
  840  1474200  1980  کانادا
  750  1316250  410  کویت

  71863  126119565  297615  منطقه ویژه اقتصادي عسلویه
  315  552825  1260  نروژ

  1155580  2028041848  1866065  جمع تعرفه
   صادرات آمارسالنامه –وزارت بازگانی : ماخذ

  

 برحسب تعرفه و کشورهاي 1381 مقدار و ارزش صادرات اسکلت فلزي در سال -24جدول شماره  
  مبدا

  )کیلوگرم( اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي دیگر ذکر نشده از آهن یا از فوالد -90/7308

وزن   ام کشورن  
ارزش   ارزش ریالی  )کیلوگرم(

  دالري
  147090  1162982335  109196  آذربایجان
  8889  70394206  8154  آلمان

  62986  483983483  120286  ارمنستان
  22196  175792716  26243  افغانستان
  162258  1285084882  209713  الجزایر

  152433  1207267839  192816  امارات متحده عربی
  55685  441026250  6000  ستانتاجیک

  630693  4995093395  523780  ترکمنستان
  51200  405504000  19648  ترکیه
  27  214272  27  تونس
  14384  113920884  17100  رومانی
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    1386 هریورش

 

۳۳ صفحه

 برحسب تعرفه و کشورهاي 1381 مقدار و ارزش صادرات اسکلت فلزي در سال -24جدول شماره  
  مبدا

  )کیلوگرم( اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي دیگر ذکر نشده از آهن یا از فوالد -90/7308

وزن   ام کشورن  
ارزش   ارزش ریالی  )کیلوگرم(

  دالري
  144575  1145023095  269900  سوریه
  64026  507085920  103230  عراق
  102  808248  102  قبرس
  13  103064  25  قطر
  4671  36987830  3945  کانادا
  74398  589218162  40805  کویت
  103  814470  102  لبنان

  175466  1389690720  423242  منطقه ویژه اقتصادي عسلویه
  2008107  15904207440  4687048  منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی

  55824  442126080  98500  هلند
  3835126  30357329291  6859862  جمع تعرفه

   صادرات آمارسالنامه –ی وزارت بازگان: ماخذ
  

   برحسب تعرفه و کشورهاي مبدا1382 مقدار و ارزش صادرات اسکلت فلزي در سال -25شماره جدول 

  )کیلوگرم( اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي دیگر ذکر نشده از آهن یا از فوالد -90/7308

وزن   نام کشور
ارزش   ارزش ریالی  )کیلوگرم(

  دالري
  226113  1790821008  314240  آذربایجان
  242  1919841  140  اردن

  43486  344398580  74399  ارمنستان
  3930  31124520  4500  ازبکستان
  1610303  12753601426  1697493  افغانستان

  58464  463035276  25326  امارات متحده عربی
  3060  24238869  1802  انگلستان

  220  1739296  130  ایاالت متحده آمریکا
  2076  16443540  1680  بحرین
  9378  74276918  8253  بنگالدش
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    1386 هریورش

 

۳۴ صفحه

   برحسب تعرفه و کشورهاي مبدا1382 مقدار و ارزش صادرات اسکلت فلزي در سال -25شماره جدول 

  )کیلوگرم( اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي دیگر ذکر نشده از آهن یا از فوالد -90/7308

وزن   نام کشور
ارزش   ارزش ریالی  )کیلوگرم(

  دالري
  739  5855025  546  پاکستان
  86522  6852477852  144843  تاجیکستان
  133333  1056000670  132099  ترکمنستان
  67968  538304565  101628  رومانی
  1210  9583200  970  سوئد
  348710  2761784699  387888  سوریه
  161756  1281108960  365247  عراق
  2529  20031604  1050  قطر
  187076  1481648564  129950  کویت

  1451981  11499666238  2606310  منطقه ویژه اقتصادي عسلویه
  4399096  34840830651  5998494  جمع تعرفه

   صادرات آمارسالنامه –وزارت بازگانی : ماخذ
  

 83ر زمینه صادرات سال با توجه به بررسی هاي انجام شده از وزارت بازرگانی اطالعاتی د

با استفاده از رگرسیون میزان واردات ..  موجود نمی باشد لذا با توجه به روند واردات و84و 

   پیش بینی شده است ودر جدول ذیل آورده شده است 84و 83سال 
  

1380-1384 در سالهاي 90/7308 روند صادرات محصول اسکلت فلزي با کد تعرفه - 26 شماره جدول  

  سال
  1384  1383  1382  1381  1380  رحش

  میزان کل صادرات 
  349/9480  569/9040  494/5998  862/6859  065/1866  )بر حسب تن(

میزان صادرات اسکلت فلزي 
  24/6636  39/6328  94/4198  90/4801  24/1306  مورد مصرف در بخش ساختمان

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید سازه هاي فلزي

    1386 هریورش

 

۳۵ صفحه

   طی سالهاي گذشتهيصادرات اسکلت فلزروند نمودار 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1380 1381 1382 1383 1384

سال  

ات
در

صا
ی 

وزن
ار 

مقد

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید سازه هاي فلزي

    1386 هریورش

 

۳۶ صفحه

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

بینی تقاضاي داخلی از اهداف کمی شهري بخش مسکن در برنامه چهارم استفاده  جهت پیش

 به اتمام خواهد 1388 شروع و در پایان سال 1384برنامه پنج ساله چهارم از سال . گردیده است

 جهت 1388 تا 1384سکن اهدافی براي سالهاي  چهارم در بخش م توسعه در برنامه.رسید

دستیابی به آن در نظر گرفته شده است و از طرفی بنابر نظر کارشناسان وزارت مسکن و 

شهرسازي و همچنین متخصصین صنعت ساختمان و مطالعات آماري صورت گرفته در سالهاي 

مربوط به  درصد ساخت و سازهاي انجام شده 10 الی 5گذشته مشخص گردیده است که 

مصارف غیر مسکونی یعنی شامل ساختمانهاي اداري، تجاري، دولتی، مساجد، مدارس و غیره 

بینی تقاضاي داخلی با توجه به اهداف کمی شهري بخش مسکن برنامه بنابراین پیش. باشدمی

به شرح ) جهت بخش ساختمانهاي غیر مسکونی( درصد این مقدار 10پنج ساله چهارم و افزایش 

  . ذیل خواهد بودجدول 

 بدلیل نبودن اهداف معین رسمی با توجه به 1390 و 1389الزم به ذکر است براي سالهاي 

اهداف برنامه چهارم توسعه و همچنین روند صعودي و خطی بودن میزان ساخت و ساز در 

  .بینی سالهاي مذکور استفاده شده است گذشته از مدل آماري خطی رگرسیون جهت پیش

 درصد ساختمانها در آینده 30اهیم به صورت بدبینانه در نظر بگیریم که حداقلحال اگر بخو

و همچنین به ازاي هر مترمربع ) باشداگرچه این روند صعودي می(با اسکلت فلزي ساخته شود 

  .  کیلوگرم اسکلت فلزي مورد استفاده قرار گیرد60از این ساخت و ساز 
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۳۷ صفحه

اي داخلی پیش بینی میزان تقاض – 27 شماره جدول  

  1390  1389  1388  1387  1386  سال
میزان زیربناي کل 

ساختمانهاي مسکونی 
  )مترمربع(

69900000  74200000  78400000  81740000  85802000  

میزان زیربناي کلیه 
  95335000  90822000  87111000  82444000  77666000  ) مترمربع(ساختمانها 

میزان زیر بناي ساخته 
زي شده توسط اسکلت فل

  )مترمربع(
23299800  24733200  26133300  27246600  28600500  

میزان تقاضاي داخلی 
  1716030  1634796  1567998  1483992  1397988  )تن(اسکلت فلزي 

 

 

بینی  جهت بررسی سهم قابل حصول از بازار مصرف بایستی به خالء موجود در میان پیش

  .ین نوع محصول به آن پرداخته شده استعرضه و تقاضا بپردازیم که در جدول ذیل براي ا

  سهم قابل حصول) = تقاضاي داخلی+ صادرات  (- ) عرضه داخلی+ واردات (

  

)تن (پیش بینی سهم قابل حصول از بازار – 28 شماره جدول  

  سال
  شرح

1386  1387  1388  1389  1390  

 1283105 1229429 935159 818043 775858   داخلیبینی عرضه پیش

  1716030  1634796  1567998  1483992  1397988  بینی تقاضا پیش
 432925 405367 632839 665949 622130  سهم قابل حصول
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  طرح تولید سازه هاي فلزي

    1386 هریورش

 

۳۸ صفحه

هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه  بررسی اجمالی تکنولوژي و روش -۳

 آن با دیگر کشورها

  تعریف  فنی اسکلت فلزي به عنوان محصول اصلی طرح -3-1

هاي فلزي از  ر بخش بررسی بازار به طور مفصل بدان اشاره گردید اسکلتهمانطور که د

اند که این اعضا به یکدیگر متصل  ها، تیرها و بادبندها تشکیل یافته بخشهاي مختلفی مانند ستون

ها جوش و پیچ  اتصاالت متداول این سازه. آورند گردیده و اسکلت فلزي مورد نظر را بوجود می

ال در ادامه جهت آشنایی بیشتر توضیحاتی در این خصوص ارائه گردیده ح. باشد و مهره می

 باشد لذا ابعاد دهنه ی سازمان برنامه م519ستاندارد   ااساس برياسکلت فلز یطراح. است

ب سقف و نوع پوشش سقف عوامل یش,  وزش بادتسرع, ن بار برف یهمچن طول و,ارتفاع ,

  . باشندین کننده مییتع

   انیهاي ساختم نیمرخ §

براي . براي استفاده از فوالد به عنوان عضو ساختمانی باید آن را به شکل مناسب در آورد

هاي فوالد را تا دماي سرخ  بدین معنی که شمش. نمایند فرم دادن فوالد، از نورد گرم استفاده می

هاي مخصوص، شکل مورد نظر   غلطکآن از میان  دهند و سپس با عبور دادن  شدن حرارت می

شود  ها و مشخصات هندسی متعددي تولید می ها در اندازه هر یک از نیمرخ. آورند را به دست می

  .که به صورت زیر است

هاي ساختمانی وجود دارد که در آن ورق فوالدي در حالت سرد  نوع دیگري از تولید نیمرخ

ي متداول حاصل از ها در اشکال ذیل نیمرخ. شود با استفاده از پرس به شکل دلخواه فرم داده می

ها غالباً به عنوان اعضاي خمشی در کارهاي  از این نیمرخ. پرسکاري سرد نشان داده شده است
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 SECTION COLD FORMEDها اصطالحاً سرد تا شده     این نیمرخ. شود سبک استفاده می

  .شوند نامیده می

آورد در چنین حالتی توان با فرم دادن به شکل نیمرخ دلخواه در  تر را نمی ورقهاي ضخیم

شوند تا  شود و توسط جوش به یکدیگر متصل می هاي مورد نظر بریده می ها در عرض ورق

  .شود هاي ورقی گفته می هایی نیمرخ خ نیمرخ دلخواه حاصل گردد به چنین نیمر

رخ مورد نظر را بدست آورد که در آن  توان نیم با ترکیبی از ورق و نیمرخ نورد شده نیز می

  .گویند بدان نیمرخ مرکب میصورت 

هر ساختمان فلزي ترکیبی از اعضاي جدا از هم است که این اعضا باید به طریق مناسبی به 

در واقع اتصاالت در ساختمانهاي فلزي شامل اتصاالت مختلف است، نظیر . یکدیگر متصل شوند

  . دیگر استتیر به ستون و ستون به فونداسیون و اتصال سایر اجزاي اسکلت فلزي به یک

بایست ابتدا ماشین آالت اصلی خط تولید را که براساس آنها  قبل از بررسی طرح می

گردند مشخص و ظرفیت خط تولید را براساس آنها محاسبه نمود زیرا  محصول نهایی تولید می

ماشین آالت مختلف و متفاوتی در خط تولید وجود دارند که هر یک وظیفه مشخصی را در تولید 

  .کند نهایی ایفا میمحصول 

الزم به ذکر است که بعضی از ماشین آالت، وظیفه اصلی تولید اسکلت فلزي را بر عهده 

باشند از این قبیل ماشین آالت  ندارند و به عبارتی ماشین آالت پشتیبانی کننده خط تولید می

رز دستی توان به دستگاه جوش رکتی فایر که وظیفه جوشکاري انواع قطعات، دستگاههاي ف می

شکل را دارد، دستگاه پنج کاره که H تن که وظیفه صاف کردن قطعات 20جک  جهت تمیزکاري ،

بري و پانچ را برعهده دارد  براساس نیاز قطعه عمل برش ورق، برش مقاطع، برش نبشی، لبه

  :آالت اصلی خط تولید عبارتند از بنابراین ماشین. اشاره نمود
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الت مورد نیاز طرحلیست ماشین آ – 29 شماره جدول  

  نحوه تامین  التآماشین 
  داخلی  گیو تین هیدرولیک

 داخلی  )ترانس جوش( جوش زیر پودري

 داخلی  اره پروفیل بر

 داخلی  دریل رادیال

 داخلی  پنجکاره یا پانچ

 داخلی  حدیده برقی

 داخلی  کمپرسور هوا

  

  . باشندیار م بر خوردیی مناسب و باالي تکنولوژياد شده دارای يدستگاه ها

مشخصات سطح تکنولوژي – 30 شماره جدول  

  قطعات تولیدي  شرح  سطح تکنولوژي

  تکنولوژي باال
این تکنولوژي از کیفیت و درجه دقت بسیار 

گذاري آن  باالیی برخوردار است و سرمایه
  .باشد نیز بسیار باال می

  ير پودریجوش ز ,يدستگاه برش باد
ده یحد,ال یل رادیدر, ا پانچیپنجکاره 

  یبرق

  تکنولوژي معمولی
این تکنولوژي حالت عمومی داشته و بخش 

عمده واحدهاي صنعتی از آن استفاده 
  .نمایند می

,ری فایگتیر, یکیدرولیدستگاه برش ه  
  .. ویده دستیحد, ل یدر

  

  :در ادامه الزم به توضیح است که فرایند تولید به شرح زیر می باشد

  

  برشکاري اولیه ) الف
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۴۱ صفحه

) باشند شامل ورقهاي فوالدي که عمدتاً به صورت خام موجود می(و امر مواد اولیه در بد

شوند تا عمل برش روي آنها صورت  بوسیله جرثقیل به کنار دستگاههاي برش انتقال داده می

به این صورت که کارگر . گیرد در این مرحله برش در این حالت به صورت گرم انجام می. پذیرد

از این . عله بنفش رنگ قوي حاصل از گاز استیلن و اکسیژن انجام می دهدماهر برش را با ش

بعد از این عملیات ورقهاي بریده شده . گردد روش بیشتر براي برشهاي طولی ورق استفاده می

توسط واحد کنترل کیفیت بازرسی شده و پس از بازرسی ورقهاي فوالدي برش خورده توسط 

  .گردد منتقل میهاي بعدي  جرثقیل سقفی  به قسمت

  قطعه زنی ) ب

در جریان تولید محصول نهایی ، عالوه بر تولید بدنه اصلی اسکلت ، قطعاتی نیز باید تولید 

گردند که جهت اتصال تیرها و ستونها به یکدیگر بر اساس طراحی انجام شده مورد استفاده قرار 

باشد که از این   متنوع میپذیرد بسیار عملیاتی که بر روي این قطعات انجام می. می گیرند

الزم به ذکر است که دستگاهی که در این . اشاره نمود...  و لبه بري ,توان به پانچ  ها می عملیات

باشد که این دستگاه قادر خواهد بود تا  گیرد دستگاه پنچ کاره می بخش مورد استفاده قرار می

را برحسب نیاز و پانچ ، لبه بري ، برش نبشی ، برش مقاطع عملیات برش ورق، برش تسمه 

پس از این عملیات کلیه عملیات انجام شده توسط کارشناس . قطعات بر روي آنها انجام دهد

  .یابد کنترل کیفیت بازرسی شده وقطعات توسط جرثقیل به بخشهاي بعدي انتقال می

  

  

  تسمه زنی) ج
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۴۲ صفحه

ه همین منظور ورقهاي بریده شده در برخی از موارد احتیاج به ورقها با طول زیاد می باشد ب

روش کار بدین . شود در قسمت برشکاري بوسیله جرثقیل سقفی به این بخش انتقال داده می

شوند و سپس عملیات  صورت است که ابتدا در محل مناسب ورقها در امتداد یکدیگر قرار داده می

تا درزهاي باقیمانده زنند  پذیردسپس سطح جوش را سنگ می جوشکاري با نفوذ الزم انجام می

این قطعات توسط  کارشناس کنترل کیفیت بازرسی و بوسیله جرثقیل . کامالً پوشانیده شود

  .گردد سقفی  محصوالت این بخش به بخش بعدي منتقل می

 Hمونتاژ اولیه ) د

باشد که در صورت   شکل میIهاي نورد شده  رخ رخهاي مورد استفاده ، نیم ترین نیم معمول

سازند که در این   را با استفاده از ورقها و اتصاالت جوشی میI ابعاد مقطع، نیمرخ بزرگ شدن

شود ورقهاي فوالدي از بخش تسمه زنی بوسیله  گفته میplat greiderصورت به آن تیر ورق 

ورقهاي فوالدي در این قسمت بر روي فیکچرها . شود جرثقیل سقفی به این بخش انتقال داده می

گیرند که به صورت تیر درآیند و به دلیل اینکه این تیرها از هم  یکدیگر قرار میطوري در کنار 

هاي دیگر تولید برخوردار باشد عملیات  جدا نشوند و از استحکام الزم جهت انتقال به بخش

  .پذیرد اي بر روي آنها صورت می جوشکاري نقطه

 بوسیله جرثقیل سقفی به اي قطعات مورد بازرسی قرار گرفته و پس از عمل جوشکاري نقطه

  .گردند  جهت جوش زیر پودري منتقل میHمرحله مونتاژ نهایی 

  Hمونتاژ  نهایی ) ر

تیرهاي ساخته شده در قسمت قبلی جهت اتصال نهایی بوسیله جرثقیل سقفی به این بخش 

پذیرد بدین صورت که  عملیات جوشکاري بر روي شاسی ویژه اي صورت می. گردد منتقل می
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۴۳ صفحه

 جوش زیر پودري بر روي این شاسی داراي حرکت رفت و برگشت بوده و از یک سمت دستگاه

پس از اتمام . دهد شاسی حرکت کرده و محل اتصال ورقهاي فوالدي را به یکدیگر جوش می

شود تا با حرکت برگشت دستگاه جوش  مرحله رفت تیر به وسیله جرثقیل سقفی برگردانیده می

هایی  دستگاه جوش زیر پودري داراي ویژگی.  نیز جوشکاري نمایدزیر پودري، سطح دیگر تیر را

  :باشد باشد که به شرح ذیل می می

  سهولت جوشکاري در زوایاي مختلف -

  براي جلوگیري از چسبیدن سیم به الکترود و قطعه کارBUM BAKEسیستم کنترل  -

 ...تراك محکم با دو محور رانشی و  -

د بازرسی قرار گرفته و توسط جرثقیل به بخش  شکل مورH در انتهاي این بخش قطعات 

  .یابد بعدي انتقال می

  برشکاري) ز

گیرند  هاي مختلف اسکلت فلزي مورد استفاده قرار می با توجه به اینکه تیرهایی که در قسمت

بایست براساس اندازه مورد نیازو طراحی شده   باشند لذا این تیرها می داراي ابعاد مختلفی می

پذیرد که  عملیات برشکاري در این بخش توسط دستگاه اره نواري صورت می. دبرش داده شون

تیرها بر روي این رولر ها قرار گرفته و براساس ابعاد مورد . باشد  متري می12داراي دو رولر 

قطعات بریده شده توسط کارشناس کنترل کیفیت مورد بازرسی قرار . شوند نیاز برش داده می

  .یابد  به سوراخ کاري توسط جرثقیل سقفی به بخش بعدي انتقال میگرفته و در صورت نیاز

  سوراخکاري) س
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 عملیات سوراخکاري بر روي تیرهایی صورت می گیرد که براي اتصال به یکدیگر احتیاج به 

دستگاهی که جهت سوراخکاري تیرها در این بخش مورد استفاده .ایجاد منافذي در آنها می باشد

باشد که این دستگاه توانایی ایجاد سوراخ طولی بر روي  اه دریل رادیال میگیرد ، دستگ قرار می

قطرهاي سوراخ شده مورد بازرسی قرار گرفته و بوسیله جرثقیل سقفی . باشد تیرها را دارا می

  .شودبخش بعدي منتقل می

  مونتاژ و جوشکاري نهایی محصول) ش

 در بخش قطعه زنی بوسیله جرثقیل تیرهاي  تولید شده در مراحل قبل و قطعات تولید شده

شوند تا قطعات مورد نیاز بر روي تیرهاي  سقفی جهت مونتاژ نهایی به این بخش انتقال داده می

این اتصاالت توسط دستگاههاي .  شوندASEMBEL سوار Hتولیدشده در قسمت مونتاژ نهایی 

دستگاه جوش رکتی از مزایاي . پذیرد  صورت میMig/Magجوش رکتی فایر و دستگاه جوش 

  :توان به موارد ذیل اشاره نمود فایر می

  جریان برق ورودي ناچیز، ضریب قدرت باال و راندمان زیاد -

 حفاظت عالی بدنه در مقابل عوامل محیطی -

 قوس بسیار عالی در شروع به کار  -

  :توان به موارد ذیل اشاره نمود  میMig/Magاز مزایاي دستگاه جوش 

   صنعتی و تنظیم دلخواه با گستره وسیعامکان جوشکاري سنگین -

 مناسب براي جوشکاري ورقهاي نازك و ضخیم -

 استهالك بسیار کم و ساختمان قابل اطمینان -
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در نهایت قطعات مونتاژ شده توسط کارشناس کنترل کیفیت مورد بازرسی قرار گرفته و 

  .گردد توسط جرثقیل سقفی به مرحله بعدي منتقل می

  تمیزکاري) ض

هایی هستند که جهت رفع   از جوشکاري نهایی در محل جوشکاري داراي ناصافیقطعات پس

این عمل توسط دستگاههاي فرز دستی توسط . بایست سطح جوش را سنگ زد ها میاین ناصافی

قطعات، بازرسی شده و توسط جرثقیل وارد مرحله بعدي . گیرد کارگران این بخش صورت می

  .گردند جهت سندبالست می

  الستسند ب) ط

قبل از رنگ آمیزي، روغنکاري یا عملیات مشابه دیگر روي قطعات اسکلت فلزي ،باید آنها را 

در . کامالً خشک کرد و سطوح آنها را از هر نوع زنگ زدگی، خوردگی و آلودگی دیگر پاك نمود

گردد بدین صورت که در سیستم سندبالست  استفاده می sand blastاین بخش از ماسه پاشی 

شود و در حقیقت عمل سنباده زنی   بوسیله فشار باد بر روي سطح قطعات پاشیده میماسه

گردد  پذیرد و سطح اسکلت فلزي کامالً صاف و صیقلی شده و آماده رنگ آمیزي می صورت می

این سطح توسط کارشناس کنترل کیفیت مورد بازرسی قرار گرفته و توسط جرثقیل به واحد 

  .یابد بعدي انتقال می

  رنگ آمیزي) ظ

گردند و بوسیله  قطعات پس از سندبالست بوسیله جرثقیل به بخش رنگ آمیزي منتقل می

رنگ بر روي سطح اسکلت فلزي پاشیده . باشدسیستم رنگ آمیزي که شامل کمپرسور می

  .گردد می
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باید توجه داشت چنانچه اسکلت فلزي در منطقه در معرض رطوبت کم قرار گرفته  -

  .زده شود) آستر و رویه(با یک دست ضد رنگ و دو دست رنگ باشد باید سطح آن 

  .گردد در نهایت اسکلت فلزي مورد بازرسی نهایی قرار گرفته و براي مشتري ارسال می

  

  :ندینمودار فرا

  

 تسمه زنی قطعه زنی هيبرش  اول

Hسوراخکاری برشکاری  مونتاژ 

 سند پالست ز کاریيتم مونتاژ و جوشکاری

 زیيمآرنگ 
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  هاي مرسوم در تولید  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي -۴

 يد سازه هایت در تولیفین موضوع که کین در نظر گرفتن ای و همچنیبا توجه به قسمت قبل

لذا دقت ) ما با جان و مال مردم در ارتباط است ینکه مستقیل ایبه دل(  است  یفلز مو ضوع مهم

  .ار مهم است ی ها بسیدر بازرس

 و ي باشد و تا صنعت بعدین نوع دستگا ه ها میدتری شد جزء جدی که معرفییدستگاه ها

   در یول.  داد یحی توان توضیرد عملکرد انها نم وارد بازار نشوند در مويدتری جديدستگاه ها

  :ان کرد یل را بی ذيم بندی توان تقسی گذشته مي هايسه با تکنولوژیمقا

  

  يبررسی نقاط قوت و ضعف تکنولوژي معمول تولید سازه فلز -31جدول شماره 

  نقاط ضعف  نقاط قوت  شرح تکنولوژي ها

  تکنولوژي باال

  قینس دقد قطعات با تلرایت تولیقابل .1
ــاهش ضــا .2  و يعات در بخــش برشــکار یک

 يجوشکار
 ادید قطعات با حجم و وزن زیت تولیقابل .3

  گذاري باال حجم سرمایه -1
   ضرورت استفاده از ظرفیت باال-2
 یاد مین االت زی ماش يرات نگهدار ی تعم -3

  باشد

  تکنولوژي معمول
  قابلیت استفاده براي عموم کارخانجات -1
ــل اجــرا   حجــم ســرمایه -2 ــذاري قاب ــراي گ ب

 گذاري بسیاري از متقاضیان سرمایه

   باشدی کم ميدیت تولی  ظر ف-1
  نیی پايدیت تولیفی ک-2
  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید سازه هاي فلزي

    1386 هریورش

 

۴۸ صفحه

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي به همـراه بـرآورد حجـم سـرمایه گـذاري            -۵

 ثابت مورد انتظار

   برآورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح-1-5

ی می باشند که  دریل رادیال ماشین آالتدستگاه برش ورق، دستگاه جوش زیر پودري و دستگاه

براین اساس ابتدا گلوگاه کارخانه را . بایست ظرفیت طرح مشخص گردد  میبراساس آنها

  .می گرددمشخص مربوطه مشخص و سپس ظرفیت طرح با توجه به ظرفیت ماشین آالت 

ت اصلی خط هاي به عمل آمده ظرفیت هر یک از ماشین آالالزم به ذکر است که بر طبق بررسی

در جدول ذیل ارائه تولید که داراي حداقل ظرفیت الزم در فرایند تولید محصوالت می باشند، 

  .گردیده است

  ظرفیت ماشین آالت اصلی خط تولید-32 شماره جدول

  ظرفیت ماشین  نام ماشین  ردیف

  10تن /روز  دستگاه برش ورق  1
  5تن /روز  دستگاه جوش زیر پودري  2
  10تن /روز  کاريدستگاه سوراخ  3

  

توان تحت عنوان گلوگاه  بنابراین، توجه به مطالب فوق دستگاه جوش زیر پودري را می

آن محاسبه نمود زیرا کمترین ظرفیت کارخانه معرفی نمود و ظرفیت خط تولید را براساس 

    .دباش  و فعالیت خط تولید تا حدود زیادي وابسته به این دستگاه میاستظرفیت تولید را دارا 

 يپودرحال نوبت به محاسبه ظرفیت خط تولید براساس ظرفیت اسمی دستگاه جوش زیر 

 625/0 با توجه به بررسیهاي انجام شده این دستگاه قادر خواهد بود تا در هر ساعت. رسد می
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۴۹ صفحه

کاري  از اینرو و با توجه به تعداد ساعات کاري در هر روز، تعداد روز. تولید نمایدمحصول تن 

 خط تولید، ظرفیت کیو با در نظر گرفتن یک دستگاه در هر خط تولید و راه اندازي در سال 

    .گردد اسمی طرح به شرح ذیل محاسبه می

  تن/ ساعت625/0  :يپودرظرفیت اسمی دستگاه جوش زیر 

   عدد1      :تعداد راه اندازي خط تولید 

   روز300              :تعداد روزکاري در سال

   شیفت1      :روزتعداد شیفت کاري در 

   ساعت8    تعداد ساعات کاري در هر شیفت

   ظرفیت اسمی خط تولید اسکلت فلزي:625/0×8×1×300=1500تن/ سال

  

خصوصا در (همچون کمبود مواد اولیه  يادیعوامل زشایان ذکر است که در هر صنعت 

والت و مواد کمبود انبار براي محص, حمل و نقل, )مورد فوالد که یک کاالي استراتژیک می باشد

در ,  دارند دخالت در عدم بهره برداري کامل خط تولید از ظرفیت ماشین آالت توانندیم.... اولیه و

 يد کننده سازه های توليت واحد های اکثربه عمل آمده یدانی مي هایجه با توجه به بررسینت

  .ت می پردازندی خود به فعالیت اسمیظرف % 90با  يفلز

 در یت عملی باشد ظرفی تن در سال م1500 که يدی واحد تولیاسمت یجال باتوجه به ظرف

 چهار سال ی طانجام شده ینیش بی باشد که طبق پی تن در سال م1350نظر گرفته شده برابر با  

  ، %80 با 87 سال ، دریت عملیظرف% 70 با 86در سال خواهد رسید به نحوي که ت ین ظرفیبه ا

 به)  درصد ظرفیت اسمی90( درصد ظرفیت عملی 100ه بعد با  ب1389و از سال  % 90 با 88سال 

  . خواهد رسید يبهره بردار
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۵۰ صفحه

روند بهره برداري طرح تا رسیدن به حداکثر ظرفیت عملی -33 شماره جدول  

  1389  1388  1387  1386  سال

  1350  1215  1080  945  ظر فیت عملی

  
  

   آورد حجم سرمایه گذاري ثابت-2-5

هایی است که صرف ایجاد یک واحد  ري ثابت طرح مشتمل  بر هزینهگذا هاي سرمایه هزینه

  :گردد که عبارتند از صنعتی می

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/ آالت حمل و نقل درون ماشین  
o يبردارهاي قبل از بهره هزینه 
o هاي پیش بینی نشده هزینه  

  

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

  :گردد به تفصیل در ادامه ارائه می
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۵۱ صفحه

  )ارقام به میلیون ریال( طرح  ثابتگذاري سرمایه هاي  هزینه -34 شمارهجدول 

  جمع کل  شرح  ردیف
  1200  زمین  1
  625  سازي طهمحو  2
  4344  ساختمان تولیدي، اداري  3
  685  ماشین آالت اصلی تولید  4
  1120  تاسیسات برقی و مکانیکی  5
  80  وسائط نقلیه  6
  40  تجهیزات و اثاثیه اداري  7
 95  برداري هاي قبل از بهره هزینه  8

  400  ) باالينه هایهز%5( بینی نشده هاي پیش هزینه  9
  8589  جمع کل

  

میلیون ریال  می باشد که براي موارد مذکور در  8589 گذاري ثابت طرح معادل یهکل سرما

   . جدول باال صرف گردیده است

  

   زمین-1-1-5

براي هر  که بطور متوسط  مربع بوده 8000زمینه تهیه شده جهت اجراي طرح به مساحت 

میلیون  1200 ادلباشد که در مجموع ارزش زمین خریداري شده مع ریال می هزار 150مترمربع 

  . باشد  ریال می
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۵۲ صفحه

  سازي  محوطه-2-1-5

تسطیح و خاکبرداري، دیوارکشی محوطه اطراف کارخانه، درب ورودي فلزي، خیابان کشی 

باشد که شرح  و آسفالت و ایجاد فضاي سبز عملیاتهاي الزم در بخش محوطه سازي طرح می

  .ورده شده استهاي آن در جدول ذیل آ کامل این موارد به همراه هزینه

  

  )ارقام به میلیون ریال(هزینه محوطه سازي  -35  شمارهجدول

  متراژ  شرح  ردیف
  )متر مربع (

  هزینه واحد
  )ریالهزار (

  جمع کل
  )میلیون ریال(

  175  200  875  جر آدیوار کشی محوطه با  2
  256  80  3200  خیابان کشی و آسفالت  4
  194  90  2150  فضاي سبز  5

  625  جمع کل
  

  

   ساختمانهاي تولیدي و اداري-3-1-5

در این طرح نیز همچون سایر کارخانجات یکسري فضاي تولید اداري و خدماتی وجود دارد 

بایست هر یک از آنها به طور جداگانه محاسبه تا در نهایت از مجموع آنها، کل ساختمانهاي  که می

  .مورد نیاز طرح برآورد گردد
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۵۳ صفحه

  )ارقام به میلیون ریال(لیدي و اداري ساختمانهاي تو -36 شماره جدول

  متراژ  شرح  ردیف
  )متر مربع(

  بها مقدار
  )هزار ریال(

  جمع کل
  )میلیون ریال(

 3400  1700  2000  فضاي تولید  1

 250  2500  100  فضاي اداري  2

 120  1000  120  فضاي غیر مستقیم تولید  3

 450  1500  300  فضاي انبار مواد اولیه و تجهیزات  4

 100  1000  100  آشپزخانه، نهارخوري، سرویس بهداشتیفضاي   5

 24  1200  20  فضاي نگهبانی  9

  4344    2640  جمع کل
  

  

   حداقل ماشین آالت مورد نیاز-4-1-5

همانطور که در بخش روش تولید اشاره گردید، ماشین آالت مورد نیاز در این طرح شامل 

د که لیست این دستگاهها بهمراه تعداد می باش... انواع ماشین آالت  برشکاري ، جوشکاري و 

  .د نیاز به شرح جدول ذیل می باشدمور

  

  )ارقام به میلیون ریال(لیست کامل ماشین آالت تولیدي -37  شمارهجدول

تعداد مورد   تامین  شرح ردیف
  نیاز

قیمت هر 
  جمع کل  واحد

 100 100  1  داخلی دستگاه برش ورق  1
 120 12 10  داخلی دستگاه جوش رکتی فایر  2
 60 30 2  داخلی Mig/Magدستگاه جوش   3
 39 39 1  داخلی دریل رادیال  4
 12 12 1  داخلی دستگاه پخ زن  5
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۵۴ صفحه

  )ارقام به میلیون ریال(لیست کامل ماشین آالت تولیدي -37  شمارهجدول

تعداد مورد   تامین  شرح ردیف
  نیاز

قیمت هر 
  جمع کل  واحد

 75 75 1  داخلی دستگاه برش نواري بهمراه دو رولر  6
 10 10 1  داخلی  تن20جک   7
 40 20 2  داخلی دستگاه برش ریلی  8
 125 125 1  داخلی دستگاه جوش زیر پودري  9
 75 75 1  داخلی تگاه پنج کارهدس  10
 9 9 1  داخلی دریل مگنت  11
 20 2 10  داخلی دستگاه فرز  12

 685  -  32  جمع کل

  

  

   تأسیسات عمومی-5-1-5

 … و قبرحسب نیاز، انواع تاسیسات از قبیل برق، آب، هواي فشرده تجهیزات اطفاي حری

 و در این بخش  استره شده بدان اشابه تفصیلطرح مشخص گردیده که در ادامه  مورد نیاز

مبناي نرخهاي متعارف در  هاي مربوطه به تاسیسات برقی و مکانیکی به طور مجزا و بر هزینه

  .جدول ذیل گنجانده شده است
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۵۵ صفحه

  )ارقام به میلیون ریال( تاسیسات هزینه-38  شمارهجدول

  واحد  شرح  ردیف
  مبلغ واحد

هزار (
  )ریال

مقدار /تعداد
  مورد نیاز

  جمع کل
  )میلیون ریال(

  به همرا ه kw  230انشعاب برق   1
 230  1  1000  مجموعه  یتابلو برق و کابل کش

 اینچ بهمراه کشی 4/3انشعاب آب   2
 30  1  30000  مجموعه  لوله هاي مربوطه

 70  1  70000  مجموعه  سیستم تصفیه آب آشامیدنی  3

انشعاب گاز به همراه لوله کشی   4
 60  1  60000  مجموعه  هاي مربوطه

 15  1  15000  مجموعه  تجهیزات اطفایی  5
 420  1  420000  دستگاه  جرثقیل سقفی  6
 125  1  125000  دستگاه  کمپرسور و سیستم رنگ آمیزي  7

  ت گرمایشیساتاسی  8
 150  1  150000  مجموعه  ...)و آبگرمکن، هیتر، شوفاژ (

 20  2  1000  رشته  خطوط تلفن  9
  1120  جمع کل

  

  برون کارگاهی/ و نقل درونآالت حمل   ماشین-6-1-5

تجهیزات حمل و نقل هر واحد تولیدي به دو دسته تجهیزات حمل و نقل درون کارگاهی و 

  . شود برون کارگاهی تقسیم می

 80با هزینه در خصوص ماشین آالت حمل و نقل برون کارگاهی یک دستگاه وانت نیسان 

یاز جهت حمل و نقل برون کارگاهی موارد مورد ن نظر گرفته شده است که در درمیلیون ریال 

  .شودیممورد استفاده واقع 
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۵۶ صفحه

  اثاثیه و تجهیزات اداري -7-1-5

هاي آن واحد، تعداد نیروي انسانی و چارت  در هر واحد تولیدي با توجه به گستردگی فعالیت

باشد که در جدول ذیل نوع و میزان مورد  سازمانی آن یکسري تجهیزات اداري مورد نیاز می

 يزات اداریه و تجهی انجام شده مقدار اثاثيورد هاآ طبق بر .از هر یک برآورد گردیده استنیاز 

  . باشدیال میون ریلی م40از به مبلغ یمورد ن

  

  برداري هاي قبل از بهره  هزینه-8-1-5

ها، اخذ  ري در طرح مشتمل بر هزینه مطالعات و تهیه نقشهابرد  هاي قبل از بهره هینهز

هاي دوران تولید آزمایشی  طرح توجیهی، نظارت و کنترل پروژه طرح و هزینهمجوزها و تهیه 

  . باشدیال میون ریلی م95 انجام شده برابر با يوردهاآ که طبق برباشد می

  

  

   هاي پیش بینی نشده  هزینه-9-1-5

بینی که در دوره اجرا رخ  ها و وقوع برخی فعالیتهاي غیر قابل پیش با توجه به نوسان قیمت

هاي مورد نیاز به عنوان هزینه هاي پیش بینی نشده در نظر   درصد هزینه5اهد داد معادل خو

  .گردد میلیون ریال برآورد می 400 بینی نشده هاي پیش در نتیجه کل هزینه. شود گرفته می
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۵۷ صفحه

 برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و منابع تأمین آن -۶

   معرفی نوع مواد اولیه عمده-1-6

 اولیه مورد نیاز در این طرح براي تولید اسکلت فلزي به همراه منبع تامین در جداول ذیل مواد

  :اندبه تفکیک ذکر گردیده

  

  مواد اولیه مورد نیاز براي تولید تولید اسکلت فلزي-39شماره جدول 

  منبع تامین  )ریال(قیمت   واحد سنجش  شرح  ردیف
  داخلی  60000  کیلوگرم  ورق فوالد  1
  داخلی  20000  کیلوگرم  ودالکتر  2
  داخلی  40000  کیلوگرم  پیچ و مهره  3
  داخلی  30000  کیلوگرم رنگ  4

  

با توجه به توضیحات ارائه شده در بخشهاي قبلی مشخص گردید که محصول تولیدي در 

بنابراین مواد اولیه . به طور عمده از ورقهاي فوالدي ساخته می شود) اسکلت فلزي(این طرح 

از طرفی اسکلت فلزي از یکسري . دهند از طرح را ورقهاي فوالدي تشکیل میاصلی مورد نی

. اعضاي جدا از هم تشکیل شده که این اعضا باید به طریق مناسبی به یکدیگر متصل شوند

گیرد که مهمترین آنها اتصاالت پیچی و  اتصاالت مختلفی در اسکلت فلزي مورد استفاده قرار می

ابراین یکسري مواد مصرفی مانند انواع پیچ و مهره در ابعاد و بن. باشد اتصاالت جوشی می

همچنین . گیرد اشکال مختلف و همچنین الکترود جهت اتصاالت جوشی مورد استفاده قرار می

زدگی و نواقصی که به  بایست از زنگ الزم به توضیح است که اسکلت فلزي ساخته شده می
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 باشد به همین منظور بسته به شرایط جوي زند عاري مقاومت و شکل ظاهري آنها لطمه می

  .گردد قرارگیري اسکلت فلزي از رنگ استفاده می

حال جهت روشنتر شدن مطلب به بررسی برخی از خواص فوالد پرداخته و سپس 

گیرد  مشخصات فنی و نوع ورقهاي فوالدي که در ساخت اسکلت فلزي مورد استفاده قرار می

  .بیان گردیده است

  نیکی فوالد مشخصات مکا- 

مشخصات مهم فوالد که آنرا نسبت به سایر . باشد فوالد از مهمترین مصالح ساختمانی می

پذیري ، یکسان بودن مقاومت آن در فشار  سازد، مقاومت زیاد، شکل مصالح ساختمانی ممتاز می

ت در طبیعت یاف...)  و  لیمونیت، ماگنتیت،هماتیت(فوالد به صورت سنگ آهن . باشد و کشش می

فوالد آلیاژهاي مختلفی نظیر مس، نیکل، کروم و منگنز، فسفر، سیلیکون، سولفور، . شود می

باشند تا خواص مورد نظر مانند مقاومت، شکل پذیري، جوش  تیتانیوم و وانادیوم را دارا می

از وزن فوالد را در بر % 3این آلیاژها مجموعاً . پذیري و مقاومت در مقابل خوردگی، تامین گردد

با توجه به اینکه این مقدار ناچیز است ولی تاثیر بسیار زیادي در مشخصات مکانیکی  .گیرند می

  .باشد فوالد را دارا می

   انواع فوالد- 

شود که عالوه بر آهن، حداکثر درصد کربن و آلیاژهاي  دار به فوالدي اطالق می فوالد کربن

  :مختلف آن به قرار ذیل باشد

   درصد65/1منگنز      درصد7/1کربن 

   درصد6/0مس     درصد6/0سیلیکون 
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انواع مختلف . باشند کربن و منگنز عناصر اصلی افزایش مقاومت نسبت به آهن خالص می

این .  درصد کربن قرار دارند7/1فاصل آهن خالص با صفر درصد کربن و چدن  فوالد در حد

 29/0 الی 15/0(ربن مالیم ، ک) درصد15/0مقدار کربن کمتر از (فوالدها به چهار رده کم کربن 

شوند که  تقسیم می)  درصد7/1 الی 6/0(کربن  و پر)  درصد59/0 الی 3/0(،کربن متوسط )درصد

  .در ادامه جهت آشنایی بیشتر توضیحاتی در این خصوص ارائه گردیده است

  فوالد نرمه) الف

. گویند والد نرمه میدار ساختمانی در رده کربن مالیم قرار دارند و به آنها ف فوالدهاي کربن

افزایش .  درصد قرار دارد29/0 الی 25/0 بسته به ضخامت، مابین st-37کربن فوالد نرمه  حداکثر

در . شود پذیري و مشکل شدن جوشکاري می درصد کربن باعث افزایش تنش تسلیم، کاهش شکل

ج به پیش  درصد تجاوز نماید، عمل جوشکاري پر خرج شده و احتیا3 زصورتیکه درصد کربن ا

 تا 2200تنش فوالدهاي نرمه بین . گرمایش، پس گرمایش و الکترودهاي مخصوص خواهد بود

2400) kg/cm2 (باشد می.  

  فوالد پر مقاومت کم آلیاژ) ب

نیکل، فسفر، مس،   منگنز، کلسیم، این فوالدها با افزایش مقادیر ناچیزي آلیاژ نظیر کرم،

آیند، افزایش آلیاژهاي فوق باعث ریز شدن  دار بدست می وانادیم و زیرکنیم به فوالدهاي کربن

 در رده فوالدهاي st-52فوالدهاي . شود ساختمان بلوري آهن در نتیجه افزایش مقاومت آن می

 4800 تا 2800پر مقاومت کم آلیاژ قرار دارند و تنش تسلیم فوالدهاي پر مقاومت کم آلیاژ بین 

kg/cm2قرار دارد .  

  

  فوالدهاي پیچ) ج
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 استفاده kg/cm2 10000 تا 4000 بین Fuبراي ساخت پیچ از فوالدهاي با مقاومت نهایی 

  .شود می

  پخت شده فوالدهاي آلیاژ دار آب دیده باز) د

پخت نماییم، تنش تسلیم آن به  اگر فوالدهاي پر مقاومت کم آلیاژ را آب داده و سپس باز

اي صورت   فوالدها باید تدابیر ویژهبراي جوشکاري این. رسد  میkg/cm2 7600 الی 5500

این فوالدها به طور کلی کاربرد زیادي در امر ساختمان سازي ندارند و بیشتر از آنها . پذیرد

  .شود اي استفاده می براي ساخت مخازن تحت فشار براساس استاندارد کارخانه

   انواع فوالدهاي ساختمانی- 

گیرند به شرح جدول ذیل  ستفاده قرار میانواع فوالدهایی که در ساختمان سازي مورد ا

  .باشد می

  انواع فوالدهاي ساختمانی -40 شماره جدول

  کرنش  مورد استعمال تش تسلیم
 80 ≤ t ≤ 40  40 < t   گسیختگی

تنش گسیختگی نهایی 
kg/ cm2  

 تهیه پرچ براي فوالد 
St-60 

19%  1700 1900 3300 

 تهیه پرچ براي فوالد 
st-37 

18% 1900 2100 3400  

مورد استفاده فراوان در ساختمانهاي 
 3700 2400 2150 %28  معمولی

 تهیه پرچ براي فوالد 
St-70 

25% 2350 2600 4200 

 st52 24% − − 4400تهیه پرچ براي فوالد 

مقاومت براي استفاده پل و  فوالد پر
 5200 3600 3250 %22  هاي بلند سازه
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-st و st-37قهاي فوالدي مورد استفاده در این طرح از نوعدر پایان شایان ذکر است که ور

 داراي تنش E60باشد همچنین الکترودهاي دستی مصرفی جهت جوشکاري از نوع  می52

و ازدیاد طول ) kg/cm2 (3600 و تنش جاري شدن ) kg/cm2 (4500 گسیختگی نهایی حدود 

 و ازدیاد kg/cm24200و ) kg/cm2 (5000 به ترتیب فوق E70 درصد و نوع 20نسبی حدود 

باشد و به منظور جلوگیري از هر گونه زنگ زدگی از رنگ   درصد می20طول نسبی حدود 

  .گردد استفاده می

  هاي مواد اولیه مصرفی  برآورد میزان و قیمت-2-6

پس از بررسی مواد اولیه مورد نیاز طرح، حال نوبت به محاسبه میزان مورد نیاز از هر یک 

الزم به توضیح است که مقداري از مواد اولیه در طول فرآیند صنایع . رسد کور میاز مواد مذ

حال قبل از . شوند که در محاسبات اولیه تحت عنوان درصد ضایعات منظور گردیده است می

  .باشد که در ذیل بیان گردیده است انجام محاسبات توجه به چند نکته ضروري می

ن آمقدار (باشد  تن در سال می1350برابر با ظرفیت عملی خط تولید در این طرح  §

و میزان مصرف مواد اولیه نیز بر )  در نظر گرفته شده استيدیراندمان تول% 90

 .همین اساس محاسبه گردیده است
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   میزان مواد اولیه و مصرفی مورد نیاز براي تولید اسکلت فلزي-41جدول شماره 

واحد   شرح  ردیف
  سنجش

مقدار /میزان
ر مصرف د
واحد 
  محصول

درصد 
  ضایعات

میزان 
مصرف 
  )تن(سالیانه

   واحدقیمت
  )ریال(

محل 
  تامین

  داخلی  6000  1391,75  3  1  کیلوگرم  ورق فوالد  1
  داخلی  20000  20,25  0  015/0  کیلوگرم  الکترود  2
  داخلی  40000  20,25  0  015/0  کیلوگرم  پیچ و مهره  3
  داخلی  30000  22,25  10  015/0  کیلوگرم  رنگ  4

گاز (سایر مواد مصرفی  5
CO2 داخلی  50  135000  -  بسیار کم  کیلوگرم  ...)  ،استیلن و  

  

  

  پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -۷

ه و بازار ی به مواد اولیکیل نزدی باشند از قبیل می دخی  عوامل مختلفیابی مکان يبرا

مورد در ذیل رد باال ک از موایکه هر .... ویالت دولتیتسه, ن یزم ,  ی انسانيرویمصرف ن

  .گرفته است قرار یبررس

   بازار تأمین مواد اولیه-1-7

 باشد در ی فوالد مي فلزيد سازه های در تولیه مصرفین ماده اولیشترینکه بیبا توجه به ا

ک تر باشد از نظر حمل و نقل با صرفه تر ید کنند گان فوالد نزدی هرچه به تولیجه محل انتخابینت

 که فوالد خوزستان و فوالد ین کنندگان داخلی توان از طرق تامیاز را میورد نفوالد م. باشدیم

  . گرددین میا از طرق واردات تامی باشند یمبارکه اصفهان م

ز کاهش  ی حمل و نقل نينه هایکتر باشد هزین کنندگان نزدی به تامیال هرچه محل انتخابح

  .ابدی یم
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   بازارهاي فروش محصول-2-7

 در کشور در استان ي فلزين مصرف سازه ایشتریان شد بیبخش تقاضا بهمانطور که در 

ن شهرها که ی به ایکیلذا نزد.  باشند ی بزرگ کشور مين شهر هاآ و پس از  باشد یتهران م

  .ت استی باشند حائز اهمیمده بازار مصرف مع

  هاي دیگر طرح  احتیاجات و نیازمندي-3-7

لذا در ,  باشدیگر شهر ها ارزان تر میک به مراتب از د کوچين در شهر های و زمی انسانيروین

  .د را کاهش دهدی تولينه های تواند هزین موضوع مینظر گرفتن ا

   امکانات زیر بنایی مورد نیاز-4-7

در صورت به موقع . د مد نظر داشت مسئله حمل و نقل است ی که بايگر از مواردی دیکی

ا به موقع به ی م وید کنیت مناسب تولید را با ظرفم محصول خوی توانیم, ه یدن مواد اولیرس

... هن وآل یا ری  وی اصلي به را هایک بودن محل انتخابیپس نزد, م یدست مصرف کننده برسان

زان ی به می توان ذکر کرد که بستیگر میار موارد دیو بسد مد نظر داشت یت است بایحائز اهم

  . است يه گذاری سرماي افراد برايتهای و مطلوبيه گذاریسرما

 ين و زنجان و مرکزی قزوي توان به استانهای م،ذکرفوق الموارد کلیه با توجه به بنابراین 

  . باشندیمدر طرح مورد بررسی  يه گذاری سرماي برای موقعت مناسبياشاره کرد که دارا
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  وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال -۸

دي به مدیریت صحیح و بکارگیري موثر منابع کارایی و اثربخشی هر سازمان تا حدود زیا

تعیین و تنظیم شرح وظایف هر شغل در طبقات مختلف سازمان از اصول . انسانی بستگی دارد

باشد پارامترهاي مختلفی در تعیین نیروي انسانی دخالت دارند که  اساسی تشکیالت هر واحد می

زایی یا اده، تمایل به اشتغالتوان به سطح تکنولوژي مورد استف از جمله این عوامل می

به طور کلی نیروي انسانی مورد . اتوماسیون، حدود تخصص و مهارت مورد نیاز اشاره کرد

  :شوند که این سه گروه عبارتند از  گروه تقسیم می3نیاز هر واحد تولیدي به 

  نیروي انسانی بخش اداري) الف

  نیروي انسانی بخش تولیدي) ب

  ر مستقیم تولیدنیروي انسانی بخش غی) ج

نیروي انسانی بخش اداري و غیر مستقیم تولید تا حد زیادي در طرحهاي مختلف با یکدیگر 

باشند ولی بدلیل متفاوت بودن فرآیند تولید در طرحهاي مختلف، نیروي انسانی بخش  شبیه می

  .باشند مستقیم تولید در طرحهاي مختلف با یکدیگر متفاوت می

 روز کاري در سال 300 ساعته در روز و 8این طرح یک شیفت الزم به ذکر است که در 

منظور گردیده است حال جهت روشنتر شدن بیشتر مطلب، در جداول ارائه شده در ذیل هر یک 

  .از بخشهاي مذکور به تفضیل و تفکیک تشریح گردیده است

  

  

  

 



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید سازه هاي فلزي

    1386 هریورش

 

۶۵ صفحه

   طرحمورد نیازنیروي انسانی  -42جدول شماره 

  ر نف-تعداد   هاي الزم تخصص

  2  کارشناس فنی

  2   مالی–کارشناس اداري 

  1  کارشناس فروش

  3  تکنسین فنی

  4  کارگر فنی ماهر

  10  کارگر نیمه ماهر

  2  کارمند اداري

  4   نگهبان– یآبدارچ-منشی 

                نفر28جمع             

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید سازه هاي فلزي

    1386 هریورش

 

۶۶ صفحه

  بررسی و  تعیین میزان آب ، برق ، سوخت ، امکانات مخابراتی و ارتباطی -۹

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

 شامل برق مصرفی  ماشین آالت ، برق مصرفی جهت صنعتیبرق مصرفی هر واحد 

بایست به تفکیک محاسبه گردد و  باشد که می روشنایی فضاهاي باز و مسقف واحد صنعتی می

  . ه گردددر نهایت از حاصل جمع آنها میزان کل برق مورد نیاز واحد صنعتی محاسب

 کیلو وات 124نیاز ماشین آالت تولیدي  برابر با   برق موردطبق بررسی هاي بعمل آمده،

 از جمله روشنایی ساختمانهاي اداري، قسمتهابایست برق مصرفی سایر   میهمچنین. باشد می

. تولیدي، رفاهی کارگري و سایر ساختمانها و همچنین روشنایی محوطه را نیز محاسبه نمود

 وات و 20منظور براي برق مصرفی ساختمانها و سالنهاي سرپوشیده به ازاي هر مترمربع بدین 

.  وات برق در نظر گرفته شده است10برابر روشنایی محوطه باز کارخانه به ازاي هر مترمربع 

توان با استفاده از میزان فضاي باز و سرپوشیده طرح میزان برق مصرفی جهت  از اینرو می

  .باشد نیز محاسبه نمود که به شرح ذیل میمصارف فوق را 

  کل فضاي مسقف: فضاي نگهبانی+ نهارخوري+ فضاي اداري+ فضاي تولیدي...+ 

  میزان کل فضاي مسقف 2640 متر مربع

   میزان برق مورد نیاز فضاي )2640×20(÷ 1000= 53 کیلو وات  

  ارخانهمیزان  برق مورد نیاز فضاي بازک: )5000×10(÷ 1000=  50کیلو وات 

 انجام شده میزان برق مورد نیاز این واحد صنعتی برابر با محاسباتبنابراین با توجه به 

  کیلو وات خواهد بود 230باشد که برابر  حاصل جمع مقادیر محاسبه شده باال می
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  برق مورد نیاز واحد صنعتی-43  شمارهجدول

  شرح  ردیف
  تعداد 

 )کیلو وات(
  124  ماشین آالت تاسیسات  1
  53  روشنایی فضاي مسقف  2
  50  روشنایی و محوطه کارخانه  3

  227  جمع کل  
  

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

شوند که   مورد بررسی به سه بخش عمده تقسیم میصنعتینیاز واحد  آب مصرفی مورد

  :عبارتند از

  میزان آب مصرفی فرآیند تولید -

 نهمیزان آب مصرفی جهت پرسنل کارخا -

 میزان آب مصرفی جهت آبیاري فضاي سبز کارخانه و تمیزکاري محوطه -

بایست میزان هر یک از موارد فوق را به صورت جداگانه محاسبه نمود و در نهایت  حال می

از اینرو .  مورد نیاز واحد صنعتی محاسبه گرددمصرفیاز حاصل جمع موارد مذکور کل آب 

ت طی فرآیند تولید پرداخته شده است که با بررسی ابتدا به برآورد آب مصرفی ماشین آال

  .شود فرآیند تولید مشخص گردید که در هیچ یک از ماشین آالت آبی مصرف نمی

رسد، الزم بذکر  سپس نوبت به محاسبه میزان آب مصرفی مورد نیاز پرسنل کارخانه می

 آب این واحد است که براساس تحقیقات و بررسیهاي به عمل آمده مشخص گردید که انشعاب

باشد که به منظور تامین آب مورد نیاز پرسنل اداري، تولیدي و غیر  صنعتی غیر شرب می
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۶۸ صفحه

بایست یک سیستم تصفیه آب آشامیدنی در نظر گرفته شود که هزینه آن در  مستقیم تولید می

  .جدول تاسیسات منظور گردیده است

پرسنل اداري، تولیدي و غیر  موجود به ازاي هر یک از استانداردهاياز اینرو براساس 

بنابراین با توجه .  لیتر آب جهت مصارف روزانه آنها در نظر گرفته شده است100مستقیم تولید 

  .گردد به تعداد پرسنل کارخانه میزان آب مصرفی روزانه پرسنل به شرح ذیل محاسبه می

  میزان آب مصرفی روزانه پرسنل:  )28×100(÷1000= 2,8متر مکعب 

  میزان آب مصرفی سالیانه پرسنل: 2,8×300= 840 متر مکعب

  

پس از محاسبه میزان آب مصرفی در بخش فوق نوبت به محاسبه میزان آب مصرفی مورد 

از اینرو به منظور آبیاري فضاي . رسد نیاز جهت آبیاري فضاي سبز و تمیزکاري محوطه می

  . متر مکعب آب در نظر گرفته شده است20سبز و تمیزکاري روزانه 

باشد بنابراین با  شایان ذکر است که در تمام طول سال نیاز به آبیاري و تمیزکاري نمی

 محوطه میزان آب مصرفی سالیانه به شرح ذیل تمیزکاري روز جهت آبیاري و 150احتساب 

  :باشد می

  میزان مصرف سالیانه آب براي مصارف فوق: 20×150=3000مترمکعب/سال

 شده فوق میزان کل آب مصرفی سالیانه را محاسبه نموده مانجاحال با توجه به محاسبات 

  :باشد که این میزان از مجموع موارد مذکور به شرح ذیل می

کل میزان آب  : میزان آب مصرفی سالیانه پرسنل+  آبیاري جهتمیزان آب مصرفی سالیانه 

  مورد نیاز سالیانه
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  کل میزان آب مصرفی سالیانه:  840 +3000= 3840متر مکعب 

  .توان به صورت جدول ذیل خالصه نمود  این طرح را میسالیانهدر نهایت میزان آب مصرفی 
  

  میزان آب مصرفی سالیانه-44  شمارهجدول

  میزان مصرف سالیانه   شرح  ردیف
 )متر مکعب(

  840  میزان آب مصرفی پرسنل   1

میزان آب مصرفی جهت آبیاري و شستشوي   2
  3000  محوطه

  3840  جمع کل
  

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

 شامل سوخت مصرفی داخل کارخانه و سوخت مصرفی صنعتیسوخت مصرفی هر واحد 

سوخت مصرفی وسایط نقلیه برون کارگاهی شامل بنزین . باشد وسائط نقلیه برون کارگاهی می

ست از یک دستگاه وانت نیسان باشد و از آنجایی که وسیله نقلیه برون کارگاهی طرح عبارت ا می

 روز کاري در 300 لیتر بنزین  روزانه و با توجه به 30که با در نظر گرفتن مصرف روزانه

  :باشد مصرف سالیانه بنزین در این طرح به شرح ذیل می

  مصرف سالیانه بنزین= 30×300= 9000لیتر 

صارفی چون باشد این سوخت براي م حال نوبت به سوخت مصرفی داخلی کارخانه می

الزم به ذکر است که ,آشپزخانه و تاسیسات آبگرم و تجهیزات گرمایشی مصرف خواهد شد 

  .باشد میزان گاز مصرفی مورد نیاز در این طرح به شرح ذیل می
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   میزان گاز مصرفی سالیانه-45 شماره جدول

   روزانهمیزان مصرف   شرح  ردیف
 )متر مکعب(

میزان سوخت 
  )مترمکعب(سالیانه 

  6000  20  مصارف آشپزخانه و نهارخوري  1
  22500  150   ماه در سال6مصارف تجهیزات گرمایشی   2

  4500  15  سایر مصارف  
  33000  185  جمع کل

  
 مصرفی این واحد صنعتی را به صورت جدول ذیل خالصه سوختتوان کل  در نتیجه می

  .نمود

   کل سوخت مصرفی واحد صنعتی-46 شماره جدول

 واحد  شرح  ردیف
میزان مصرف 

  سالیانه
  9000  لیتر  بنزین  1
  33000  متر مکعب  گاز شهري  2
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  هاي اقتصادي و بازرگانی  وضعیت حمایت-10

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

د یتول( باشد ینه صادرات فوالد میشتر در زمین بخش بی صورت گرفته در ايت هایحما

. ردی گی تعلق نمي تعرفه ايد های سوبسيو به مصنوعات فوالد) باشدیلت مفوالد در دست دو

ان یت از طرح بی توان به عنوان حماین محصو ل را می واردات ایالبته باال بودن تعرفه گمرک

  .نمود

  

  هاي مالی  حمایت-2-10

ي از آنجائیکه حمایتهاي مالی در قالب اعطاي تسهیالت مالی بانکها می گنجد، لذا طرحها

 اقتصادي از سوي بانکها داراي  وسرمایه گذاري در صورت برخورداري از توجیهات فنی، مالی

با توجه از اینرو . اولویت سرمایه گذاري خواهند بود و مشمول حمایتهاي مالی آنها خواهند شد

از لحاظ فنی و مالی و  اقتصادي توجیه پذیر می طرح حاضر به توضیحات مشروح گزارش، 

  .براین می تواند شامل حمایتهاي مالی دولت گرددبنا. باشد
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 بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید تجزیه و تحلیل و ارائه جمع -11

نه در  متاسفانه قسمت زیادي از عرضه محصوالت این طرح به شکل غیر تخصصی و

حصوالتی با کیفیت پایین کارخانه، بلکه در فضاي ایجاد ساختمان تولید می گردند که در نتیجه م

با توجه به این که اسکلت فلزي ساختمان در حقیقت پایه و مبناي ایجاد یک . تولید می گردد

ساختمان بوده و مصالح بر روي آن استوار است، لذا استفاده از اسکلت فلزي با رعایت نکات 

این طرح نیز تولید ایمنی و استانداردهاي الزم بسیار ضروري می باشد که هدف اصلی از اجراي 

  .محصوالتی این چنین است

 و تقاضا به ه عرضینیش بی که از پيبا توجه به سهم قابل حصول بازار مصرف سازه فلز

ت در یباشد  لذا با توجه به ظرفی میند مقدار قابل توجهی محصول در آيزان تقاضایم, دست آمده

 از بازار یتوان بخش کوچکی م) تن در سال1350 یت عملیظرف(ن طرح ینظر گرفته شده در ا

ن صنعت با توجه به ی در ايه گذاریسک سرمای رشایان ذکر است که. ن  نمودیف را تامرمص

 که در ییسکهای از ریبرخاز اینرو .  باشدین مییبازار مصرف مناسب و رو به رشد آن پا

  .می باشد در ذیل بر شمرده شده استن روبه رو آ طرح با يه گذاریسرما

 یم) يسوله فلز(بازار مسکن و ساخت و ساز , ن طرح ی فروش محصوالت ایصلبازار ا .1

 یز کم می نيبازار مصرف محصوالت سازه فلز... لذا در صورت رکود بازار مسکن  و, باشد

 .م یا  مواجه بودهین مسائلیر با چنی اخيچه در سالهاشود چنان

 یهنآمت فوالد و محصوالت یق(ه خصوصا فوالد ید مواد اولین موضوع که خریبا توجه به ا .2

زان ی باشد و می ميه ضروریمت مواد اولیرات قیی روند تغیلذا بررس)  کندیر مییروزانه تغ
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 يانهاین موضوع سبب زیعدم توجه به ا,  باشدیر گذار می تاثییه در محصول نهایمت مواد اولیق

 . گرددید کننده می به تولیمال

مستندات موجود برآورد  دي طرح براساس شواهد ومیزان صادرات قابل انجام قطعات تولی .3

هاي فنی الزم جهت ورود به  لیکن هر صادرکننده الزم است توانایی ها و شایستگی. شده است

هاي فنی فوق ،  چرا که بدون شایستگی. بازارهاي جهانی را در واحد صنعتی خود ایجاد نماید

 .امکان ورود به بازار جهانی و حفظ آن وجود ندارد

هاي در  هاي بسیار زیادي به عنوان طرح مانطوري که در گزارش نیز ذکر شده است طرحه .4

 در استان ذکر يدی تولينها به صورت تعداد طرح ها آيادیحال ایجاد وجود دارد که به علت ز

د مد نظر داشت یز بایگر را نید کنندگان دی تولی باشد ولیاد می محصول زيهر چند تقاضا,شد 

م و به یباشرقابتی د محصول خود داراي نگرش ی شود که ما در تولی سبب من مسئلهیلذا ا

 يسکهایه ریجدر نت,ن نگرش قابلیت ایجاد مزیت رقابتی در محصوالت خود باال برده یواسطه ا

 .می را کاهش دهیاحتمال
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