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  خالصه طرح
  

 SLCپیستون خودرو به روش ریخته گری   نام محصول

   قطعه در سال1,000,000    ظرفیت پیشنهادی طرح
   11,120  )میلون ریال (مواد اولیه

  25  اشتغال زایی
   مترمربع3000  زمین مورد نیاز

   مترمربع100  اداری
   مترمربع1000  الن تولیدس

   مترمربع100  انبار مواد اولیه
   مترمربع100  انبار محصول

  0  آشپزخانه 
  0  رخت کن و نماز خانه

   مترمربع50  سرویس ها 

  زیر بنا

   مترمربع30  ساختمان نگهبانی
  16,130  ) ریالمیلیون(سرمایه ثابت 

  4676  )ریالمیلیون (سرمایه در گردش
  2325  )تر مکعبم( مصرف ساالنه آب 
  500  )کیلو وات بر ساعت( مصرف ساالنه برق

  مصرف ساالنه سوخت  750,000  )متر مکعب( گاز
  9000  )لیتر(بنزین

   و اصفهان، تبریزتهران، خراسان رضوی  محل پیشنهادی برای احداث طرح
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   معرفی محصول-1

   نام و کد محصول-1-1

  کد محصول  شرح کاال ردیف

  34301665  پیستون خودرو  1

  : شماره تعرفه گمرکی-2-1

  شماره تعرفه گمرکی  حقوق ورودی  شرح کاال  ردیف

4  84091000  

15  84099190  

1  
اجزاء و قطعـاتی کـه منحـصرا مربـوط بـه موتورهـای              

  .پیستونی باشند
4  840999  

   شرایط واردات-1-3

ن با پرداخت حقـوق ورودی       نداشته و واردکنندگا   در زمینه واردات این محصول شرایط خاصی وجود       

  .مربوط به کاال می توانند نسبت به واردات آن اقدام نمایندمطابق جدول بند پیش 

   بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی-1-4

   ویژگیهــــا و روشــــهای  "بــــا عنــــوان   3291ایــــن کــــاال دارای اســــتاندارد داخلــــی    

 در آن نحوه پرداخت و ابعـاد  ، کهمی باشد  DIN 4237-1و استاندارد بین المللی "آزمون پیستون

  . سوراخها و سایر ابعاد پیستون تشریح گردیده است

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

دارای رنـج   ....به دلیل تنوع کاربرد در وسـایل نقلیـه زمینـی، هـوایی، دریـایی و                 قیمت این محصول    

هزار ریال بـه بـاال      350می باشد ولی در مورد خودرو قیمت این کاال به ازاء هر دست، از               گسترده ای   

  .می باشد
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   موارد مصرف و کاربرد-1-6

  
   رود در حرکت انبساط پیستون قطعه ای استوانه ای شکل است که در درون سیلندر باال و پایین می

وقتـی بـا سـرعت زیـاد          .وارد می شود   پیستون   به کف    طور ناگهانی    نیوتون نیرو به      18000تا  

 دمای کف پیستون به . بار در ثانیه رخ می دهد    40 تا   30رانندگی می کنید این اتفاق در هر سیلندر         

ای محکـم باشـد کـه بتوانـد ایـن            پیستون باید به انـدازه       .رسد سانتیگراد یا بیشتر می     درجه 2200

 .عین حال پیستون باید چنان سبک باشد که بار وارد بر یاتاقانها کاهش یابد              در ،تنشها را تحمل کند   

    مرگ باالیی یا پایینی متوقف می شود و سپس در جهت عکس به حرکت در                وقتی پیستون در نقطه   

 زیـرا فلـزی سـبک       ،لومینییوم می سازند  آرا از    پیستون   .تغییر می دهد    وارد به یاتاقان را    رید با  آ می

 دامنه یا قـسمت پـایین   .پیستونهای تمام لغزان استفاده می شود      است در بیشتر موتورهای خودرو از     

 .ن کاهش یابد و هم جا برای وزنه های تعادل میل لنگ باز شـود              آپیستون را می تراشند تا هم وزن        

لیمتر تغییر می کند وزن ایـن پیـستون هـا در حـدود           می 122 تا   76قطر پیستون موتور خودرو بین      

پیـستون هـای      .نـشود  لـرزش    تا موتور دچار     دن همه پیستون ها باید هموزن باش      . گرم است  450
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 پیستون های اهنگری شـده را       .می سازند  هنگریآیکی از دو روش ریخته گری و         لومینیومی را به    آ

ن را طبـق روال خاصـی       آ پس از ماشینکاری پیستون      ،ندلومینیوم الیاژی می ساز   آبا استفاده از لقمه     

انجام میدهند تا خـواص مطلـوب را پیـدا           ن عملیات گرمایی  آ به اصطالح روی     .گرم و سرد می کنند    

 پس از این مرحله روی بسیاری از پیستونها را با الیـه نـازکی از اب قلـع یـا مـواد دیگـر مـی                           .کنند

   .وتور سطح پیستون ساییده نمی شود در نتیجه هنگام راه اندازی م.پوشانند

سایش هنگامی رخ می دهد که ذرهای فلزی از یک قطعه متحرک به قطعـه دیگـر انتقـال یابـد ودر            

   .در تماس ایجاد شود حفره ها یا شیارهای روی سطح  نتیجه

 فاصله بین جدار سـیلندر     ازت  سعبارت ا )یا خالصی دامنه پیستون   (خالصی پیستون  :خالصی پیستون 

 وقتـی موتـور روشـن اسـت         . میلیمتـر اسـت    0,10 تا 0,025 این فاصله معموال بین      .امنه پیستون و د 

 اگـر   .رینگ های روی الیه ای از روغن حرکت می کنند که این فاصله را پر کـرده اسـت                   پیستون به 

 .خالصی پیستون خیلی کم باشد در نتیجه اصطکاک زیاد و سایش شدید توان موتور کاهش می یابد                

اگـر   .پیستون به جداره سیلندر بچـسبد و بـه اصـطالح گریپـاژ مـی کنـد       ممکن استحالت  در این   

   .خالصی پیستون بیش از حد باشد سبب زدن پیستون می شود

لومینیومی در نتیجه افزایش دما بیشتر از سـیلندر هـای چـدنی             آپیستونهای   :کنترل انبساط پیستون  

  پیـستون از   .ن رفـتن خالصـی پیـستون شـود        منبسط می شوند و همین امر ممکن است سبب از بی          

 اما .جداره سیلندر بیشتر گرم می شود و همین امر نیز سبب می شود که باز هم بیشتر انبساط یابد              

 در نتیجه ترتیب احتـراق بهـم        .اگر کف پیستون خیلی داغ شود ممکن است سبب خود سوزی شود           

هنـگ  آ افـزایش  ،کنترل انبساط پیستونای ه یکی از راه.سیب ببیندآمی خورد و ممکن است موتور  

  گرمای بیشتری دفع خواهد شـد      ، هرچه کف پیستون ضخیمتر باشد     .دفع گرما از کف پیستون است     

 .ن مـی شـود  آ سـبب افـزایش وزن   ، اما افزایش ضخامت کف پیستون.خنکتر کار می کند   و پیستون 

ن نمـی   آخت مجـاور     سـو  –پیستون خیلی سرد کار کند الیه هـای مخلـوط هـوا              همچنین اگر کف  

 در نتیجه بازده موتـور      ،نسوخته از طریق اگزوز در محیط پخش می شود         سوخت- مخلوط هوا  .سوزد
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 برای کمک کردن به کنترل انبساط پیـستون بیـشتر پیـستونها را              .می یابد  ن افزایش آکاهش و دود    

 بیضوی گرم   -ک   وقتی پیستونهای اتاق   .نها اندکی بیضوی شود   آاتاقک   طوری تراشکاری می کنند که    

 راه دیگـر کنتـرل انبـساط        .از دسـت مـی دهنـد و گـرد مـی شـوند              می شوند شکل بیضوی خود را     

 این تقویـت    ، وقتی پیستون گرم می شود     . تعبیه یک پشت بندی فوالدی در پیستون است        ،پیستون 

   .مدگی بوش گژنپین را محدود می کندآکننده انبساط کف پیستون و بر

 امـا شـکلهای کـف       .سیاری از موتورها از پیستون کف تخت استفاده می شود         در ب  :شکل کف پیستون    

 شکل کف پیستون مطابق با شـکل سرسـیلندر و           .پیستون ممکن است مطابق طرح موتور تغییر کند       

   بعضی از پیستون ها کف پیستون فنجانی یا فرو رفتگی جای .شکل محفظه احتراق نیز تغییر کند

 در بعضی از پیـستون هـا        .ن حرکت کنند  آ باز می شوند می توانند در        سوپاپ دارد که وقتی سوپاپها    

   .پیستون گنبدی یا به شکلهای دیگر است تا تالطم در محفظه احتراق افزایش یابد سر

یـک طـرف     ن پیستون صدایی است که از جابجـا شـدن پیـستون از            دز  :خارج از مرکزی گژن پین      

 برای جلوگیری از زدن پیـستون در        .اط ناشی می شود   غاز حرکت انبس  آن در   آسیلندر به طرف دیگر     

 . بسیاری از موتورها از پیستون هایی استفاده می شود که گژنپین انها انـدکی خـارج از مرکـز اسـت                    

 .فشار گیر اصلی عمل می کند      خارج از مرکزی به طرف دامنه پیستون است که به منزله سطح              این

بیـشترین تمـاس را بـا جـداره      انبـساط   حین حرکت   در   است که    پیستون   این همان سطحی از     

 با نصب خارج از مرکز گژنپین پیستون نوعی حرکت نوسانی انجام می دهـد و                .می کند  سیلندر پیدا 

     فـشار ناشـی از احتـراق سـبب          .نسبت به طرف دیگر فشار بیشتری وارد مـی شـود           نآبر یک طرف    

 نقطه مرگ باالیی نزدیک می شود اندکی        می شود که پیستون در حال حرکت به سمت باال وقتی به           

     فشارگیر اصلی بـا جـداره سـیلندر تمـاس            در نتیجه سر پایینی سطح       ،می شود  به طرف راست کج   

 در ایـن هنگـام سـطح        .صاف مـی شـود     پیستون از نقطه مرگ باالیی گذشت      نکهآ پس از    .می گیرد 

این تمـاس نـوعی عمـل روبـشی          .فشارگیر اصلی به طور کامل با جداره سیلندر تماس پیدا می کند           

رامتر کـار مـی کنـد و    آ موتور   ، در نتیجه همین عمل    .حداقل می رساند   زدن پیستون را به    است که   
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 زدن پیستون معموال فقط در موتورهای کهنه ای مـشاهده مـی شـود               .ابدی دوام پیستون افزایش می   

   .ه یا شکسته شده استنها ساییدآنها ساییده شده و دامنه پیستون آکه جداره سیلندر های  

 رینگهـای تـراکم هـم در رینـگ        ،وقتی پیستون در سیلندر باال و پایین مـی رود          :تقویت رینگ نشین  

 وقتی پیستون در نقطه های مرگ باالیی و پایینی جهت حرکت خـود را    .رود نشینها باال و پایین می    

حظـه ای از اثـر لختـی و     ایـن تـاخیر ل  . هر رینگ لحظه ای از پیستون عقب می ماند      .کند عوض می 

ن را در   آ لحظه ای بعد بغل رینگ نشین به رینگ می خـورد و              .خالصی جانبی رینگ ناشی می شود     

 فشار شدید ناشی از احتراق رینـگ        ،غاز می شود  آ وقتی حرکت انبساط     .سیلندر باال و پایین می راند     

خـورد هـای مکـرر سـبب         ایـن بر   .شدت به سطح پایینی رینگ نشین می فـشارد         تراکم باالیی را به   

 برای مقابله با این سایش در بعضی از پیستونها رینگ نشین            .ساییدگی رینگ نشین باالیی می شود      

ن اسـت کـه     آ یکی از روش های مورد استفاده در پیستونهای ریخته گـری             .باالیی را تقویت می کند    

نیکـل دار در قالـب      باالیی را بطور کامل به صورت یک مغزی از جنس چدن یا چـدن                رینگ نشین   

 نصب یک فاصله گذار فوالدی اسـت کـه بـه            ،روش دیگر  .بریزند لومینیوم را دوران  آقرار می دهند و     

هنگـری ناحیـه    آ در هنگـام تولیـد پیـستون بـه روش            .منزله سطح باالی رینگ نشین عمل می کند       

   .رینگ نشین را فلز پاشی می کنند

نکـه  آ پـس از   .لومینیوم با سیلیسیم مـی سـازند      آلیاژ  آز   این پیستونها را ا    :پیستون های کم اصطکاک     

لومینیوم را از سـطح مـی       آن ماده ای شیمیایی می مالند که ذرات         آ روی دامنه    ،پیستون ریخته شد  

  .می شود  در نتیجه سطح سخت تر و بادوامتری حاصل .و ذرات سیلیسیم را باقی می گذارد زداید
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   بررسی کاالهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول-1-7

، لـذا پیـستونهای     با توجه به اینکه مورد مطالعه تولید پیستون خودرو به روش ریخته گری می باشد              

  .معرفی نمودآهنگری شده را می توان بعنوان کاالی جایگزین 

اهنگـری    پیستون هـای  .کنند  موتورهای پرقدرت از پیستونهای اهنگری شده استفاده می در بیشتر 

شده در مقایسه با پیستون های ریخته گری متراکم تر و محکم ترند و در دمای پایینتری کـار مـی      

کمتـر اسـت نتیجـه       جا   در ناحیه سر از همه       کنند زیرا گرما را بهتر انتقال می دهند قطر پیستون         

باالی پیستون فضای بیشتری برای انبساط وجود دارد بعضی پیستونها از محور گژنپین تا پـایین   در   

   .جا بیشتر است دامنه شیب دارند در این پیستون قطر در پایین دامنه از همه

   اهمیت استراتژیکی کاال در دنیای امروز-1-8

 صنعت خودروی ایران بـا  ،موتوری هسازمان بین المللی وسائل نقلیبنا بر گزارشهای منتشره از سوی 

 . تولید کرد2008دستگاه خودرو در سال   میلیوندو درصدی نزدیک به 21رشد 

 میلیـون دسـتگاه خـودرو    70 نزدیـک بـه   2007جهان در سال  ، شرکت های خودروسازیهمچنین

   .تولید کردند



 ١١

ش چهـار درصـدی   گزارش تولید چهل شرکت خودروسازی جهان در این سال با افـزای  بر اساس این

   . میلیون دستگاه رسید127/69قبل از آن به  نسبت به سال

میلیون دستگاه مربوط به 24/19مربوط به خودروهای سواری و   میلیون دستگاه886/49از این رقم 

   .خودروهای تجاری بوده است

دهم را بـه  میزان رشد نیز رتبه هجـ  ایران از نظر حجم تولید خودرو در جهان رتبه هجدهم و از نظر

   .خود اختصاص داده است

ژاپن،امریکا و چین به ترتیب بزرگترین کشورهای تولید کننده خودرو در سـال   بر اساس این گزارش

   .شده اند  شناخته2007

   .شده است  میلیون دستگاه اعالم18/7 و 48/11،26/11تولید این کشورها به ترتیب 

یع خودروسازی در دنیا و گسترش تولید خودرو، بـه نظـر            با توجه به کاربرد الزامی این قطعه در صنا        

  . می رسد تولید این کاال از اهمیت باالیی برخوردار می باشد

  :مصرف این کاال در چهار بازار بزرگ به قرار ذیل می باشد

  



 ١٢

  .لذا محصول مذکور یکی از کلیدی ترین محصوالت در صنایع خودروسازی می باشد

  

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

کـشورهای عمـده تولیدکننـده ایـن محـصول ایـاالت            با توجه به رشد صنعت خودروسازی در دنیـا،          

آلمـان و    ایـاالت متحـده،       ژاپـن،   و کشورهای عمده مصرف کننده     ، تایوان  ژاپن ،متحده، آلمان، چین  

  .می باشند   چین 

  :ه شرح زیر استبندی کشورهای سازنده خودرو در جهان به ترتیب ب رده

   هزار دستگاه484 میلیون و 11با تولید  ژاپن -1

  هزار دستگاه 263 میلیون و 11آمریکا با تولید  -2

   هزار دستگاه188 میلیون و 7چین با تولید  -3

   هزار دستگاه819 میلیون و 5با تولید  آلمان -4

  هزار دستگاه 935 میلیون و 3کره جنوبی با تولید  -5

   هزار دستگاه169 میلیون و 3ا تولید فرانسه ب -6

   هزار دستگاه777 میلیون و 2اسپانیا با تولید  -7

  هزار دستگاه 611  میلیون و2برزیل با تولید  -8

   هزار دستگاه572 میلیون و 2کاندا با تولید  -9

   هزار دستگاه45 میلیون و 2مکزیک با تولید  -10

  

   شرایط صادرات-1-10

دودیت صادراتی نداشته و صادرکنندگان عمده می توانند از مشوقهای صـادراتی  صادرات این کاال مح  

  . استفاده نمایند

  



 ١٣

   وضعیت عرضه و تقاضا -2
 سـطح  و آنها ها تعداد واحد محل و تاکنون مچهار برنامه آغاز از تولید روند و برداری بهره ظرفیت بررسی -2-1-1

  ظرفیتها از برداری کامل بهره عدم علل عملی، اسمی، ظرفیت موجود، های واحد تکنولوژی

  بانک اطالعاتی وزارت صنایع و معادن ایران: منبع 

 34301665 تعداد واحدسنجش ظرفیت پیستون

 3 قطعه 154000   شرقی آذربایجان

 2 قطعه 980000  سمنان

 1 قطعه 1400000  قزوین

 1 قطعه 98000  مازندران

 2 قطعه 84000  رضوی خراسان

 2 قطعه 980000  اصفهان

 1 قطعه 79800  فارس

 1 قطعه 210000  مرکزی

 13 قطعه 3985800 جمع کل
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   بررسی وضعیت طرحهای جدید و توسعه در دست اجراء-2-2

  بانک اطالعاتی وزارت صنایع و معادن ایران: منبع 

 طرحهای در دست اجراء

 تعداد )گاهدست(ظرفیت  پیشرفت فیزیکی ردیف

1 5%-30% 644000 4 

2 31%-50% 98000 2 

3 50%-80% 372400 4 

4 81%-100% 753200 3 

 13 1867600 جمع کل

  



 ١٥

0

200000

400000

600000

800000

5%-30% 31%-50% 50%-80% 81%-100%

ظرفیت تولید طرحهای در دست اجرا   (قطعه)

  

0

1

2

3

4

5%-30% 31%-50% 50%-80% 81%-100%

تعداد طرحهای در دست اجرا 

  
  87 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه چهارم تا پایان سال -3-2

فکیک سال در  به ایران به ت1387میزان واردات پیستون از ابتدای برنامه چهارم توسعه تا پایان سال            

الزم به ذکر است در بعضی ردیفها عدد صفر وارد شده کـه نـشان               . جداول زیر مشخص گردیده است    

  .دهنده واردات زیر یک تن به کشور می باشد

 ir.tccim.www://http                                                بخش صادرات و واردات کاال-سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن: منبع
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 1384واردات 

 )هزاردالر(ارزش  )تن(ظرفیت  کشور ردیف

 5,063 578 امارات متحده عربی 1

 2,970 152 انگلستان 2

 2,303 66 آلمان 3

 1,179 463 ترکیه 4

 631 143 چین 5

 517 17 بلژیک 6

 504 16 ژاپن 7

 354 155 هند 8

 346 13 ئدسو 9

 337 0 هلند 10

 297 36 فرانسه 11

 169 16 ایتالیا 12

 121 48 رومانی 13

 114 4 برزیل 14

 90 0 اوکراین 15

 89 29 تایوان 16

 70 0 آفریقای جنوبی 17

 52 2 جمهوری کره  18

 48 4 ایاالت متحده آمریکا 19

 54 7 فنالند 20

 44 11 سوئیس 21

 24 1 عراق 22

 22 0 اپورسنگ 23

 20 1 لبنان 24

 16 0 اتریش 25

 11 0 کانادا 26

 9 1 جمهوری عربی سوریه 27

 8 5 پاکستان 28

 6 3 فدراسیون روسیه 29

 4 1 اندونزی 30

 4 2 عربستان سعودی 31

 3 0 اسپانیا 32

 1 1 کویت 33

 15,483 1,775 جمع
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 1385واردات 

 )دالرهزار(ارزش  )تن(ظرفیت  کشور ردیف

 8,467 155 ایتالیا 1

 3,788 464 امارات متحده عربی 2

 3,931 164 آلمان 3
 2,849 103 انگلستان 4

 1,317 14 بلژیک 5

 1,186 396 ترکیه 6

 871 345 چین 7

 752 19 ژاپن 8

 613 14 جمهوری کره  9
 641 4 هلند 10
 2,299 14 فرانسه 11

 409 94 هند 12

 319 3 اوکراین 13

 300 85 تایوان 14

 170 4 لهستان 15

 97 40 رومانی 16

 95 25 سوئیس 17

 73 3 سوئد 18
 52 1 لوگزامبورگ 19

 51 21 برزیل 20

 43 1 سنگاپور 21

 31 0 کانادا 22
 83 10 اتریش 23
 14 3 فدراسیون روسیه 24
 13 3 ایاالت متحده آمریکا 25
 8 3 اسپانیا 26
 4 1 پاکستان 27
 2 0 هنگ کنگ 28
 1 0 بلغارستان 29
 1 1 کویت 30

 28,481 1,990 جمع
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 1386واردات 

 )هزاردالر(ارزش  )تن(ظرفیت  کشور ردیف

 28,663 966  ایتالیا 1

 8,422 1,108 امارات متحده عربی 2

 8,273 87 فرانسه 3
 6,484 204 آلمان 4

 3,100 53 بلژیک 5

 2,138 296 چین 6

 1,675 0 سنگاپور 7

 1,614 6 فدراسیون روسیه 8

 1,486 40 انگلستان 9
 1,773 11 هلند 10
 1,384 1 مالزی 11

 1,363 168 جمهوری کره  12

 1,028 141 ترکیه 13
 896 80 تایوان 14

 764 133 هند 15

 656 0 ونزوئال 16

 310 16 ژاپن 17

 295 6 آرژانتین 18
 271 20 کرواسی 19

 272 1 سوئد 20

 161 9 برزیل 21

 155 5 اتریش 22
 107 0 استرالیا 23
 74 30 رومانی 24
 56 0 جمهوری چک 25
 50 14 سوئیس 26
 25 2 هنگ کنگ 27
 25 4 عراق 28
 15 10 اسپانیا 29
 11 1 ایاالت متحده آمریکا 30
 11 1 تایلند 31
 6 2 ارمنستان 32
33 ( روسیه سفید( بلوروس   0 3 
 3 0 فنالند 34
 2 0 کانادا 35

 71,569 3,415 جمع
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 1387واردات 

 )هزاردالر(ارزش  )تن(ظرفیت  کشور ردیف

 25,873 748 ایتالیا 1

 12,433 344 آلمان 2

 11,176 953 امارات متحده عربی 3

 9,293 93 فرانسه 4

 6,395 10 مالزی 5

 6,568 49 انگلستان 6

 5,552 13 اوکراین 7

 3,900 34 بلژیک 8

 3,754 639 چین 9

 3,657 511 ترکیه 10

 3,263 420 هند 11

 1,888 3 فدراسیون روسیه 12

 1,891 108 جمهوری کره  13

 1,716 69 آرژانتین 14

 991 18 ژاپن 15

 831 68 تایوان 16

 746 1 سوئد 17

 205 4 لهستان 18

 158 23 لبنان 19

 119 1 فنالند 20

 103 4 اسپانیا 21

 89 2 برزیل 22

 87 1 هلند 23

 62 1 کرواسی 24

 51 20 رومانی 25

 61 8 اتریش 26

 44 1 پاکستان 27

 88 2 هنگ کنگ 28

 20 5 منطقه ویژه اقتصادی حسن رود 29

 19 1 منطقه آزاد کیش 30

 16 1 جمهوری عربی سوریه 31

 12 0 سنگاپور 32

 12 1 ایاالت متحده آمریکا 33

 7 1 کریباتی 34

 4 1 تایلند 35

 3 1 ارمنستان 36

 2 1 منطقه آزاد چابهار 37

 2 0 سوئیس 38

 101,090 4,159 جمع
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   بررسی روند مصرف از آغاز برنامه چهارم-4-2

مصرف این کاال زیاد     ،یدکین قطعه در صنایع خودروسازی و بازار لوازم         یاا توجه به کاربرد گسترده      ب

  .می باشد

  : از فرمول زیر محاسبه گردید و کمبود کاالجه به گستردگی کاربرد این کاال، میزان مصرفاما با تو

   تولید) +  صادرات– واردات(=  مصرف

   تولید–مصرف = کمبود 

  

روند تولید، صادرات و واردات پیستون در برنامه پنجساله چهارم (تن)
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        تولید صادرات واردات  

 )دالر(ارزش  )کیلو(ظرفیت  سال ردیف
ظرفیت 

 )کیلو(

ارزش 
 )دالر(

ظرفیت 
 )کیلو(

 تعداد
میزان مصرف 

 )کیلو(
 )کیلو(کمبود 

میزان ذخیره ارزی 
 )دالر(

1 1384 1,775 15,483 255 418 1992 12 3,512 1,520 30640 

2 1385 1,990 28,481 304 382 2192 13 3,878 1,686 55503 

3 1386 3,415 71,569 33 118 2192 13 5,575 3,383 116817 

4 1387 4,159 101,090 153 479 2192 13 6,198 4,006 150651 



 ٢٩

   بررسی روند صادرات محصول-5-2

 ir.tccim.www://http                                                بخش صادرات و واردات کاال-سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن: منبع

 

 1384ات صادر

 )اردالرهز(ارزش  )تن(ظرفیت  کشور ردیف

 86 22 آلمان 1

 83 96 ایتالیا 2

 79 15 ترکیه 3
 78 97 بلغارستان 4

 76 15 عراق 5

 8 4 لیبی 6

 7 4 قطر 7

 1 1 هلند 8

 0 0 عربی 9
 0 0 یوگسالوی 10

 418 255 جمع
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 1385ات صادر

 )هزاردالر(ارزش  )تن(ظرفیت  کشور ردیف

 165 191 ایتالیا 1

 99 5 عراق 2

 80 100 بلغارستان 3
 15 3 ترکیه 4

 9 0 کانادا 5

 6 1 فرانسه 6

 5 3 افغانستان 7

 2 0 آلمان 8

 0 1 قطر 9
 0 0 امارات  10

 418 255 جمع
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 1386ات صادر

 )هزاردالر(ارزش  )تن(ظرفیت  کشور ردیف

 40 8 فرانسه 1

 37 1 امارات  2

 19 15 سوریه 3
 13 3 آلمان 4

 4 4 عراق 5

 3 0 ترکیه 6

 1 2 افغانستان 7

 1 0 ژاپن 8

 1 0 کویت 9
 0 0 روسیه سفید 10

 0 0 هلند 11

 118 33 جمع
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 1387ات صادر

 )هزاردالر(ارزش  )تن(ظرفیت  کشور ردیف

 187 98 عراق 1

 181 4 هلند 2

 79 47 افغانستان 3
 18 1 ارمنستان 4

 4 0 ایتالیا 5

 4 1 ینچ 6

 2 0 انگلستان 7

 1 0 عربی 8

 1 0 اوکراین 9
 0 0 آلمان 10

 0 0 کویت 11

 0 0 اسپانیا 12

 479 153 جمع

  

  

  



 ٣٤

0

20

40

60

80

100

عراق

هلند

افغانستان

ارمنستان

ایتالیا

چین

انگلستان

عربی

اوکراین

آلمان

کویت

اسپانیا

میزان صادرات پیستون در سال 87 (تن)

  
  

  

  

0

50

100

150

200

عراق

هلند

افغانستان

ارمنستان

ایتالیا

چین

انگلستان

عربی

اوکراین

آلمان

کویت

اسپانیا

ارزش صادرات پیستون در سال 87 (هزاردالر)

  
  

  



 ٣٥

 1388  فروردین ماهاتصادر

 )هزاردالر(ارزش  )تن(ظرفیت  کشور ردیف

 7.95 0.632 هلند 1

 0.6 0.6 امارات 2

 479 153 جمع
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  ه محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم توسعهنیاز ب بررسی -6-2

 و پیش بینی این رونـد تـا پایـان           1387 واردات و تولید تا پایان سال        ، میزان صادرات  ،در جدول زیر  

  .ه استمحاسبه گردید) پایان برنامه چهارم توسعه (1388سال 

  

  

پیش بینی روند تولید، صادرات و واردات پیستون در برنامه پنجساله چهارم (تن)
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 تـن کمبـود در زمینـه ایـن          4185 حـدود    1388 تا سال    همانطور که از نمودارهای مذکور پیداست     

  .محصول وجود خواهد داشت

 
       تولید صادرات واردات  

 )اردالرهز(ارزش  )تن(ظرفیت  سال ردیف
ظرفیت 

 )تن(

ارزش 
 )هزاردالر(

 تعداد )تن(ظرفیت 
میزان مصرف 

 )تن(
 )تن(کمبود 

میزان ذخیره 
 )هزاردالر(ارزی 

1 13841,775 15,483 255 418 1992 12 3,512 1,520 30640 

2 13851,990 28,481 304 382 2192 13 3,878 1,686 55503 

3 13863,415 71,569 33 118 2192 13 5,575 3,383 116817 

4 13874,159 101,090 153 479 2192 13 6,198 4,006 150651 

5 13884,246 89,685 62 428 2796 26 6,981 4,185 147436 



 ٣٧

لوژی و روشهای تولید و عرضه محصول در کـشور و مقایـسه آن بـا دیگـر                   بررسی اجمالی تکنو   -3

  کشورها

   اصول ریخته گری فلزات

   :روش های ریخته گری

فرآیند ریخته گری با تولید قالب آغاز می شود که شکل قالب، قرینه و معکوس قطعه ای است که ما                    

بر روی یک اجاق حرارت داده می شـود         فلز  . قالب از مواد نسوز مانند ماسه تهیه می شود        . نیاز داریم 

و تـا   . سپس فلز مذاب در گودی قالب که شکل قطعه مورد نظر است ریخته مـی شـود                . تا ذوب شود  

  . نهایتا قطعه فلزی شکل گرفته از قالب جدا می شود. زمان جامد شدن خنک می گردد

. ش ریخته گری تولید شده اند     تعداد زیادی از سازه های فلزی که هر روز با آنها سرو کار داریم به رو               

  : عبارتند از ) گستردگی کاربرد ریخته گری(علل این 

 به روش ریخته گری می توان قطعاتی را تولید کرد که هندسه بسیار پیچیده ای دارند و یا دارای            -1

  . حفره های درونی می باشند

د گرم تا چندین هـزار       برای تولید قطعات بسیار کوچک و همچنین قطعات بسیار بزرگ از چندص            -2

  . کیلو گرم می توان از این روش استفاده کرد

فلزات اضـافی در    . و هدر رفت کمی دارد    .  این روش از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است            -3

  . هر بار ریخته گری دوبار ذوب شده و استفاده می شوند

ارای خـواص فیزیکـی و مکـانیکی     فلز ریخته گری شده ایزو تروپیک است یعنی در تمام جهات د      -4

  . یکسانی است

   :ریخته گری با ماسه

استفاده میشود، کـه دارای     ) ماسه دریاچه ( در ریخته گری ماسه ای از ماسه طبیعی یا ماسه ترکیبی          

دانه های شن باید بقدر کافی کوچک باشند تا بتـوان           . می باشد ) sio2(یک ماده نسوز به نام سیلیکا     

و در عین حال باید آنقدر درشت باشـند تـا گازهـای تـشکیل شـده در هنگـام                    .آن ها را متراکم کرد    



 ٣٨

در قالـب هـای بـزرگ تـر از ماسـه سـبز اسـتفاده مـی                  . ریخته گری از بین منافذ آنها خارج شـوند        

  ). ترکیبی از ماسه،خاک رس و مقداری آب(کنند

ت اضـافی بریـده شـده و        همچنین زائـده هـا و فلـزا       . ماسه را می توان مجددا مورد استفاده قرار داد        

  . مجددا استفاده می گردند

  : قالب های ماسه ای دارای قسمت های زیر می باشند

    نامیـده  drag و درجـه پـایینی   copeدرجـه بـاالیی   .  قالب از دو قسمت اصلی تشکیل شده است  *

  . می شوند

طرح توسـط یـک     هندسه  .  مذاب در فضای بین دو درجه که حفره قالب نام دارد ،جاری می گردد              *

شکل طرح ، تقریبا شبیه به قطعه ای که ما نیاز داریم      . قطعهء چوبی که الگو نام دارد، ایجاد می شود        

  . می باشد

 sprueو به قسمت لوله مانند قیف     . باالی این قیف ظرف مذاب ریزی قرار دارد       :  حفره قیفی شکل   *

 به سمت پـایین  spureو از طریق فلز مذاب در داخل ظرف مذاب ریزی ریخته شده      . گفته می شود  

  . جاری می شود

.  راهگاه ها ، کانل هایی عمودی و توخالی هستند که حفره قالب را به سطح آن متصل مـی کننـد                     *

  . نام دارد) gate(منطقه ای که این راهگاه ها به حفره ء قالب می رسند ، دروازه 

اضـافه مـذابی کـه      . سطح آن در تماسند    چندین حفره دیگر نیز درون قالب تعبیه می شوند که با             *

.  نام دارند جاری می گردد     "لوله های تغذیه  "درون قالب ریخته می شود ، به داخل این حفره ها که             

همینطور که مذاب در داخل حفـره قالـب در          . این لوله ها مانند مخازن ذخیره مذاب عمل می کنند         

ز ایجاد حفره در داخل قطعـه ، مـذاب          برای جلوگیری ا  . حال جامد شده است حجم آن کم می شود        

  . جبران کننده از داخل این لوله ها به قالب وارد می شود

لوله های باریکی هستند که حفره قالب را به فضای بیرون متصل می کنند و به گاز ها               :  منافذ هوا    *

  . و هوای داخل قالب اجازه می دهند که از قالب خارج شوند
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یـا  ).فضا هـای خـالی    (طعات ریخته گری دارای سوراخ های داخلی هستند       بسیاری از ق  :  ماهیچه ها  *

ایـن سـطوح    . برخی حفره های موجود در ساختار آنها از هیچ کجای قالب قابـل دسترسـی نیـستند                

ماهیچه ها ازطریق آمیختن ماسه با یک سـری چـسب           . درونی به وسیله ماهیچه ها ایجاد می گردند       

باعث می شود که وقتی ماهیچه را در دست می گیریم شکل            این چسب   . های خاص تهیه می شوند      

قالب از طریق قرار دادن ماهیچه در داخل حفره درجهء پایینی و قرار دادن درجه               . خود را حفظ کند   

بعد از انجام عملیـات ریختـه گـری ،          . باالیی روی آن و قفل کردن دو درجه به هم، ساخته می شود            

  . چه بیرون کشیده شده و معموال شکسته میشودماسه ها کنار زدن می شوند و ماهی

   :مالحظات مهم ریخته گری

   طرح الگو چگونه روی ماسه ساخته می شود؟ -1

  . صنعت گران شکل مورد نظر را با دست یا به وسیله ماشین روی ماسه حک می کنند

   چرا طرح ایجاد شده دقیقا شبیه قطعه نیست؟ -2

سطوح داخلی توسط ماهیچه ها ایجاد می       . قطعه را می سازیم     به وسیله طرح ما تنها سطح خارجی        

  . شوند

  . باید مقدار فضای الزم را برای انقباض قطعه ریخته گری شده بعد از انجماد پیشبینی کرد

 وقتی دو درجه تشکیل دهنده قالب را از هم جدا کنیم و طرح ایجاد شده توسط درجه پـایینی و                     -3

سـطح خـارجی ای بـرش       .کنیم به یک برشی عرضی از قطعه می رسـیم           باالیی را به دو نیم تقسیم       

  ) چرا.(اولین گام در طراحی قالب تشخیص این خط است .  می نامند" خط جدا کننده"عرضی را 

 برای جلوگیری از صدمه دیدن سطح قالب هنگام خارج کردن الگو، قطعات چوبی مربوط به لولـه                  -4

بـه ایـن شـیب    .  سطوح عمودی قطعه را کمی مایل طراحـی کنـیم  های هوا، راه گاه ها و غیره ، باید  

اگر می دانیم که قطعه ما توسط ریخته گری ساخته خواهد شـد، بایـد               .  گفته می شود   taperمالیم  

  . هنگام طراحی در طرح اولیه به سطوح عمودی شیب مالیمی بدهیم
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در جـای خـود نگـه    ) core print( ماهیچه ها توسط اجزایی به نام برجسته گی هـای ماهیچـه  -5

اگر طراحی طوری باشد که ساپورت کافی برای نگه داشتن ماهیچـه در جـای خـود             .داشته می شوند  

چپلت ها در داخـل قطعـه       .وجود نداشته باشد، از نگه دارنده های فلزی به نام چپلت استفاده میشود            

  . نهایی جاسازی می شوند

  . د آن را با فشار هوا تمیز کرد بعد از به دست آمدن قطعه ریخته گری شده بای-6

سـطوح مهـم    .  نهایتا ، فلزات اضافی کنار دروازه ها ، لوله های تغذیه و منافذ هوا باید بریده شوند                 -7

  . باید ماشین کاری شوند تا سطحی پرداخت شده و دقیق حاصل گردد

  : SLCروش ریخته گری 

ز سـاخت حفـره بـا سـیکل      جدیدی ا نسلSLC (Streamline Curvature)روش ریخته گری 

بهـره  % 30تا  % 20زمانی کوتاه، عدم نیاز به پاک نمودن و ریزش ماسه در مدت ذوب ورق و افزایش                 

 ثانیه تغییر داده شوند، حفره های خام تولیـد و           40قالبهای حفره می توانند در مدت       . وری می باشد  

 را  را افـزایش و نیـاز بـه چـسب         همچنین این روش ریخته گری چگالی حفره        . عمر ابزار افزایش یابد   

محتمال یکی از سیستمهای قالب ریزی      شوک هوایی و قالب ریزی افقی تحت فشار          .کاهش می دهد  

با ماسه سبز در بازار، به دلیل بهترین ترکیب از نفوذپذیری و تراکم پذیری برای رفع تمـامی نیازهـا                    

ینه هـای ماشـینکاری را کـاهش        سطح مناسب قالب و دقت ابعادی ریخته گری وزن و هز          . می باشد 

 هزینه هـا، افـزایش دقـت ابعـادی، کـاهش            درصرفه جویی   این موضوع سبب می گردد تا       . می دهد 

  .ضایعات حفره، کاهش قطع زائده ها و کاهش وزن کاال نتیجه شود

   تعیین نقاط ضعف و قوت تکنولوژی-4

  . ب آنها و مثالهایی در این زمینهخالصه ای از انواع روش های ریخته گری ، به همراه مزایا و معای

 نمونه ها معایب مزایا فرآیند

 سر سیلندر ها ، بدنه موتور ها  تلرانس زیاد، کیفیت سطح نامطلوب   هزینه پایین، گستره وسیعی از فلزات ،اندازه ها و شکل ها  ماسه

 میله های اتصال ، جعبه دنده ها  دازه قطعات محدودیت در ان دقت باال، نرخ تولید بیشتر و کیفیت سطح بهتر  قالب پوسته ای

  الگوی مصرف شدنی

Expendable 

 سر سیلندر ها، اجزای ترمز  الگو ها استحکام پایینی دارند  گستره وسیعی از فلزات ،اندازه ها و شکل ها 
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فقط برای فلزات غیـر آهنـی ،نـرخ تولیـد            اشکال پیچیده ، کیفیت سطح عالی  قالب گچی

 پایین 

 ه های اولیه قطعات مکانیکی نمون

 پروانه ها، تجهیزات قالب هاب تزریق  فقط اندازه های کوچک  اشکال پیچیده ، دقت باال وکیفیت سطح خوب  قالب سرامیکی

investment  جواهرات  قطعات کوچک و گران قیمت  اشکال پیچیده و کیفیت سطح عالی 

 چرخ دنده های و جعبه دنده ها  اشکال ساده، گرانی قالب  وتخلخل کم کیفیت سطح خوب، نرخ تولید بیشتر  قالب دائمی

گرانی قالب ،قطعات کوچـک، فلـزات غیـر        دقت ابعادی عای ، نرخ تولید باال  تحت فشار

 آهنی 

چرخ های اتوموبیل، بدنه دوربین و چرخ       

 دنده های دقیق 

 لوله ها ، بویلر ها و چرخ طیار ها  ر شکل ، هزینه باال محدودیت د احجام سیلندری شکل بزرگ، کیفیت خوب  گریز از مرکز

 تفکیـک  بـه  ثابت گذاری سرمایه حجم برآورد شامل اقتصادی ظرفیت حداقل تعیین و بررسی -5

 دسـت  در موجود، های واحد اطالعات از استفاده با( ارزی UNIDO بانکهای و اینترنت و و ریالی

  ...)و تجهیزات و تکنولوژی شندهفرو های شرکت جهانی، اطالعاتی و اجرا،

 در سـال پـیش      ) قطعـه  1,000,000حـدود   (تن   500ظرفیت پیشنهادی جهت تولید این محصول،       

  .بینی می شود

 نقطه سربه سـر واحـد تولیـدی         ،مبنای محاسبه براین اساس می باشد که با حجم تولید در این عدد            

 معنا کـه سـرمایه واحـد صـنعتی بـا             سال حاصل می گردد به این      5,6و دوره بازگشت سرمایه     % 68

ظرفیت ظرف مدت حدود پنج سال و نیم باز می گردد و پس از این مدت به سودهی                  % 68تولید در   

  .  می رسد

/ هزینه ثابت = در صد نقطه سر به سر (( هزینه متغیر(-)کل فروش )) : 68 

  

= دوره برگشت سر مایه / کل سر مایه گذاری  5,6 : +یاستهالک قبل از بهره بردار

   سود+هزینه تسهیالت مالی+استهالک       

  

  . مترمربع پیشنهاد می گردد3000زمین مورد نیاز طرح نیز با توجه به گستردگی کار، 

  

  



 ٤٢

  محاسبات مالی-     
 هزینه کل هزینه متغیر هزینه ثابت

 مبلغ درصد  مبلغ درصد
  شرح هزینه

 یهمواد اول 11120000 100 0 0 11،120،000

 هزینه حقوق و دستمزد 398097 35 739323 65 1،137،420

 هزینه انرژی مصرفی 572016 80 143004 20 715،020

 هزینه تعمیر و نگهداری 825424 80 206356 20 1،031،780

 هزینه پیش بینی نشده 595179,35 85 105031,65 15 700،211

 هزینه اداری و فروش 147044,31 100 0 0 147،044

 هزینه تسهیالت مالی 0 0 0 100 0

 هزینه بیمه کارخانه 0 0 31864,8 100 31،865

 هزینه استهالک 0 0 1524408 100 1،524،408

39،600 100 39600 0 0 
هزینه استهالک قبل از 

 بهره برداری
16،447،348   2789587,45   13657760,66  جمع هزینه های تولید

 فروش کل معادل 17763135,96

  

 :برآورد هزینه ثابت

 شرح )ریال.م(مبلغ 

 زمین 606

 محوطه سازی 512

 ساختمان سازی 2،610

 ماشین آالت و تجهیزات و وسائل آزمایشگاهی 8،043

 تاسیسات 2،050

 وسائل حمل و نقل 600

 ) درصد هزینه های ساختمان اداری30 الی 20(وسائل دفتری 62

 )د اقالم باال در ص10(پیش بینی نشده 1،448

  جمع  15،932
 هزینه های قبل از بهره برداری 198

 جمع کل 16،130
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 و ارزی قیمت کشور داخل یا خارج از آن تامین محل و ساالنه نیاز مورد عمده اولیه مواد میزان -6

  آینده و گذشته در نیاز مورد عمده اقالم تامین روند در اساسی تحوالت بررسی و ن آریالی

 واحد قیمت واحد )ریال.م(نه کل هزی
 مصرف 

 ساالنه

 محل 

 تامین
 نام مواد

ردیف
 

 1 قراضه آلومینیوم ایران 400 تن 20،000،000 8،000
 2 شمش آلومینیوم ایران 120 تن 26،000،000 3،120

  جمع کل 11120
  

   پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح-7

ه به نیاز به واردات قطعات و ارتباط با سازمانها و مراکـز،             جهت این طرح پیشنهاد می گردد تا با توج        

  . اجرا گردد و تبریزاین طرح در مراکز استانهای صنعتی نظیر تهران، خراسان رضوی، اصفهان

  

  وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال -8

 تعداد تحصیالت نیروی انسانی مورد نیاز  ردیف

  اداری

 1 حسابدار لیسانس 1
 1 نگهبان یپلمد 2
 1 کارمند دفتری فوق دیپلم 3
 1 پرسنل خدماتی دیپلم 4

  تولیدی

 1 مدیر  لیسانس 1
 1 مدیر تولید  لیسانس 2
 2 پرسنل کنترل کیفیت فوق دیپلم 3
 1 پرسنل تعمیرات فوق دیپلم 4
 1 سرپرست تولید فوق دیپلم 5
 15 کارگر ساده ابتدائی 6

  25  جمع کل
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 -آهـن  راه -راه( ارتباطی و مخابراتی امکانات سوخت، برق، آب، تامین میزان یینتع و  بررسی-9

   طرح اجرای برای مناسب منطقه در آنها تامین امکان چگونگی ...)بندر و -فرودگاه

  :آب

 و میـزان مـصرف آب بـرای مـصارف            مترمکعـب در سـال     300حـدود   آب مصرفی در فرآیند تولیـد       

 روز کـاری،    300 نفـر پرسـنل در       25 می گردد که با پـیش بینـی           لیتر در روز لحاظ    150بهداشتی  

 لیتـر آب    1,5 مترمربع فضای سبز و نیاز بـه         450همچنین با پیش بینی     .  مترمکعب می شود   1125

پس میزان مصرف   .  مترمکعب نیاز می باشد    900روزانه جهت هر مترمربع آبیاری فضای سبز، حدود         

  . مترمکعب خواهد بود2325کل آب ساالنه 

  : برق

 کیلـووات پـیش     500 با توجه به وجود کـوره در خـط تولیـد          میزان برق مصرفی جهت این محصول       

  .بینی می گردد

  :سوخت

گاز طبیعی بوده که جهت گرمایش سالنها و فضای اداری و مصرف کوره هـا،               میزا ن سوخت مصرفی     

  . مترمکعب در سال پیش بینی می گردد750,000حدود 

  :انرژی مصرفی* 

             میلیون ریال

 هزینه کل
 هزینه واحد

 )ریال(
 شرح واحد مصرف روزانه مصرف ساالنه

  آب مصرفی متر مکعب 7 2،325 1،200 2,8

کیلو وات بر ساعت 4،000 1،200،000 500 600  برق مصرفی

 مازوت لیتر 0 0 220 0

 گاز متر مکعب 2،500 750،000 138 103,5

 نبنزی لیتر 30 9،000 1،000 9

 گازوئیل لیتر 0 0 165 0

 سوخت 

 جمع کل 715
  روز می باشد300روز کاری معادل         



 ٤٥

با پیش بینی واحد در مراکز استان نزدیکی به راههای ارتباطی و تامین سوخت به سهولت امکانپذیر                 

  .می باشد

  

و مقایسه با تعرفه    ) والت و ماشین آالت   محص(حمایت تعرفه گمرکی    ( وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی       -10

  )، بانکها و شرکتهای سرمایه گذار)واحدهای موجود و طرحها(های جهانی و حمایتهای مالی 

سـری   شـماره تعرفـه      دارای. که عمده آنرا کوره هـا تـشکیل مـی دهـد            ماشین آالت تولید محصول   

پرداخت حقوق ورودی نسبت بـه       با   بوده و تولیدکنندگان می توانند    % 10 تعرفه گمرکی و   841710

همچنین بانکهای عامل از تولیدکنندگان واردکننده تکنولـوژی بـه        . واردات ماشین آالت اقدام نمایند    

   . صورت پرداخت تسهیالت با بهره صنعتی و با اقساط بلندمدت حمایت می کنند

  )ریال.م(قیمت کل  محل تامین تعداد  شرح ماشین آالت ردیف

 1،600 داخلی 2   درجه2000ی با دمای کوره ذوب پاتیل  1

 5،000 خارجی SLC( 1ریخته گری (کوره عملیات حرارتی   2

 60 داخلی 2 ماشین برش زوائد  3

 700 داخلی 2 ...تجهیزات شامل قالب ماسه ای، تجهیزات مذاب ریزی و  4

 300 داخلی 1 تجهیزات کارگاهی  5

 383 داخلی 1 هزینه نصب و راه اندازی  6

 8،043  لجمع ک

  

  

  

  

   تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید-11



 ٤٦

 تکنولـوژی   SLCهمانطور که در گزارش ذکر گردید تولید پیستون خودرو بـه روش ریختـه گـری                   

، سـبب کـاهش     جدیدی در تولید پیستون می باشد که ضمن تولید قطعـه بـا کیفیـت و دقـت بـاال                   

  . افزایش بهره وری تولید می گرددضایعات و

 در کشور و با توجه   88 سال   تا از این کاال  )  میلیون عدد  8حدود  ( تن   4185با توجه به کمبود حدود      

 به نظر مـی رسـد     88تا پایان سال    قطعه   1,200,000 واحد با ظرفیت تولید      9به پیش بینی احداث     

  .استدر کشور الزامی  ، قطعه در سال1,000,000با تولید  واحد 7احداث حداقل 

 و وجود واحدهای تولیدی در زمینه تولید پیـستون          ه به صنعتی بودن، وجود نیروی متخصص      با توج 

خودرو در شهرهای تبریز، اصفهان، مشهد و تهران این شهرها جهت احداث واحد صـنعتی در زمینـه     

  .تولید پیستون خودرو پیشنهاد می گردند

  


