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 I 

  خالصه طرح

  شمش روي  تولید   نام محصول
   در سال تن 2950  )ظرفیت عملی (ظرفیت پیشنهادي طرح

  موارد کاربرد
 محصوالت گالوانیزه •

 آلیاژهاي روي •
 نورد روي •

• ....  
  ...کنسانتره، روي اسید سولفوریک، سولفات آهن و   مواد اولیه مصرفی عمده

   در سال تن 45035  )پایان برنامه توسعه چهارم( محصول کمبود

  26  )نفر(اشتغال زایی 
  9000  )مترمربع(زمین مورد نیاز 

  220  )مترمربع(اداري 
  1740  )مترمربع(تولیدي 

  520  )مترمربع(انبار 
  زیربنا

  500تاسیسات و سایر 
  39جدول شماره  مطابق   میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

  ---  )یورو(ارزي 
ســرمایه گــذاري   19631  )میلیون ریال(ریالی 

  ثابت طرح
  19631  )میلیون ریال(مجموع 

استان زنجان و استانهاي تهران ، خوزستان و اصفهان در الویت   محل پیشنهادي اجراي طرح
  هاي بعدي
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  فهرست مطالب

  

  صفحه  فهرست

  1  مقدمه

  2   معرفی محصول – 1

  2  )3آیسیک (ت نام و کد محصوال -1 -1

  3  ره تعرفه گمرکی شما-2-1

  4  محصول شرایط واردات -3-1

  5  )ملی یا بین المللی  ( هاي موجود در محصول بررسی و ارائه استاندارد-4-1

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

  7   موارد مصرف و کاربرد معرفی -6-1

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

  9   اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

  10   کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول-9-1

  11   شرایط صادرات-10-1

  12   وضعیت عرضه و تقاضا– 2

  12  تاکنونبرداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم  بررسی ظرفیت بهره -1-2

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

  17  1385 سال نیمه اول سوم تا   بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه-3-2
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  با دیگر کشورها
28  

  38  ید محصولهاي مرسوم در فرایند تول  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي-4
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  انتظار
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۱ صفحه

  

  مقدمه
   

 نخست در صورت داشتن مشتریان بالقوه و بازار مصرف مناسب ه  تولید هر محصول در درج

 با توجه به حجم قابل توجه يبررسی بازار عرضه و تقاضاي شمش رو. پذیر خواهد بود توجیه

هدف از . باشد اي برخوردار می گذاري موردنیاز براي احداث کارخانه از اهمیت ویژه سرمایه

 بازار عرضه و تقاضاي شمش روي ، رسیدن به تخمینی قابل قبول از میزان تراز یا بررسی

برآیند عرضه و تقاضاي این محصول و بررسی امکان فروش محصوالت تولیدي در بازارهاي 

  . باشد داخلی یا خارجی می

ایـن مطالعـات در     . باشـد   مـی شمش روي    تولید    مقدماتی سنجی  گزارش حاضر مطالعات امکان   

سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتـدا محـصول         متدولوژي مطالعات امکان   قالب

هاي الزم روي بـازار آن صـورت خواهـد       مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی         

افـزاري مـورد      گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نـرم               

گذاري مـورد نیـاز بـراي        هاي اقتصادي و حجم سرمایه       شده و در نهایت ظرفیت     نیاز نیز شناسایی  

اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گـذران و عالقـه منـدان محتـرم              

بتوانند کلیه اطالعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتـصادي بـا دیـد بـاز و            

امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صـنعتی            . م نمایند شفاف اقدا  مسیر

  .کشورمان بعمل بیاورد 
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۲ صفحه

   معرفی محصول -1

  ) آیسیک( نام و کد محصوالت -1-1

و از نقطه نظر متالورژیکی و ) Nonferrous(فلز روي و آلیاژهاي آن در دسته فلزات غیرآهنی 

روي یکی از فلزات . ته فلزات و آلیاژهاي سفید قرار داردگري، در دس الخصوص از دید ریخته علی

در حرارت . باشد که در درجه حرارت محیط از شکنندگی زیاد برخوردار است دانه درشت می

باشد که با توجه به ساختمان   درجه سانتیگراد داراي قابلیت تغییر شکل مکانیکی می200 تا 100

کریستالی آن که منشور و با اضالع ثابت  AوaAC 569.2936.4 a=85.1 و نسبت ==
c  

  .شدید برخوردار است) چند سویی(باشد از خاصیت آنیزوتروپیک  می

روي با وجود تبلور در شبکه منشور فشرده برخالف منیزیم و برلیوم از خواص شدید فلزي 

بت به قائم عددهاي باشد و به دلیل عدم تطابق همسایگی در صفحات افقی نس برخوردار نمی

 براي آن منظور گردیده است که از 6 در بعضی از منابع فقط عدد همسایگی 6 و6همسایگی 

  .کند باشد نیز تبعیت می  که مختص غیرفلزات میA-Nقانون 

 درجه سانتیگراد ذوب و 4/419روي فلزي است به رنگ سفید مایل به آبی که در درجه حرارت 

روي از فشار بخار بسیار زیاد برخوردار . گردد نتیگراد تبخیر می درجه سا906در درجه حرارت 

  .است و عمالً در حالت مذاب خاصیت جذب و حل گازهاي متعارف را ندارد

 همراه با کادمیوم و جیوه بین 30 و عدد اتمی 38/65 جرم اتمی Znروي با عالمت اختصاري 

  .باشد می+) 2(ن فلز روي همیشه عدد اکسیداسیو. ستون دوم و سوم جدول تناوبی قرار دارد

شود که فلز را از اکسیداسیون بعدي  روي در هوا از فیلم نازکی از اکسید و یا کربنات پوشیده می

 درجه سانتیگراد از فشردگی زیاد 200 که در درجات حرارتی کمتر از ZnOفیلم . کند حفاظت می
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۳ صفحه

 آب و امالح دریایی تضمین برخوردار است، مقاومت روي را در مقابل اکسیژن و خورندگی

بسیار باالتر از ) E.M.F(بدین ترتیب گرچه روي در سري نیروي الکتروموتوري . کند می

علت عدم تأثیر آب بر روي، . کند سختی بر آن تأثیر می  هیدروژن قرار دارد با این حال آب به

بل آهن نقش آند روي همچنین در مقا. باشد حضور الیه اکسید روي است که در آب نامحلول می

  .کند و سرعت خوردگی کم و یکنواختی دارد را بازي می

فشار بخار . باشد گري روي داراي خواص ویژه و باالیی می از لحاظ خواص متالورژیکی و ریخته

باالي آن، عدم جذب گازها، شدت اکسیداسیون پائین، نقطه ذوب کم و سیالیت خوب باعث شده 

گري  الیی برخوردار گردد بویژه آلیاژهاي روي که در ریختهگري با که روي از خواص ریخته

  .تحت فشار مصرف زیادي در ساخت قطعات ظریف و با اشکال پیچیده دارند

  

 ISICکد 

 روي در کشور در آمار ارائه شده توسط وزارت هاطالعات مربوط به کارخانجات تولید کنند

تحت عنوان تولید کنندگان شمش  و 27201335ن محصول یا ه مشخصISICصنایع و معادن کد 

  .روي درج شده است

  

   شماره تعرفه گمرکی-2-1

 ، بر اساس آمار يهاي گمرکی شناسایی شده براي درج صادرات و واردات شمش رو کد تعرفه

   باشد یر میمنتشر شده توسط گمرك جمهوري اسالمی ایران به ترتیب جدول ز
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۴ صفحه

  

  تعرفه گمرکی کاال -1جدول شماره

  کد تعرفه  ول نام محص

  7901  . غیر ممزوجي به صورت کار نشده و رويرو
  790111  . داردي درصد یا بیشتر رو99/99 که از لحاظ وزن -
  790112  . داردي درصد رو99/99 که از لحاظ وزن کمتر از -

  

   شرایط واردات محصول-3-1
ق یبازار از طرن محصول تعادل ی اياست دولت برایق واردات است و سیم بازار از طریتنظ

  .ن محصول در نظر گرفته نشده استی واردات اي برایط خاصیچ گونه شرایواردات است و ه

هاي مختلفی نظیر سنگ معدن و کنسانتره، شمش و زاماك، پروفیل، تخته، نوار،   به شکليفلز رو

 شده هاي گمرکی شناسایی کدهاي تعرفه.  شودیبه کشور وارد م... پولک، گرد، مجسمه، آخال و 

، بر اساس آمار منتشر شده توسط گمرك جمهوري يبراي درج صادرات و واردات شمش رو

  .باشد اسالمی ایران به ترتیب جدول ذیل می

 مشخصات گمرکی کاال -2جدول شماره 

  حقوق ورودي
شماره 
 تعرفه

 نوع کاال
کد سیستم 

حقوق  هماهنگ کننده
 گمرکی

سود 
 بازرگانی

 11 4 790111 یا بیشتر روي %99/99 وزن روي غیر ممزوج با
  11  4  790112  یا کمتر روي%99/99روي غیر ممزوج با وزن  7901
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۵ صفحه

   بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول-4-1

از آنجاییکه هر محصولی براي حضور در بـازار بایـد از یکـسري اسـتاندارد هـا و قواعـد                

ــد،  ــروي کن ــتاندارد يو دارا پی ــماره اس ــد  ش ــذا  باش ــمش رول ــ نيش ــصوصیات و يز دارای  خ

  . باشدی م4997 ی شماره استاندارد مليدارا استانداردهایی می باشد و

 روش تعیین مقادیر عناصر ناخالصی بوسیله کمیسیون فنی مربوطه تهیه - استاندارد شمش روي 

رد مو 77/12/10 و تدوین شده و در یکصد و پنجاه و یکمین کمیته ملی استاندارد شیمیایی مورخ

 قانون اصالحی قوانین و مقررات موسسه استاندارد 3 ماده 1تایید قرار گرفته اینک به استناد بند 

 به عنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می 1371و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشهاي آزمون اسپکتروسکپی اتمی جهت اندازه  . گردد

 .ري عناصر ناخالص در شمش روي می  باشدگی

در این زمینه باتوجه به محدوده غلظتی عناصر ناخالص به دو روش جذب اتمی و نشر اتمی 

از روش جذب اتمی در محدوده غلظتی باالتر و از نشر اتمی ترجیحأ براي . ود اشاره می

  .استفاده می شودمحدوده  هاي غلظتی پایین  که به حساسیت باالیی نیز احتیاج دارند 

  

   و جهانی محصولی بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخل-5-1

 1993 تا 1989 نزولی قیمت روي از سال ه یک دوره دهند  اخیر نشانهروند قیمت روي در دو ده

 صعودي قیمت ه و یک دور2003 تا 1993   ثابت قیمتی با وجود نوسانات جزئی از سالهیک دور

  .باشد  تا کنون می2003ز سال ا

نواسانات قیت روي در چند سال اخیر تابعی معکوس از نوسانات موجودي فلز روي در انبار 

هر زمان که سطح موجودي روي در . تولید کنندگان و مصرف کنندگان این محصول بوده است
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۶ صفحه

لید روي در مقایسه انبارهاي تولیدکنندگان و مصرف کنندگان افزایش یافته است یا به عباراتی تو

با مصرف زیاد شده است، قیمت روي کاهش داشته است و هر زمان که سطح موجودي در 

انبارهاي تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این محصول کاهش یافته است، قیمت روي در بازار 

  . جهانی زیاد شده است

ایش شـدید قیمـت   اختالف بوجود آمده میان تولید و مصرف روي در چنـد سـال اخیـر سـبب افـز                  

 2003 مـیالدي و اوایـل سـال         2002در حـالی کـه متوسـط قیمـت روي در سـال              . روي شده است  

 مـیالدي بـه حـدود    2005 ه دالر  براي هر تن بوده است، این قیمت در ژانویـ  770میالدي در حدود    

ــن رســید  1280 ــراي هــر ت ــه شــده توســط   ( دالر ب ــر اســاس اطالعــات ارائ  Youkon Zincب

Corporation( .   هـاي     وجود کمبود تولید این محصول و کاسته شدن از موجودي          هبا توجه به ادام

 مـیالدي نیـز ادامـه    2006هاي قبل، روند صعودي قیمـت روي در سـال      اضافی تولید شده در سال    

داشته است تا جایی بر اساس آخرین قیمت اخذ شده از بـورس فلـزات لنـدن قیمـت فـروش نقـدي          

  . براي هر تن رسیده است دالر 3400روي به بیش از 
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۷ صفحه

  کاربرد محصوالتو  معرفی موارد مصرف -6-1

 هر چند که روي در مقایسه با مس و آلومینیوم به صورت مستقیم در مقیـاس بـسیار کمتـري در               

هـاي   رود ولی استفاده گسترده از آن در بخـش  ساخت قطعات و ابزارهاي مختلف صنعتی بکار می     

عنـوان یـک فلـز مهـم در        و تهیه آلیاژها بر اهمیت صنعتی آن بـه        دیگر صنعت مانند گالوانیزاسیون     

صنعت امروزه دنیا افزوده، بطوریکه در دسته فلزات غیرآهنی امـروزه پـس از آلومینیـوم و مـس،           

  .روي در رده سوم تولید جهانی قرار دارد 

ها اصلی مصرف  براساس بررسی انجام شده در بخش بررسی کاربرهاي مصرف روي، زمینه

  . در جهان به ترتیب جدول ذیل تعیین شده استروي

  

  هاي مختلف مصرف روي در جهان سهم زمینه -3جدول شماره 
 

 )درصد(سهم مصرف   زمینه مصرف

 47   محصوالت گالوانیزه
 16 )ها عمدتا زاماك(آلیاژهاي روي 

 19 )برنج(هاي حاوي روي   آلیاژ
 7   نورد روي

 7   محصوالت شیمیایی
 4 سایر موارد

 100 مجموع

 

. باشد هاي مصرف روي در کشور بسیار زیاد می تعداد و تنوع صنایع فعال در هر یک از زمینه

 ورق، لوله، مفتول و پروفیل گالوانیزه، تولید هاین صنایع شامل انواع صنایع مختلف تولید کنند

هاي از جنس  ع ورقکنندگان انواع ورق، لوله، شمش، مفتول و پروفیل برنجی، تولید کنندگان انوا
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۸ صفحه

 ه، تولید کنندگان محصوالت شیمیایی بر پای)ها عمدتا زاماك(روي، تولید کنندگان آلیاژهاي روي 

  .باشند می... روي و 

 :يبررسی کاربردهاي شمش رو

شود که  هاي مختلف مصرف می فلز روي با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی خود در زمینه

  :مهمترین آنها عبارتند از

 )Galvanizing(      صوالت گالوانیزهمح §

 )Zinc-base Alloys(        آلیاژهاي روي §

 )Brass(    )عمدتا برنج(هاي حاوي روي  آلیاژ §

 )Rolled Zinc(        نورد روي §

 )Chemicals(      محصوالت شیمیایی §

محصوالت تولیدي . باشد بزرگترین مصرف کننده جهانی شمش روي، صنایع گالوانیزاسیون می

راي محافظت از خوردگی محصوالت تمام شده از جمله فوالد براي ساختمانها و در این صنعت ب

  . شود پلها، پیچ و مهره، ورق، سیم و لوله از روي استفاده می

فلز روي به علت دارا بودن مقاومت زیاد در برابر خوردگی به عنوان پوشش محافظ براي آهن و 

. باشد ترین مصرف کننده روي جهان میفوالد کاربرد زیادي دارد بطوریکه این صنعت بزرگ

ها آلیاژهاي  برنج. باشد  اصلی مصرف شمش روي در جهان در تولیدات برنج میهدومین زمین

این آلیاژ گاهی حاوي سایر . باشند  درصد می45 تا 20 روي با میزان روي در محدوده - مس

گري   درصد آلیاژهاي ریخته37 تا 28هاي آلفا با میزان روي در حدود  برنج. باشد فلزات نیز می
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۹ صفحه

کاري، کشیدن و براي  باشند که براي کارهاي سرد از قبیل عملیات نورد، پرس یک فازي می

  .باشند گري در ظرفیت پائین مناسب می کارهاي ریخته

  

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

 که یکی از پر يت تولیدي  صنعت شمش رو در بررسی کاالهاي جایگزین براي محصوال

مصرف ترین محصوالت در صنایع کشور است به طور کلی نمی توان کاالیی را به عنوان 

براي محصوالت این صنعت  جایگزین این محصوالت در نظر گرفت که بتواند به عنوان تهدیدي

ون خود را  تقاضاي روز افزيپس میتوان نتیجه گرفت بازار مصرف شمش رو .تلقی شود

 .داراست و سهم بازار خود را حفظ می کند

  

   بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

 به عنوان یکی از صنایع مادر و تعیین کننده، مطرح می باشد و از ي در دنیاي امروز صنعت رو

معیت افزایش ج امروزه با توجه به رشد روز افزون صنعت و .اهمیت بسزایی برخوردار است

اهمیت آن ها روز به روز   بري و محصوالت رويجهان و به تبع آن افزایش نیاز بشر به رو

  .افزوده می شود

هنگامی که از میزان توسعه یافتگی کشورها سخن به میان می آید شاخصهایی را براي رتبه 

کشور  در هر يبندي و شناخت توسعه یافتگی در نظر میگیرند به عنوان مثال مصرف شونده رو

. الخره توسعه یافتگی است انشان دهنده وضعیت سرمایه گذاریها و اجراي طرحهاي عمرانی و ب

ن انسانی ترین پدیده ها مانند توسعه موثر هستند ییاین رسم دنیاي ماست که سخت ترینها در تع
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۱۰ صفحه

وسعه ایران هم در این جریان ناگزیر از کسب مراتب باالتر تا بتواند ساکنانش را از مواهب ت و

  . بهره مند سازد 

به هر حال موقعیت ایران از لحاظ توسه یافتگی نشان می دهد همچنان ظرفیت هاي فراوانی براي 

رسیدن به رتبه هاي بهتر وجود دارد که نتیجه آن افزایش مصرف روز افزون محصوالتی مانند 

  . استيشمش رو

  

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

کره  -کانادا - نیچ ت عبارتند ازیب الوی در جهان به ترتيدکننده شمش روی تولي کشورهاهعمد

  نیآرژانت - کایآمر -لی برز-هند  -یجنوب

 درصد از تولید 49در حدود . باشد  روي در جهان میهآسیا بزرگترین تولید کننده و مصرف کنند

 درصد 25پا با دارا بودن حدود  آسیا تولید شده است و اروه در منطق2005جهانی روي در سال 

 70بر اساس آمار منتشره در حدود .  بعد قرار داردهاز تولید این محصول در جهان در رتب

 تولیدي در اروپا، درحدود ه کارخان35 آسیا و اقیانوسیه، در حدود ه تولید روي در منطقهکارخان

  .ي در آفریقا قرار دارد روه تولید کننده کارخان3 تولید روي  در آمریکا و ه کارخان20
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۱۱ صفحه

اروپا, %25
اقیانوسیه, %4

آمریکا, %18

آفریقا, %3

آسیا, %49

سهم مناطق مختلف در تولید جهانی روي در سال 2005

  
  IZLSG:منبع

  

   معرفی شرایط صادرات-10-1

ده است در زمان حاضر با تالش مردم و بخش ی رسیی به خود کفايد شمش رویران در تولیا

 یده است که عالوه بر مصرف داخلی رسيران به نقطه ای اي شرکت توسعه معادن رویخصوص

 ين کشور به جمع صادر کنندگان رویا.  کندین می را تامي از کشور ها به شمش رویاز برخین

  . صادرات وجود نداردي برایتیچ گونه محدودیوسته است و هیو سرب در جهان پ
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۱۲ صفحه

   وضعیت عرضه و تقاضا-2

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

ت اسـمی واحـد هـاي    یـ زان ظرفبا استناد به اطالعات موجود در وزارت صنایع و معادن می   

 از آغاز برنامـه سـوم تـاکنون طبـق جـدول             يد شمش رو  ی رسیده و نیز روند تول     يبه  بهره بردار   

  . گرددیل ارائه میذ
  

)تن( گذشته ي سال های طي شمش روی و عملیت اسمیظرف  -4جدول شماره   

 1385 1384 1383 1382 1381 سال

  189473  181000  114370  114707  120000 )تن در سال(ظرفیت اسمی تولید 

  180000  144800  109400  78428  82571 )تن در سال(برآورد میزان تولید * 

  آمار مربوط به محصوالت منتخب وزارت صنایع و معادن *              
   

هاي   روي در کشور تا قبل از سالهبرداري از ظرفیت اسمی کارخانجات تولید کنند درصد بهره

 ي به بعد این میزان در حدود قابل مالحظه ا1383 درصد بوده است، از سال 70د  در حدو1382

  .ش داشته استیافزا

 شمش روي بر هفهرست کارخانجات فعال تولید کنندحات اشاره شده یحال با توجه به توض

  .اساس آمار ارائه شده توسط وزارت صنایع و معادن در جدول ذیل درج شده است
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۱۳ صفحه

 رست کارخانجات فعال تولید کننده شمش روي  فه-5جدول شماره 

 نام محصول نام شرکت ردیف
  ظرفیت

 )تن درسال(
 استان

  زنجان 7000 يشمش رو  زنجانيذوب رو 1
 تهران 15000 يشمش رو ي دنديذوب رو 2

 هرمزگان 13000 يشمش رو تولید روي بندر عباس 3

 اصفهان 7000 يشمش رو ذوب روي اصفهان 4

 تهران 20000 يشمش رو ء قشمذوب و احیا 5

 زنجان 18000 يشمش رو ایران یموادمعدنیفراور 6

 تهران 20000 يشمش رو ذوب روي بافق 7

 زنجان 15000 يشمش رو ملی سرب و روي ایران 8

 زنجان 2750 يشمش رو  سازان زنجانيرو 9

 زنجان 500 يشمش رو کیمیا جم پارس 10

 جانزن 1000 يشمش رو شمش نو سازان 11

 زنجان 1000 يشمش رو شمش سازان زنجان 12

 زنجان 3540 يشمش رو روئین کار شمس 13

 زنجان 7200 يشمش رو يزرین رو 14

 زنجان 1500 يشمش رو  کاوانيرو 15

 زنجان 2500 يشمش رو روئین طال 16

 زنجان 1200 يشمش رو يکاوش رو 17

 النیگ 1200 يشمش رو  رویگران لوشان 18

 زنجان 3000 يشمش رو ار معدنکاوشک 19

 زنجان 1000 يشمش رو يمهسان رو 20

 قم 2500 يشمش رو  قمينگین رو 21

 تهران 2000 يشمش رو روناك روي گستر 22

 زنجان 2000 يشمش رو يکاوشگران رو 23

 زنجان 400 يشمش رو يالوان رو 24

 زنجان 2000 يشمش رو  نابيرو 25

 نجانز 1500 يشمش رو يسهند رو 26

 زنجان 3500 يشمش رو يمیالد رو 27

 زنجان 1300 يشمش رو يبهمن رو 28

 زنجان 2500 يشمش رو  گدازيپرتو رو 29
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۱۴ صفحه

 رست کارخانجات فعال تولید کننده شمش روي  فه-5جدول شماره 

 نام محصول نام شرکت ردیف
  ظرفیت

 )تن درسال(
 استان

 زنجان 5000 يشمش رو يسازند رو 30

 زنجان 2000 يشمش رو  گدازيرو 31

 سمنان 1000 يشمش رو يماهان رو 32

 کرمانشاه 1500 يشمش رو  شهرکرديرو شمش 33

 کرمانشاه 1700 يشمش رو وي غربپگاه ر 34
 سمنان 1700 يشمش رو يکیمیا رو 35
 يمرکز 2000 يشمش رو پارس روي 36
 زنجان 1500 يشمش رو پرهام روي زنجان 37
 يمرکز 1000 يشمش رو يسیمین رو 38
 هرمزگان 1200 يشمش رو میعاد ثامن 39

 هرمزگان 800 يشمش رو  برتريانگوران رو 40
 تهران 800 يشمش رو  تابان روي 41
 زنجان 8183 يشمش رو  خالص سازان روي 42
 زنجان 1500 يشمش رو  ذوب روي سدید 43
 زنجان 2000 يشمش رو  صانع روي 44

 189473 جمع

   مرکز آمار و اطالع رسانی–ع و معادن یوزارت صنا: ماخذ   

  

 تولید ه فعال در زمینه کارخان39 بر اساس آمار منتشره از وزارت صنایع در حال حاضر تعداد

شمش روي در کشور وجود دارد و کل ظرفیت اسمی تولید شمش روي در این کارخانجات در 

  . باشد تن در سال می 189473حدود 
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۱۵ صفحه

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

 نموده اند که  را اخذيد شمش روی واحد صنعتی ،  مجوز ساخت کارخانه تول116در حال حاضر 

می باشد که هیچ گونه پیشرفتی به تن  712224د آنها برابر  یت تولی واحد که ظرف91ن ین بیدر ا

  .چشم نمی خورد

  فهرست کارخانجات در دست احداث تولید شمش روي-6جدول شماره 

 پیشرفت )تن(ظرفیت محل احداث  واحدنام ردیف

 9 1800 زنجان ن پاسارگادیش فلزات رنگیپاال 1
 17 1500 خراسان  مشهد آبکيدی و تولیقاتیتحق 2
 10 50000 ماهنشان رانی ايد رویتول 3
 89 6000 زنجان  زنجانيشرکت صانع رو 4
 93 1000 زنجان يشرکت الوان رو 5
 71 3000 زنجان يشرکت تابان رو 6
 73 500 زنجان  چند منظوره زنگان اتحادیشرکت تعاون 7
 66 500 زنجان ظوره زنگان اتحاد چند منیشرکت تعاون 8
 20 10000 زنجان رانی ايشرکت توسعه معادن رو 9
 33 1000 زنجان  پرور زنجانيشرکت رو 10
 91 500 زنجان  ناب زنجاني رویشرکت سهام 11
 86 500 زنجان  برتريشرکت انگوران رو 12
 72 1000 زنجان  خمسهيع رویصنا 13
 27 120 انزنج ن پژوهان شمس زنگانینو 14
 48 200 سمنان بهمن گلشن 15
 95 1200 سمنان  باراني رويشرکت فرآور 16
 2 6000 نیقزو یابوالفضل قربان 17
 38 750 نیقزو يحسن احمد 18
 30 4000 لرستان ن ندرلویحس 19
 2 200 يمرکز يد باقریام 20
 2 3000 يمرکز ن حداد زادهیر حسیام 21
 89 1800 يمرکز این صنعت پویام 22
 1 1450 يمرکز دیپارس اکس 23
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۱۶ صفحه

  فهرست کارخانجات در دست احداث تولید شمش روي-6جدول شماره 

 پیشرفت )تن(ظرفیت محل احداث  واحدنام ردیف

 54 25000 يمرکز فلز گستران نور 24
 40 9000 يمرکز هرمزگان 25

 129820 جمع 

  

 74 تا 50 ، بین 86 درصد تا پایان سال 74تاریخ بهره برداري از طرحهاي با پیشرفت بیش از 

 24 تا 1حدهاي بین  و وا1388 درصد در سال 49 تا 25 ، واحدهاي بین 1387درصد در سال 

درصد استفاده از ظرفیت طرحهاي در دست اجرا براي .  فرض شده است 1389درصد در سال 

بدین .  درصد در نظر گر فته شده است 95 ، 85 درصد و به ترتیب در سالهاي آتی 75سال اول 

  .ترتیب ظرفیت طرحهاي در دست اجرا طی سالهاي آتی طبق جدول زیر برآورد شده است

 

  درصد استفاده از ظرفیت طرحهاي در دست اجرا-7ل شماره جدو

درصد 
 پیشرفت

 90سال  89سال  88سال  87سال  86سال 

1%-24% - - - 57337 64982 

25%-49% - - 11302 12809 14316 

50%-74% - 22500 25500 28500 28500 

75%-99% 7875 8925 9975 9975 9975 

 117773 108621 46777 31425 7875 جمع
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۱۷ صفحه

   پیش بینی عرضه-8جدول شماره 

  1390  1389  1388  1387  1386  شرح

 180000 180000 180000  180000  180000  میزان تولید واحدهاي فعال

  117773  108621  46777  31425  7875  میزان تولید واحدهاي در دست احداث
  297773  288621  226777  211425  187875  میزان عرضه

 

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

با توجه به اطالعات مندرج در اسناد و مدارك مربوط بـه صـادرات و واردات در وزارت صـنایع ،                      

  : به شرح ذیل است يمقدار و ارزش واردات شمش رو

 

 1381در سال) 790111( مقدار و ارزش واردات شمش روي -9  شمارهجدول

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  ر نام کشو

 761943 1337210032 15455 آلمان

 509309 4033733717 593643 ازبکستان

 7201 57035048 16250 امارات

 18799 148891269 19493 کیبلژ

 14233 112722464 982 وانیتا

 1144 9062864 590 هیترک

 908209 7193017256 966000  کرهيجمهور

 118832 941152622 38010 نیچ

 2786 22067663 180 سنگاپور

 2342456 13854892935 1650603 جمع

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

    شمش رويطرح تولید 
    1386 وریشهر

 

۱۸ صفحه

  

 1381در سال) 790112( مقدار و ارزش واردات شمش روي -10  شمارهجدول

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  نام کشور 

 371747 2944227518 479215 ازبکستان

 371747 2944227518 479215 جمع

  

  

 1382در سال) 790111( مقدار و ارزش واردات شمش روي -11  شمارهجدول

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  نام کشور 

 162178 128443530 230000 ازبکستان

 32056 253881232 43900 امارات

 44007 34853268 49792 کیبلژ

 86 682613 50 هیترک

 1871 14816136 1080  کرهيجمهور

 5176 40990663 7600 هند

 245374 1943346442 332422 جمع
  

  

 1382در سال) 790112( مقدار و ارزش واردات شمش روي -12  شمارهجدول

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  نام کشور 

 47402 375427752 66155 جانیآذربا

 598265 4738269559 745269 ازبکستان

 159956 1266850930 218833 هیروس

 805623 6380548241 1030257 جمع
  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

    شمش رويطرح تولید 
    1386 وریشهر

 

۱۹ صفحه

  

 1383در سال) 790111( مقدار و ارزش واردات شمش روي -13  شمارهجدول

 ارزش دالري ارزش ریالی  )کیلوگرم(وزن  نام کشور 

 2730 23202370 406 آلمان

 1286692 10936881282 900000 شیاتر

 191942 16315051197 215017 ازبکستان

 24883 211505840 19587 امارات

 2036 17305897 2000 وانیتا

 40096 340815405 42000 هیترک

 2794807 23755862514 2113494  کرهيجمهور

 4343186 36917078505 3292504 جمع
  

  

 1383در سال) 790112( مقدار و ارزش واردات شمش روي -14  شمارهجدول

 ارزش دالري زش ریالی ار)کیلوگرم(وزن  نام کشور 

 3923785 344352171862 3538446 ازبکستان

 137616 1169739196 197700 روسیه

 4061401 34521911058 3736146 جمع

  

  

 1384در سال) 790111( مقدار و ارزش واردات شمش روي -15  شمارهجدول

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  نام کشور 

 3260923 29661888485 1887937 جمهوري کره

 372891 3391160259 249990 امارات



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

    شمش رويطرح تولید 
    1386 وریشهر

 

۲۰ صفحه

 4067 36203541 2504 تایوان

 3637882 33089252285 2140431 جمع
  

 1384در سال) 790112( مقدار و ارزش واردات شمش روي -16  شمارهجدول

 ارزش دالري ارزش ریالی  )کیلوگرم(وزن  نام کشور 

 4386383 39597810329 3433700 ازبکستان

 250000 2262250000 250000 ترکیه

 67117 610366476 66000 روسیه

 559986 5081373516 484194 امارات

 65868 592676404 60398 قزاقستان

 5329354 13401834836 4294292 جمع

      

) کیلوگرم(گذشته واردات طی سالهاي  مجموع میزان -17جدول شماره   

 1385 1384 1383 1382 1381 سال

 8884139 6434723 7028650 1362679 2129818  واردات میزان 

  
  سالنامه واردات و صادرات: مرجع 

  

مرکز اطالع رسانی صنایع و معادن ایران حـاکی از ایـن امـر مـی                طبق آمار گرفته شده از      

در  باشـد کـه   یر مـ  یـ جـداول ز  در مورد شمش روي به صورت        واردات و صادرات طبق      باشد که 

  .گردیده استن جداول، روند مصرف را محاسبه ی با استناد به اشگزار

    

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

    شمش رويطرح تولید 
    1386 وریشهر

 

۲۱ صفحه

  

از مرکز اطالع رسانی صنایع و معادن صادرات بر اساس آمار گرفته شده   میزان-18جدول شماره 

 ایران

 )هزار دالر( ارزش )تن(وزن  سال

1381  23782  27265  

1382  23353  20513  

1383  33108  35611  

1384  62856  99325  

1385  67547  198650  

  

  واردات بر اساس آمار گرفته شده از مرکز اطالع رسانی صنایع و معادن ایران میزان-19جدول شماره 

 )هزار دالر( ارزش )تن(وزن  سال

1381  2129  4/1656  

1382  4108  6/3409  

1383  7129  5/8515  

1384  6435  9100  

1385  8935  11254  

   مرکز اطالع رسانی صنایع و معادن ایرانir.gov.mim.wwwسایت : ماخذ

    

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

به علت عدم دسترسی به اطالعات مورد نیاز جهت تحلیل به روش آماري و اقتصاد سنجی از 

  .              شده استروش برآورد مصرف ظاهري مطابق با رابطه زیر استفاده



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

    شمش رويطرح تولید 
    1386 وریشهر

 

۲۲ صفحه

C = Y+M-X  
صادرات می باشد در جدول زیر X   واردات وM تولید داخلی ، Y نماد مصرف ، Cکه در آن 

  .آورده شده است) عملکرد (1385 تا 1381مصرف در سالهاي 

  

  )تن ( شمش روي گذشتهزان مصرفیم -20جدول شماره

تولید   سال
  داخلی

مصرف   صادرات  واردات
  ظاهري

مصرف   جمعیت
  )تن( سرانه

1381  82571  2129  23782  60918 65000000  0,0009  
1382  78428  4108  23353  59183 65900000  0,0008  
1383  109400  7129  33108  83421 66700000  0,0012  
1384  144800  6435  62856  88379 6800000  0,0012  
1385  180000  8935  67547  121388 68541000  0,0017  

 

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

با توجه به اطالعات مندرج در اسناد و مدارك مربوط بـه صـادرات و واردات در وزارت صـنایع ،                      

  : به شرح ذیل است يمقدار و ارزش صادرات شمش رو

 

 1381در سال) 790111(مقدار و ارزش صادرات شمش روي -21شماره جدول 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(ن وز نام کشور 

 248866 1971028025 319750 امارات

 30284 239850125 41374 ياندونز

 53454 423355680 20330 عراق

 32763 259480350 44790 مصر

 32763 259480350 44780 هلند



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

    شمش رويطرح تولید 
    1386 وریشهر

 

۲۳ صفحه

 30023 237780000 40940 هند

 428153 3390974530 511964 جمع
  

  

  

 1381در سال) 790112( مقدار و ارزش صادرات شمش روي -22شماره جدول 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  نام کشور 

 16698 132252360 17000 جانیآذربا

 762320 6037581134 1040004 اردن

 14382 113908014 19639 قایافر

 60028 475425258 82000 نیاکرا

 3545060 28076856035 4719263 امارات

 114186 904353450 155960 ایتالیا

 1262816 10001501259 1718071 بنگالدش

 2487365 1969926645 3231137 پاکستان

 730863 5788434253 995882 وانیتا

 334205 2646901264 4506645 هیسور

 15945 126284875 21777 ایکن

 195499 1548354025 266841 يمالز

 88914 704200145 120588 مصر

 36650 290268000 50002 تنامیو

 7769005 62530524624 10367253 هند

 17433936 138076771341 23262067 جمع
  

 1382در سال) 790111(مقدار و ارزش صادرات شمش روي -23شماره جدول 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  نام کشور 



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

    شمش رويطرح تولید 
    1386 وریشهر

 

۲۴ صفحه

 16842 133388640 20050 هیسور

 103203 817367760 64200 عراق

 120045 950756400 84250 جمع
  

  

  

 1382در سال) 790112( مقدار و ارزش صادرات شمش روي -24شماره جدول 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  نام کشور 

 30473 241346160 40491 اردن

 253089 2004468881 365280 امارات

 2676147 21195080809 3512694 پاکستان

 31992 253376640 41490 نیچ

 56253 445523760 74399 هلند

 5744913 45499700486 7550990 هند

 8792867 69639496736 11585344 جمع
    

  

 1383در سال) 790111(مقدار و ارزش صادرات شمش روي -25شماره جدول 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  نام کشور 

 507846 4316688726 551719 پاکستان

 461940 3926492498 505000 وانیتا

 184474 1568025300 201797 کره

 89804 76331668 98160 یبوتیج

 279016 2371637432 300345  النکايسر

 17700 150450000 19362 عربستان

 111682 949298474 119254 تیکو



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

    شمش رويطرح تولید 
    1386 وریشهر

 

۲۵ صفحه

 45292 384984720 49490 سیمور

 4734636 40244405738 5130925 هند

 6432390 54675314574 6976052 جمع
  

  

  

 1383در سال) 790112(مقدار و ارزش صادرات شمش روي -26شماره جدول 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  نام کشور 

 1297629 11029842391 1361640 پاکستان

 23226 197424924 34327 امارات

 49864 423840600 40500 هیسور

 118368 1006127964 123907  النکايسر

 4761642 40473956991 5148645 هند

 6250729 53131192870 6699019 جمع
  

 1384در سال) 790111(مقدار و ارزش صادرات شمش روي -27شماره جدول 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  نام کشور 

 55650121 503321303072 43748479 هند

 4211954 37939145811 3398908 ستانپاک

 3397975 30687475286 2720987 نیچ

 2965087 26621913792 2324924 یبوتیج

 2936014 26692765324 2121278 امارات

 2564566 23223714308 2005779 یوپیات

 1161544 10422161695 994833 وانیتا

 498469 4467954218 399902  النکايسر

 373530 3325082321 296688 بنگالدش



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

    شمش رويطرح تولید 
    1386 وریشهر

 

۲۶ صفحه

 307704 2761982368 249357 هیجرین

 263381 2336896209 299978  کرهيجمهور

 194445 1752168900 148542 سیمور

 75565 671621720 60020 تیکو

 1560 13895750 270 عراق

 74601915 674238080774 58769945 جمع
  

 1384در سال) 790112(يمقدار و ارزش صادرات شمش رو -28شماره جدول 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  نام کشور 

 2778908 25052662861 2269497 پاکستان

 2265784 20523664193 1817042 هند

 5044692 45576327054 4086539 جمع
  . با استفاده از روش رگرسیون محاسبه شده است85میزان صادرات سال            

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

براي پیش بینی تقاضاي داخلی با استفاده از  مصرف سرانه و انجـام عمـل رگرسـیون محاسـبات        

  .را انجام می دهیم

  
 1385-1381 جمعیت سالهاي -29جدول شماره 

 1385 1384 1383 1382 1381 سال

 68541000 68000000 66700000 65900000 65000000 جمعیت

  سازمان برنامه ریزي کشور:ماخذ         
  

  :داریم1,023با توجه به رشد جمعیت که برابر است با

 1390-1386 جمعیت سالهاي -30جدول شماره 

 1390 1389 1388 1387 1386 سال



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

    شمش رويطرح تولید 
    1386 وریشهر

 

۲۷ صفحه

 78560501 76794234 75067676 73370938 71301440 جمعیت

  
 1390-1386 روند مصرف سرانه با استفاده از روش رگرسیوننی یش بیپ -31جدول شماره 

 1390 1389 1388 1387 1386 سال

 0,0025 0,0023 0,0021 0,0019 0,0017 )تن (روند مصرف سرانه

  .تقاضاي داخلی طبق فرمول زیر محاسبه می شود

تقاضاي داخلی=جمعیت×روند مصرف سرانه   
  

  .ز رگرسیون محاسبه شده استو همچنین صادرات نیز با استفاده ا

 )تن (1390-1386 پیش بینی تقاضاي شمش روي طی سالهاي-32جدول شماره   

 کل تقاضا صادرات تقاضاي داخلی سال
1386 135472 80252 215724 

1387 154078 92957 247035 

1388 180162 105662 285828 

1389 207344 118367 325711 

1390 227825 131072 358897 

  
  

 1390-1386 کل امکانات عرضه و تقاضاي شمش روي طی سالهاي -33جدول شماره 

 1390 1389 1388 1387 1386        سال    شرح

 180000 180000 180000 180000 180000 امکانات عرضه واحد هاي فعال
 117773 108621 46777 31425 7875 امکانات عرضه واحدهاي در دست احداث

 16904 15310 13716 12122 10528 رداتپیش بینی وا
 314677 303931 240493 223547 198403 کل امکانات عرضه
 358897 325711 285828 247035 215724 پیش بینی کل تقاضا

 44220 21780 45035 23488 17321 مازادتقاضا

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

    شمش رويطرح تولید 
    1386 وریشهر

 

۲۸ صفحه

ی ر سـیم  با توجه به مطالعات انجام شده در خصوص عرضه و تقاضاي محصول به این نتیجه مـ           

مازاد تقاضا امکان احداث واحد هاي جدید را می دهد و طـرح  داراي توجیـه اقتـصادي بـوده و از              

  .  همچنین طرح از حمایت دولت برخوردار خواهد شد و سود آوري باالیی برخوردار خواهد بود

    



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

    شمش رويطرح تولید 
    1386 وریشهر

 

۲۹ صفحه

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

هاي تولید روي بطور کلی بـه دو دسـته پیرومتـالورژیکی و هیـدرومتالورژیکی تقـسیم مـی                     روش

  . شوند

  . درصد روي تولیدي در جهان به روش هیدرومتالورژي است85- 90حدود 

در روشــهاي پیرومتــالورژي مــاده معــدنی فلــز مــورد نظــر در دمــاي بــاال و توســط تــوده هــاي  

ژیکی ایجـاد   رردد مکـانیزم عمـل فراینـدهاي پیرومتـالو        گـ   مخصوص احیاء شده و استحـصال مـی       

هـاي پیرومتـالورژیکی    در روش. حرارت زیاد و محیط مناسب براي انجام واکنش هاي احیاء اسـت    

  :تولید روي، اساس فرایند براساس واکنشهاي زیر می باشد

)1(  ZnO + C → Zn + CO 

)2(  ZnO + CO → Zn + CO2  

)3(  CO2 + C ↔ 2 CO  

 کننده در این فرآیند کک متالورژي بوده و از آهک براي کنترل بازیسیته استفاده می عامل احیاء

در صورت استفاده از کنسانتره . دانه بندي مواد اولیه در این فرآیند بسیار مهم می باشد. شود

روي باید آنرا به صورت گندله درآورد و در صورت استفاده از ماده معدنی اکسید روي، ابتدا 

  . رسانده و پس از انجام کلسیناسیون مورد مصرف قراردادmm10 -5را به دانه بندي باید آن

23عملیات کلسیناسیون طبق واکنش مقابل انجام می شود  CO+ZnO→ZnCO این عملیات 

  .هاي واگنی انجام می رسد و یا کوره) Rotary kiln(هاي دور  بیشتر در کوره

ه معدنی حاوي فلز مورد نظر در یک حالل مناسب حل شده در روش هاي هیدرومتالورژیکی ماد

و پس از جداسازي ناخالصی ها، توسط جریان برق مستقیم و از طریق فــرایند الکتــــرولیز 



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

    شمش رويطرح تولید 
    1386 وریشهر

 

۳۰ صفحه

)Electrowinning (در روش هاي هیدرومتالورژیکی به دماي باال نیاز . گردد اســـتحصال می

فرآیندهاي . شود ی انجام مییمیاینیست و استحصال فلز توسط واکنش هاي الکتروش

 و روش Conventionalمتالورژي عمدتاً در دو روش خالصه می شوند، روش مرسوم یا هیدرو

  . Solvent Extractionاستخراج انحاللی یا 

  شرح فرآیند به روش پیرومتالورژي

که طبق ( به مقدار الزم mm15-5پس از آماده سازي مواد اولیه روي، کک و آهک با دانه بندي 

هاي ذوب و  به آن اضافه شده و پس از اختالط به کوره) محاسبات متالورژیکی بدست می آید

  .احیاء شارژ می گردد

                 ISPهاي مرسوم در روش پیـرومـتـالـورژي استحصال روي، بیشتر  فرآیند

(Imperial Smelting Process) و یا (Electric Arc Furnace) EAFترکیب .  می باشند

ها باید به نحوي کنترل شود که عالوه بر نقطه ذوب پائین و  شیمیایی سرباره حاصل از واکنش

روي . در نتیجه سیالیت باال در دماي کاري، باعث تشدید خوردگی آجرهاي نسوز کوره نشود

 صورت بخار است و از به) oC 1250 -1200(ها به علت دماي باالي کوره  حاصل از انجام واکنش

در کندانسور دماي بخار . طریق کانالی که به کندانسور متصل می باشد، وارد کندانسور می گردد

روي کاهش می یابد و بخار روي به مذاب تبدیل شده و با افزایش سطح مذاب داخل کندانسور، 

  . روي مذاب به صورت شمش روي ریخته گري می گردد

به ترکیب شیمیایی مواد اولیه مصرفی، حاوي ناخالصیهاي سرب، شمش روي بدست آمده بسته 

  .هاي مناسب، تصفیه شود آهن، کادمیوم، آلومینیوم و مس است که باید در کوره



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
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ها از دو برج  این کوره. هاي تقطیر روي می باشد روش متداول جهت تصفیه، استفاده از کوره

خالصی هایی که نقطه تبخیر آنها باالتر از سرب و کادمیوم تشکیل شده اند در برج سرب کلیه نا

نقطه تبخیر روي است، به صورت مذاب از بخار روي حاوي کادمیوم جدا می شوند و بخار روي 

حاوي کادمیوم پس از سرد شدن در کندانسور برج سرب، به شکل مذاب در آمده وارد برج 

ر شده و به همراه مقداري در برج کادمیوم، کادمیوم موجود در مذاب تبخی. شود کادمیوم می

  . بخار روي از مذاب روي خالص جداشده و در کندانسور برج کادمیوم استحصال می گردد

 ریخته گري شده و مذاب فلز روي حاوي SHGروي خالص به دست آمده، به صورت شمش 

که از برج سرب خارج می شود، جهت بازیابی روي آن ... هاي سرب، آهن، کادمیوم و  ناخالصی

کادمیوم در این فرآیند نیز بسته به نوع کندانسور به صورت . جدداً به سیستم شارژ می گرددم

  . یا شمش روي حاوي کادمیوم استحصال می گردد(Cd<5%)پودر حاوي کادمیوم 

هاي روش پیرومتالورژیکی، افزایش تعداد آنها جهت باال بردن  به دلیل ظرفیت محدود کوره

لذا میزان تولید روي در دنیا با این روش محدود است و . باشدظرفیت مقرون به صرفه نمی 

درصورتیکه فرآیندهاي هیدرومتالورژیکی به دلیل امکان تولید اقتصادي و با ظرفیت باال و 

همچنین به خاطر امکان استفاده از مواد اولیه با عیار پایین و ناخالصی زیاد، استفاده وسیعی در 

  . سطح جهان دارند

روش مرسوم .  تولید روي در فرآیند هیدرومتالورژي وجود دارددو روش جهت

)Conventional( که در ادامه گزارش، در مورد آن توضیح داده خواهد شد و روشSX 

(Solvent Extraction) . در روشSX که به طور معمول ( پس از انحالل ماده معدنی روي

 ، D2EHPAریک، به کمک ماده آلی در اسیدسولفو) باشد همراه با انحالل ناخالصی هائی می

سولفات روي با خلوص قابل قبول و سطح ناخالصی هاي مجاز به صورت انتخابی از محلول 
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هاي  جدا شده و با تهیه محلول مناسب حاوي روي و با استفاده از جریان برق مستقیم در سلول

ار بیش از  با عیSHG (Special High Grade) فلز روي (Electrowinning)الکترولیز 

  .شود روي استحصال می% 99,995

  

  )Conventional( روش مرسوم -بررسی فرایند هیدرومتالورژي

 مواد اولیه حاوي (Leach)در بخش انحالل . شود کنسانتره سنگ معدن، به واحد لیچ منتقل می

در مخزن هاي مخصوص بصورت پالپ ) Spent(روي، با محلول برگشتی از واحد الکترووینینگ 

(Pulp)استفاده ) مورد نیاز(از محلول اسید سولفوریک تازه جهت تعادل سولفات .  در می آید

پس از لیچ اسیدي که با هدف انحالل حداکثر روي موجود در ماده معدنی انجام . شود می

در این مخزن ها با افزودن آب . شود شود، دوغاب حاصل به مخزن هاي لیچ خنثی پمپ می می

، Si ،Feها مانند   ایجاد شرایط مناسب براي ترسیب برخی از ناخالصی دوغاب جهتpHآهک، 

Al ،Ge ،As و Sb یابد افزایش می....  و.  

ناخالصی هاي یاد شده به صورت جامد از محلول جدا شده و محلول جهت جداسازي سایر 

م تصفیه محلول حاصل از لیچ طی سه مرحله انجا. شود ها به واحد تصفیه منتقل می ناخالصی

 تا حد مجاز (Cu SO4)در مرحله اول، غلظت یون کلر در محلول توسط کات کبود . شود می

 و افزودن پودر روي و تري c80 -70در مرحله دوم با افزایش دماي محلول به . یابد کاهش می

ول به  به صورت کیک از محلول جدا شده و محلNi و Cu ،Coاکسید آرسنیک، ناخالصی هاي 

 و افزودن پودر روي، کادمیوم c50در مرحله نهایی با کاهش دما تا . شود مرحله بعد منتقل می

در برج . شود به صورت اسفنجی از محلول جدا شده و محلول به برج هاي خنک کننده منتقل می
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 نتیجه کریستال هاي  در محلول کاهش یافته و درCa ،Mgهاي خنک کن با کاهش دما حاللیت 

CaSO4 و MgSO4گیرند و بر روي کف و دیواره برج خنک کن و بخش داخلی مخزن   شکل می

. شود  به بخش الکترووینینگ هدایت میMg و Caمحلول عاري از . کنند ذخیره محلول، رسوب می

حیاء و  بر روي کاتد اZn+2در واحد الکترووینینگ، الکترولیت از سلول ها عبور نموده و یون 

 استحصال می SHG می شود و پس از گذشت زمان مشخصی به صورت ورقه روي شتهسن

  .گردد

ورقه روي حاصل، پس از کنده شدن از کاتد در واحد ورقه کنی، شسته شده و به واحد ذوب و 

ها پس از خشک شدن به کوره  در واحد ذوب و ریخته گري، ورق. گردد ریخته گري منتقل می

شود و مذاب روي به  سرباره گیري توسط کلرید آمونیوم انجام می. شوند القایی شارژ می

  .گردد  ریخته گري میSHGصورت شمش روي 

هاي تولید باال و  دقت در بهره برداري و تعدیل نمودن نوسانات کاري به خصوص در ظرفیت

د تولید روي بازیابی حداکثر میزان روي از جمله پارامترهاي بسیار مهم در اقتصادي بودن فرآین

  .بشمار می آید

سیستم انحالل در . چگونگی انحالل و خنثی سازي، مهمترین عامل در بازیابی روي می باشد

نظرگرفته شده جهت این طرح در برآورد نمودن دو هدف اصلی یعنی محلول خام مناسب جهت 

  .اقع گرددتصفیه و همچنین بازیابی باالي روي از ماده معدنی روي می تواند بسیار موثر و

به دلیل عدم آماده سازي مواد، بخصوص عملیات فلوتاسیون سرب در ابتداي مدار و خارج 

نشدن برخی از کانیها از خوراك ورودي به فرآیند تولید روي، در اثر انحالل کـانـی هایـی چـون 

به غیر  در اسید، میزان کلر در محلول افزایش می یابد به همین دلیل (Pb5Cl(AsO4)3)مـی متیت 
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از مرحله منیزیم زدایی که باعث کاهش غلظت منیزیم، کلر و فلوئور در مدار می گردد، یک مرحله 

  .کلرزدایی نیز در نظر گرفته می شود

 و )منیزیم زدایی ()BZS ( روي قلیاییبه طور معمول با قرار دادن مراحل رسوب گذاري سولفات

ئور و منیزیم در غلظتی پایین تر از سطح مرحله حذف کلر سعی براین است که غلظت کلر، فلو

  .مجاز نگه داشته شود

  

  :محدودیت میزان عناصر مزبور عبارتست از

 میلی گرم در لیتر و و منیزیم تا 30 میلی گرم در لیتر، فلوئور تا میزان 200کلر به میزان حداکثر 

  ) گرم در لیتر15

  

  )انحالل( لیچینگ - 1

   لیچ اسیدي- 1- 1

  .ن حجمی معینی به مرحله لیچ اسیدي ارسال می گرددپالپ با شدت جریا

قسمت اعظم پالپ ایجاد شده به همراه الکترولیت برگشتی، به مخازن مرحله لیچ اسیدي منتقل می 

اسید سولفوریک تازه جهت تعادل سولفات مورد نیاز به این مرحله افزوده می شود غلظت . شود

پارامترهاي موثر در این مرحله از جمله . می گردداسید در این مخزن ها توسط کانه روي تنظیم 

درجه حرارت، زمان ماند و غلظت اسید سولفوریک به نحوي تنظیم می گردد که استحصال 

در این مرحله عالوه بر فلز روي سایر عناصر . حداکثر فلز روي که مد نظر است امکان پذیر شود

 کلر و غیره نیز در اثر انحالل وارد محلول لیچ م، کبالت، نیکل، ژرمانیوم، فلوئور،وکادمی: از جمله
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آهنی که از ته ریز تیکنر مرحله اول خنثی سازي وارد این مرحله می شود توسط . می گردند

 به صورت جاروزایت سدیم رسوب کرده و آرسنیک نیز به صورت (Na2SO4)سولفات سدیم 

  . رسوب می نماید(FeAsO4)اسکورودیت 

ي در تیکنر ته نشین شده و ته ریز تیکنر، پس از فیلتر شستشو شده و دوغاب حاصل از لیچ اسید

  . به مرحله عملیات پسماند ارسال می شود

  

   خنثی سازي- 2

این عملیات در دو مرحله صورت می پذیرد در مرحله اول سرریز تیکنر مرحله لیچ اسیدي توسط 

  .ط معینی خنثی می گرددمقادیر مشخصی از خوراك پالپ شده در مخازن این مرحله تحت شرای

هاي خنک کننده محلول و ته  بعد از ته نشینی دوغاب این مرحله در تیکنر، سرریز تیکنر به برج

  .ریز آن به مرحله لیچ اسیدي برگردانده می شود

عامل خنثی سازي در این . انجام می گیرد) ژیپس(در مرحله دوم، خنثی سازي نهایی و حذف گچ 

 به همراه ژیپس (ZnSO4.3Zn(OH)2.4H2O) سولفات روي قلیایی مرحله سنگ آهک و دوغاب

  .است) منیزیم زدایی(روي قلیایی از مرحله رسوب گذاري سولفات 

عناصري مانند آهن، آلومینیوم، آرسنیک، ژرمانیوم و سیلیس باقیمانده در محلول لیچ در این 

ابتدا فیلتر شده و سپس به بعد از تغلیظ دوغاب تولیدي، سرریز تیکنر . مرحله رسوب می کنند

بخشی از ته ریز این تیکنر به مخازن مخصوص حذف آلومینیوم . بخش تصفیه ارسال می شود

بخش دیگري از ته ریز به . فرستاده شده و دوغاب حاصل، فیلتر شده و شستشو می شود

  .هاي خنک کننده محلول ارسال می گردد مخازن مرحله دوم خنثی سازي و برج
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  ولتصفیه محل- 3

مس، کبالت، :  حاصل شده از مرحله انحالل، محتوي ناخالصی هایی مانند(PLS)محلول خام 

این عناصر در طی سه مرحله . نیکل، کادمیم و کلر است که براي عملیات الکترووینینگ مضر است

  :زیر از محلول خام حذف می گردند

  کلرزدایی: مرحله اول

  تصفیه گرم: مرحله دوم

  سردتصفیه : مرحله سوم

  )کلرزدایی(مرحله اول تصفیه  - 3- 1

جهت جلوگیري از باال رفتن غلظت .  میلی گرم در لیتر می باشد200غلظت مجاز کلر در الکترولیت 

یون کلر در الکترولیت با استفاده از یک واحد جداگانه جهت حذف کلر از محلول سولفات روي، 

به این صورت که حدود .  قرار می گیرداین مرحله از لحاظ میزان عنصر کلر، تحت کنترل مداوم

3
 و دمایی در حدود 5/2 برابر pHمی شود، کلرزدایی در   از محلول خام وارد مرحله کلرزدایی1

  . درجه سانتی گراد و توسط گرد روي و کات کبود صورت می گیرد50

  مرحله دوم تصفیه - 3- 2

، مس، کبالت و نیکل (As2O3)و تري اکسید آرسنیک در این مرحله با استفاده از گرد روي 

 و Cu3As ،CoAsترسیب می شوند جهت ایجاد شرایط مطلوب براي رسوب گذاري کامل 

NiAsدرجه سانتی 70-80دماي این مرحله بین .  از مقادیر معینی سولفات مس استفاده می شود 

وبات مس، کبالت و نیکل با آب بعد از فیلتر کردن، رس.  در نظر گرفته می شودpH=4.5گراد در 

  .شستشو شده و جهت عمل آوري بیشتر یا فروش، در انبار ذخیره می گردد
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  مرحله سوم تصفیه - 3- 3

 توسط pH درجه سانتی گراد و تنظیم 50در این مرحله با افزودن گرد روي، در دماي حدود

سفنجی رسوب می ، کادمیم به صورت ا) pH=4(الکترولیت برگشتی از مرحله الکترووینینگ 

نمایند بعد از فیلتر کردن، کادمیم اسفنجی به فرآیند تولید شمش کادمیم و محلول فیلتر شده آن 

  .به مرحله الکترووینینگ ارسال می گردد

   الکترووینینگ روي- 4

هاي خنک کننده خنک می شود سپس بعد از رسوب دادن  سولفات روي تصفیه شده ابتدا در برج

در چرخه تولید مخلوط شده و بلورهاي گچ از مرحله حذف ژیپس به مرحله گچ، با الکترولیت 

  .انحالل ارسال می گردد

 نیز  الکترولیت پس از خنک شدن به سلولهاي الکترووینینگ ارسال فرستاده شده و مواد افزودنی

  .افزوده می شوند و مه اسیداصلی جهت کنترل کاتد الندر خوراك به 

بخش کمی از . ها نیز به مخزن الکترولیت گرم منتقل می شود لالکترولیت برگشتی از سلو

  . هاي خنک کننده ارسال می گردد الکترولیت به مرحله انحالل  و قسمت اعظم آن به برج

  . گذاري سرب به الکترولیت، در چرخه افزوده می شود کربنات استرانسیوم یا باریم جهت رسوب

  .  طی مدت زمان معینی به طور مکانیکی صورت می گیردورقه کنی از کاتدهاي آلومینیومی بعد از

   واحد ذوب و ریخته گري - 5

ورقه هاي روي تولید شده در واحد الکترووینینگ نخست در روي یک سکوي ذخیره انبار می 

هاي خشک شده توسط یک باسکول توزین  ورق. شوند تا به طور طبیعی توسط هوا خنک شوند

در این قسمت کلرید آمونیوم براي . کوره القایی تغذیه می شودشده و به وسیله لیفتراك به 
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کاهش تولید سرباره فلزي اضافه می شود تا از اتالف فلز روي جلوگیري شود براي جلوگیري 

از خروج گرد و غبار از کوره، دریچه ویژه اي براي خوراك دهی در نظر گرفته می شود و 

فلز روي مذاب . گرد و غبار را جمع آوري می کنندبوسیله یک دودکش و یک فیلتر کیسه اي این 

ها  شمش. توسط یک پمپ ویژه از طریق یک ناودان به ماشین ریخته گري شمش منتقل می شود

برروي هم چیده شده توزین و بسته بندي می شوند و توسط لیفتراك به انبار محصول حمل می 

  .گردند

  

 روي SXبطوریکه در روش . باشد می و روش مرسوم در بخش تصفیه SXتفاوت عمده روش 

شود، در حالی که در روش  ها جدا می حل شده در محلول لیچ به طور انتخابی از سایر ناخالصی

. گردد ها از محلول لیچ جدا شده و محلول خالص سولفات روي استحصال می مرسوم، ناخالصی

یچ، الکترووینینگ، ذوب ، ل)خردایش، یکنواخت سازي و آسیاب(بنابراین بخش هاي آماده سازي 

  . باشند در هر دو روش مشابه می.... و ریخته گري و 
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۳۹ صفحه

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

  مقایسه روش هاي پیرومتالورژیکی با روش هاي هیدرومتالورژیکی تولید روي

نیست ولی روش هاي پیرومتالورژي در ظرفیت هاي تولید باال مقرون به صرفه  -

  .باشند هاي هیدرومتالورژي در ظرفیت هاي تولید باال و کم کامالً اقتصادي می روش

ولی در . شوند روش هاي هیدرومتالورژي براي کانه هاي با عیار پایین نیز استفاده می -

 .باشند روش هاي پیرومتالورژیکی فقط کانه هاي با عیار باال قابل استفاده می

به طوري . ی به تغییر ترکیب شیمیایی مواد اولیه حساس هستندروش هاي پیرومتالورژیک -

ها از حدي بیشتر شود، تولید متوقف شده یا راندمان  که اگر میزان برخی از ناخالصی

 .کند کاري فرایند به شدت افت می

 .مصرف انرژي در فرایندهاي پیرومتالورژیکی معموالً باالتر است -

ندهاي پیرومتالورژیکی و قابلیت مصرف دوباره پس با توجه به عدم ایجاد پساب در فرای -

ماندهاي حاصل در این روش ها، مسائل زیست محیطی در روش هاي پیرومتالورژیکی 

 .باشد کمتر می

  

 Solvent(با روش استخراج انحاللی ) Conventional(مقایسه روش مرسوم 

Extraction (  

یمیایی مواد اولیه روي دارد، به  انعطاف پذیري زیادي در برابر تغییر ترکیب شSXروش  -

طوریکه استفاده از ماده اولیه روي حاوي ناخالصی هاي زیاد، تأثیري برعملکرد سیستم 

  .کند ها تا حدودي تغییر می اما در روش مرسوم، فرایند براساس میزان ناخالصی. ندارد
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۴۰ صفحه

 مرسوم  امکان تولید با مواد اولیه عیار پایین وجود دارد، اما در روشSXدر روش  -

  .وجود ندارد

 منجر به استفاده از ولتاژ کمتر برق در سلول SXکیفیت خیلی باالي الکترولیت در روش  -

  .شود ها شده که در نتیجه باعث مصرف کمتر انرژي برق می

 خیلی پایین تر از روش SXدر روش ) EW(سطح فلوئور و کلریدها در فضاي بخش  -

از گازهاي کلر بوده و در نتیجه باعث  عاري EWمرسوم است، بنابراین محیط بخش 

  .شود جلوگیري از خوردگی ساختمان ها، تجهیزات و مخازن می

. شود عدم وجود کلریدها و ژیپس، باعث اصالح مورفولوژي الیه فعال روي سطح آند می -

بنابراین آند کمتر به تمیزکاري و صافکاري نیاز پیدا کرده و در نتیجه عمر آن افزایش 

  .یابد می

 . ، بیشتر از روش مرسوم استSXینه احداث کارخانه با روش هز -

  . داشته استSHG موفقیت بیشتري نسبت به روش مرسوم در حصول کیفیت SXروش  -

  

 برتري هاي قابل توجهی در مجموع نسبت به روش SXبدین ترتیب با وجود اینکه روش 

 روش مرسوم خیلی زیاد مرسوم دارد اما سرمایه گذاري اولیه مورد نیاز آن در مقایسه با

به دلیل وجود واحدهاي فعال متعدد و وجود دانش فنی روش مرسوم در کشور، . است

، منطقی تر و با ریسک کمتري همراه )با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر(انتخاب این روش 

  . باشد می

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

    شمش رويطرح تولید 
    1386 وریشهر

 

۴۱ صفحه

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

  نیاز

ضه و با توجه به امکانات عرضه و تقاضا و پیش بینی هاي انجام شده که نتایج آن در قسمت عر

ین اطالعات بدست آمده از سازندگان ماشِین آالت حداقل ظرفیت تقاضا آورده شده است و همچن

  .یل می باشد در سال با در نظر گرفتن موارد ذ تن3000اقتصادي طرح 

  
  ثابت طرحسرمایه گذاري 

هایی است که صرف ایجاد یک واحد صنعتی  گذاري ثابت طرح مشتمل بر هزینه هاي سرمایه هزینه

  :گردد که عبارتند از می

o نیزم 

o يمحوطه ساز  

o ي واداريدی توليساختمانها 

o زاتیآالت و تجه نیماش 

o یسات عمومیتاس   

o يزات اداریه و تجهیاثاث 

o یبرون کارگاه/ آالت حمل و نقل درون نیماش  

o يبردار قبل از بهرهيهانهیهز 

o نشدهینیش بی پيها نهیهز   

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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۴۲ صفحه

  

  فرمان حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید قطعات -34جدول شماره 

   میلیون ریال–ها  هزینه  ه ثابتاقالم سرمای  ردیف

  1350  زمین  1
  855,2  هزینه هاي محوطه سازي  2
  4322,5  هزینه هاي ساختمانهاي تولیدي و اداري  3
  9191  ماشین آالت و تجهیزات خط تولید  4
  2578  تاسیسات عمومی   5
  20  لوازم اداري  6
  280  وسائط حمل و نقل  7
  100  هزینه هاي قبل از بهره برداري  8
  934,3  ) درصد موارد فوق5(هزینه هاي پیش بینی نشده  9

  19631  جمع سرمایه گذاري ثابت
  

  زمین -1-5

ن ینـرو حـداقل زمـ     یاز ا .  متـر مربـع بـرآورد شـد        2980 طرح معادل    ي کار يمجموع کل فضاها  

ن فـرض   ین زمـ  ی تـأم  يهـا   نـه ین هز یـی  تع يبـرا . گـردد   ی متر مربع برآورد مـ     9000از طرح   یمورد ن 

مـت  ینـرو ق  یباشـد از ا     ی در سـطح کـشور مـ       ی صـنعت  ي از شهرك ها   یکی ي که محل اجرا   گردد  یم

ن ید زمـ یـ نـه خر ین صـورت کـل هز  یـ گردد که در ا یال فرض می ر150,000د هر متر مربع آن   یخر

  .گردد یال برآورد میون ریلی م1350معادل 
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۴۳ صفحه

  سازي  محوطه-2-5

... شی و آسفالت محوطه و ک تسطیح و خاکبرداري، دیوارکشی اطراف کارخانه، خیابان

باشد که شرح کامل این موارد به همراه  سازي طرح می هاي الزم در بخش محوطه عملیات

  . هاي آن در جدول ذیل آورده شده است هزینه

  ي محوطه سازينه های  هز-35جدول شماره 

  شرح  ردیف
مساحت 
  مترمربع

  قیمت واحد 
  )هزار ریال(

  هزینه کل 
  ) ریالمیلیون(

 88  50  1760  ي سبزفضا  1
 197.2  80  2465  خیابان کشی و پارکینگ  2
 570  200  2850  متر 2,5دیوار کشی به ارتفاع   3

  855,2  جمع کل هزینه هاي محوطه سازي
 

  ي و اداريلیدتوهاي  ساختمان-3-5

در این بخش از گزارش به بیان فضاهاي مورد نیاز کارخانه از قبیل فضاهاي تولیدي ،انبار، 

  .و خدماتی به تفکیک و بهمراه هزینه هر یک پرداخته شده است اداري 

  د شمش وريی تول تعیین حداقل فضاهاي کاري واحد-36جدول شماره 

  شرح  ردیف
مساحت 
  مترمربع

  قیمت واحد 
  )هزار ریال(

  هزینه کل 
  )میلیون ریال(

  2610  1500  1740  سالن تولید  1
  572  1100  520  انبار   2
  396  1800  220  ساختمان اداري  4
  60  1000  60  نگهبانی و سرایداري  5
  400  2000  200  یساختمان رفاه  6
  100  2000  50  شگاهیآزما  7

ون مخزن مازوت و یفوندانس  8
  لیگازوئ

45  550  25  

  159,5  1100  145  ری فایساختمان ترانس رکت  9
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۴۴ صفحه

  4322,5  ---  2980  جمع کل  
  تجهیزات  و  حداقل ماشین آالت-4-5

 تولیـد شـمش وري  ی ک واحد صنعتی ير برایآالت ز نیف شده ماش ید تعر یند تول ی فرا با توجه به  

   .باشد یاز میمورد ن

  

  د شمش وريی تولآالت مورد نیاز یک واحد  حداقل ماشین-37جدول شماره 
  )میلیون ریال(هزینه  تعداد  شرح  ردیف

  42/538  2  یل سقفیجرثق  1
  776  5  لتر پرسیف  2
  670  2  ری فایترانسفورماتور رکت  3
  6/31  2  دیالکتروموتور مختص پمپ اس  4
  108  12  دیالکتروموتور مختص پمپ اس  5
  2/10  2  دیالکتروموتور مختص پمپ اس  6
  160  14  دیپمپ ضد اس  7
  17  2  دیپمپ ضد اس  8
  43  2  ر بکسیالکتروموتور گ  9
  5/97  5  ر بکسیالکتروموتور گ  10
  5/51  5  ر بکسیالکتروموتور گ  11
  168  7   یچ وخنثیل-پالپ-کسریم  12
  88  4  هیکسر تصفیم  13
  3  1  کسر آهکیم  14
  75/77  1  یکینوار نقاله الست  15
  85/55  1  ينوار نقاله رولر  16
  24  1  )پالپ(يمخزن فلز  17
  313  13  مخازن  18
  219  1  شگرمیمخزن پ  19
  249/7  1  ر آهکیمخازن ش  20
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۴۵ صفحه

  د شمش وريی تولآالت مورد نیاز یک واحد  حداقل ماشین-37جدول شماره 
  )میلیون ریال(هزینه  تعداد  شرح  ردیف

  50  2  دیمخازن اس  21
  2  1  انهد روزیمخازن اس  22
  120  1  کاپیم-مخزن  23
  2  1  د تحت فشاریمخازن اس  24
  320  1  کوره ذوب  25
  195  1  نگ تاوریمخازن کول  26
  102  40  لنی اتی پليوانها  27
  4/20    ر آالتیلوله و ش  28
  555  1000  کاتد  29
  2240  1000  آند  30
  137  2114  ینه مسیش  31
  4/197  450  گ مخازنینیرابر ال  32
  5/60     مخازنیاپوکسرنگ   33
  9/75  138  ونیر کوالسیبر گالس سیپوشش فا  34
  228  -  يدی ضد اسير پوششهایسا  35

  7764  ن آالتیجمع ماش
  233  ازی مورد نیدکیقطعات 
  30   حملينه هایهز

  776  ي نصب و راه اندازينه هایهز
  388  یلیه و تفضی پای خدمات مهندسينه هایهز

  9191  جمع کل
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۴۶ صفحه

  ساتتاسی -5-5

در تمام صنایع، تأسیسات مصرفی به عنوان یکی از مهمترین ارکان برپایی هر کارخانه و واحد  

این تأسیسات با توجه به پارامترهایی از قبیل تعداد نیروي انسانی، . باشند صنعتی مطرح می

هاي کارخانه  آالت تولیدي، میزان فضاي تولیدي، میزان فضاي اداري و سایر محوطه ماشین

حال به تفکیک به بررسی هریک از تأسیسات مصرفی مورد نیاز پرداخته . گردند بینی می پیش

  .شده است

  

  د شمش وريی تولواحد تأسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز -38جدول شماره 

  نام تجهیزات  ردیف
  مشخصات فنی

  
  قیمت کل

  )میلیون ریال (
  500   کیلو وات500  برق رسانی  1
  30ptm -40  150 کلر حداکثريدارا  همراه لوله کشیآبرسانی به   2
  500  ---  سیستم سرمایش و گرمایش  3
  Co2 50کپسولهاي پودري،   سیستم آتش نشانی  4
  67  کیلو وات350  ژنراتور برق اضطراري  5
  10  ---  گاز رسانی  6
  27  ---  کمپرسور  7
  40  ---  سختی گیر  8
  500  ---  دیگ بخار  9

  250  ---  بویلر دیگ بخار  10
  337  ---  استخر پساب  11
  156  ---  استخر سیلکوالسیون  12

  2578  جمع
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۴۷ صفحه

   وسایل اداري و خدماتی-6-5

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

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

  . برآورد شده است میلیون ریال20معادل ل ین وساین ای تأميها نهیباشد که هز یم

  برون کارگاهی/  حمل و نقل درونآالت  ماشین-7-5

ک یـ  و لیفتـراك ک دسـتگاه    یاز به   ی ن ی واحد صنعت  ي جار يها  تیات و فعال  ی عمل يبه منظور اجرا  

  .ال خواهد بودیون ریلی م280ادل ن آنها معینه تأمی است که هزي سواريدستگاه خودرو

  برداري هاي قبل از بهره  هزینه-8-5

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

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

  .ریال برآورد می گردد

    نشدهیپیش بینهاي   هزینه-9-5

ثابت لحـاظ مـی گـردد کـه      هاي پیش بینی نشده در حاضر معادل پنج درصد کل سرمایه هزینه

  . میلیون ریال خواهد بود  934,3معادل 
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۴۸ صفحه

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

   معرفی نوع ماده اولیه عمده-1-6

در انـواع  اسـت کـه   ...  و سولفات آهن اسید سولفوریک، سانتره، روي کن طرح   یه مصرف یماده اول 

  .مختلف تهیه و مورد استفاده قرار می گیرد 

  

   معرفی منابع تأمین مواد اولیه-2-6

  . ن استی داخل کشور قابل تأمي از بازارها براحتی طرحیمصرفمواد 

 

  آنهاي  قیمت و  برآورد میزان مصرف ساالنه مواد اولیه-3-6

. جدول ذیل آورده شـده اسـت  در قیمت این مواد به طور متوسط ه و نیز یزان مصرف مواد اول یم

البته باید گفت که قیمت مواد تحت تـاثیر قیمـت جهـانی، از وضـعیت بـسیار نامتعـادلی برخـوردار                  

  . است

 

   قیمت و میزان مواد مورد نیاز طرح- 39جدول شماره 

کیلو گرم بر ( قیمت  ويکیلوگرم به ازاي تن تولید ر  نام ماده 
  )تومان

  540  4300تا4200  يکنسانتره رو
  50  1000 تا 800  اسید سولفوریک
  43  260 تا 250  آهک هیدراته
  100  45 تا 40  سولفات آهن
  160  35 تا 30  دي اکسید منگنز
  150  30 تا 25  سولفات آلومینیوم
  2000  8 تا 7  سولفات مس
  220000  3 تا 5/2  سرب براي آند
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۴۹ صفحه

   قیمت و میزان مواد مورد نیاز طرح- 39جدول شماره 

کیلو گرم بر ( قیمت  ويکیلوگرم به ازاي تن تولید ر  نام ماده 
  )تومان

  70000  03/0 تا 025/0 ه براي کاتدنقر
  600  2 تا 5/1  سولفات منگنز

  1300  20/0 تا 15/0  کربنات استرانسیوم
  12  160 تا 150  نمک طعام

  2500  1/0 تا 08/0  پرمنگنات پتاسیم
  5  متر مربع/   تن055/0 تا 05/0  پارچه فیلتر پرس

  297460  جمع
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    شمش رويطرح تولید 
    1386 وریشهر

 

۵۰ صفحه

   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

   تحلیل هاي مرتبط به دسترسی به مواد اولیه -1-7

 باشد در استان زنجان و یا در ی که سنگ معدن مين ماده اولیه براي تولید شمش رویمهمتر

  .استان هایی نظیر خوزستان و اصفهان می باشد که در اولویت هاي بعدي قرار می گیرند

  

   تحلیل هاي مرتبط به دسترسی به بازار مصرف -2-7

محصوالت تولیدي در ایـن صـنعت       . باشد  ه مصرف شمش روي، صنایع گالوانیزاسیون می      عمد

براي محافظت از خوردگی محصوالت تمام شده از جملـه فـوالد بـراي سـاختمانها و پلهـا، پـیچ و                      

بنابراین بـا توجـه بـر اینکـه در اکثـر اسـتانهاي            .شود  مهره، ورق، سیم و لوله از روي استفاده می        

ور بحث ساخت و ساز گسترش بیشتري دارد لـذا محـل اجـراي طـرح مـی توانـد                  توسعه یافته کش  

  . استان هاي توسعه یافته کشور از قبیل تهران، تبریز، شیراز و اصفهان انتخاب گردد 

 

      تحلیل هاي مرتبط به دسترسی به منابع نیروي انسانی-3-7

ی باشد و دسترسی به در تولید این محصوالت نیروي انسانی متخصص خاصی مورد نیاز نم

  .گر آسان می باشدینیروي انسانی ماهر و نیمه ماهر در تهران و استانهاي د

  

   تحلیل مربوط به شرایط زیست محیطی-4-7

پس از آنکه جوامع بشري از لحاظ صنعتی به سرعت رشد نمودند، انسان در پی کسب آرامش و 

معضل آلودگی . بینی مواجه شده است رفاه بیشتر در امر زندگی خود با معضالت غیر قابل پیش

محیط زیست به علت تخلیه پسابها، فاضالب و دود حاصل از احتراق سوختهاي صنعتی در 
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۵۱ صفحه

در صورتیکه . باعث خطرات جدي در ادامه حیات بر روي زمین گردیده است... اتمسفر زمین و 

شدن محیط زیست آن احداث هر واحد صنعتی در هر نقطه از جهان معادل از بین رفتن و آلوده 

محل شود، به دلیل گسترش واحدهاي صنعتی، خطر انهدام محیط زیست بیش از بیش خود را 

سازد پس الزم است در کنار احداث هر واحد صنعتی مسائل آلودگی محیط زیست به  نمایان می

نحو مطلوب مورد مطالعه قرار گیرد و روشهاي حفاظت محیط زیست همگام با احداث آن واحد 

  .ر نظر قرار گیردد

  

 طرح استان زنجان ي اجراي برايشنهادین منطقه پی موارد بهتریبا توجه به در نظر گرفتن تمام

 .رندی گی قرار مي بعديت هایخوزستان و اصفهان در الوتهران ،  ي باشد و استانهایم
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۵۲ صفحه

   وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال- 8

 گیري موثر منابع وبکارحدودزیادي به مدیریت صحیح  واثر بخشی هر سازمان تا کارآیی

 در طبقات مختلف سازمان هرشغلتعیین تعداد مشاغل وتنظیم شرح وظایف .انسانی بستگی دارد 

 طرح با برآورد نیروي انسانی هرمراحل اولیه .،از اصول اساسی تشکیالت یک واحد می باشد

 .وتعیین پست سازمانی همراه می باشد

از . انسانی واحد تولیدي دخالت دارندنیروهايمختلفی درتعیین تعداد وتخصص   هاي پارامتر

 ،اتوماسیون این عوامل می توان به سطح تکنولوژي مورد استفاده ،تمایل به اشتغال زایی یا جمله

 پرسنل بخش دوبرآورد نیروي انسانی طرح در  .مهارت مرود نیاز اشاره کرد  حدود تخصص و

که پرسنل تولیدي خود شامل پرسنل مستقیم تولیدي  انجام می شود )اداري(تولیدي وغیر تولیدي

  .و غیر مستقیم تولیدي میباشد

  پرسنل تولیدي برآورد)الف

 ،پرسنل کارگاه برآورد قبل با توجه به لیست ماشین آالت ارائه شده در بخش هاي  جا  ایندر

 ماشین به کارگر وابستگین میزا حد تخصص مورد نیاز براي کار با یک ماشین و.می گردد

 هر ماشین چه تعداد کند،از عوامل تعیین کننده اي است که مشخص می )درجه اتوماسیون (

 هاي مورد استفاده در ،مهارتبا توجه به موارد فوق .پرسنل وبا چه مهارت هایی الزم دارد

 .ر ساده  ماهر وکارگ،کارگرصنایع به ترتیب تخصص ومهارت عبارتند از ،مهندس ،تکنسین 

)اداري ( پرسنل غیر تولیديبرآورد)ب  

پرسنل غیر تولیدي ...  تجاي واحدومبادالت این قسمت با توجه به تعداد پرسنل تولیدي ومیزان در

  :شامل موارد زیر می باشد

مدیریت)1  
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۵۳ صفحه

 عهده دارد ومدیریت کلی تولید بر عامل یا مدیر کارخانه ،مسئولیت مستقیم کل عملیات را مدیر

در . مسئولیت هاي مدیر خواهد بود جملهت امور مالی،مدیریت فروش وبازرگانی واحد از ،مدیری

 اي است که یک نفر براي تصدي این گونهواحد هاي کوچک ومتوسط ،حجم این عملیات به 

  .مسئولیت کافی است

پرسنل اداري ،مالی ،خدماتی)2  

 اداري ومالی در نظر گرفته می رمندکا نفر 7،...  انجام امور دفتري ،حسابداري،کارگزینی و براي

  . نفر مورد نیاز می باشد4 ونظافت نیز ،آبدارچیهمچنین براي امور سرایداري ونگهبانی .شود 

  

   نیروي انسانی الزم طرح-40جدول شماره 

  تعداد مورد نیاز  بخش مورد  نیاز  ردیف

  15  يدیپرسنل تول  1

  7 )يادار(يدیر تولیپرسنل غ  2

  4  یپرسنل خدمات  3

  26  جمع
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۵۴ صفحه

   بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح-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   500kwره،  یها و غ     ساختمان ییروشنا

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

  .گردد یال برآورد میون ریلی م500انتقال 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 یاز خواهد بود که با توجـه بـه تعـداد کارکنـان حجـم مـصرف سـال       ی سبز مورد ن ي فضا ياریآب

 1ی شـهرك صـنعت  یکـش  ق شـبکه لولـه    یزان آب از طر   ین م ی گردد که ا   ی متر مکعب برآورد م    1800

  . ال برآورد شده استیون ریلی م150نه آن معادل ین است که هزی طرح قابل تأميمحل اجرا

  ورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن برآ-3-9

 طـرح،   يشنهادپین سوخت   یبهتر. تاسیساتی خواهد بود     سوخت در طرح حاضر براي مصارف     

گـر  ی دی برخـ ی گـاز بـوده ولـ   یکـش   لولهيها دارا   شهركینکه برخی نظر بر ا ی است ول  يگاز شهر 

 در ی انتخـاب شـده اسـت ولـ        ل بـه عنـوان سـوخت      ینرو در طرح حاضر گازوئ    یفاقد آن هستند از ا    

 برخـوردار باشـد    ي گـاز شـهر    یکش   طرح از لوله   ي اجرا ي انتخاب شده برا   یی که محل نها   یصورت

  . ت خواهد داشتیانتخاب آن اولو

                                                
 .محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است 1
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۵۵ صفحه

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

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

ن آن از شـهرك  یشنهاد شـده اسـت لـذا امکـان تـأم        پی ی طرح شهرك صنعت   ي که محل اجرا   ییآنجا

   . وجود خواهد داشتیمحل 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 اولياه ونیعبور و مرور کام ±

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

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

  .اشد طرح وجود داشته بيه 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 یکارکنان به وس  

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

  آهن، فرودگاه و بندر ر امکانات مانند راهیسا ±

 طـرح  ي بـرا يگـر ی، امکانـات د ي سـوار يهاون و خودروی تردد کاميبه جز امکانات مناسب برا    

  .باشد یاز نمیمورد ن
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۵۶ صفحه

  ) و مالیهاي تعرفه گمرکی حمایت (هاي اقتصادي و بازرگانی  وضعیت حمایت-10

 درصد می باشد ،از طرفی با توجه به اینکه واردات 4این محصول داراي حقوق گمرکی ورودي 

 هیچگونه محدودیتی جهت واردات این محصول از طرف گمرك جمهوري اسالمی ممنوع نبوده و

آن لحاظ نشده است لذا واردات آن به هر میزان بالمانع میباشد البته همانگونه که در بخشهاي 

 به عنوان یکی از صنایع مادر و تعیین کننده، مطرح می باشد و از ي صنعت روقبلی اشاره شد

 صنعت وافزایش جمعیت امروزه  با توجه به رشد روز افزون.اهمیت بسزایی برخوردار است

 يد برای امکان تولي و محصوالت روي بازار به رویجهان و به تبع آن افزایش نیاز بشرو تشنگ

   .ز فراهم شده استی نی خصوصيبخش ها

همچنین قرار است تولید کنندگان در این صنعت نیز از تسهیالت و حمایت هاي ویژه اي  نیز 

  .برخورردار شوند



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

    شمش رويطرح تولید 
    1386 وریشهر

 

۵۷ صفحه

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

 می توان این طور نتیجه گیري کرد که با توجه يدر نهایت با بررسی دقیق بازار داخلی شمش رو

 ي در داخل و افزایش روز افزون  ساخت قطعات و ابزار هايبه نیاز باالي بازار شمش رو

ون، احداث واحدي در راستاي تولید یزاسیع گالوانیاشرفت روز افزون صنین پی و همچنیصنعت

  .   داراي توجیه اقتصادي بوده و از سود آوري باالیی برخوردار خواهد بوديشمش رو

حـداقل  علی ایحال در صورتیکه قصد سرمایه گذاري در تولیـد شـمش روي باشـد بایـد گفـت کـه                

 بـا احتـساب    انتخاب شـود کـه  دی در سال با تن3000تولید شمش روي  ک واحد   ی يت اقتصاد یظرف

ه ی تحـت آن حجـم سـرما   خواهد بود کـه  در سال  تن2850 درصد راندمان ، ظرفیت عملی تولید    95

 ي فـوق طـور  يهـا  يگـذار  هیت و حجـم سـرما  ی خواهد بود که ظرف میلیون ریال19631معادل  ثابت  

 ی، سـود معقـول  دهـد  ی خود را پوشـش مـ  يها نهیه هزینکه کلیانتخاب شده است که طرح عالوه بر ا   

  .گذار خواهد نمود هیب سرمایز نصین
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