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  مقدمه

میلیون تن و  790میالدي این میزان به  2000میلیون تن ثبت شده است در سال  28میالدي، تولید جهانی فوالد  1900در سال 

درصد بوده  3دهد که در قرن گذشته میزان رشد سالیانه بیش از این رشد نشان می. رسیدمیلیارد تن  4/1در سال گذشته بالغ بر 

که کارآیی تبدیل فوالد خام به محصوالت نهایی در طی این دوره بهبود یافته، رشد تقاضا براي محصوالت فوالدي  از آنجا. است

  .درصد بوده است 4سالیانه حدود 

از جمله خواص مکانیکی برتر، . باشنداي میکنندگان فوالد بدنبال خواص ویژهکه مصرفطورياما الگوي تقاضا تغییر یافته است ب

خواص مقاوم به خوردگی، خواص فیزیکی مناسب، بدین جهت رشد تقاضا در صنعت فوالد متوجه فوالدهاي آلیــاژي، مخصوص و 

دهاي تولیدي در زمرة فوالدهاي آلیاژي، مخصوص و درصد از فوال 13دهد که حدود باشد برآوردهاي جهانی نشان میمهندسی می

  .مهندسی است

در این رهگذر کشورهاي پیشرفته صنعتی سهم بیشتري از مصرف فوالدهاي آلیـاژي، مخصوص و مهندسی را در سبد فوالد خود 

  .باشدمی درصد از مصرف فوالد، فوالدهاي آلیاژي، مخصوص و مهندسی 18بطوریکه در این کشورها بالغ بر . دارند

درصد  2درصد و در کشورهاي در حال توسعه حدود  10یافته صنعتی همانند کره جنوبی حدود این سهم در کشورهاي توسعه

نرخ رشد تولید و مصرف فوالدهاي آلیاژي، مخصوص و مهندسی در ایران نیز در دهه گذشته بهبود یافته و با توجه به پیشی . است

اینگونه فوالدها، بیان کننده پتانسیل موجود براي تولید بیشتر فوالدهاي آلیاژي، مخصوص و  گرفتن نرخ مصرف بر نرخ تولید

  .مهندسی در کشور است

کاربرد فوالد آلیاژي، مخصوص و مهندسی پهنه وسیعی را در برگرفته که از نظر میزان بخش عمده آن در صنعت ساختمان و بخش 

  .شودمیدیگر و رو به افزایش آن در بخش صنعت مصرف 

جویی هاي تولیدي، با توجه به صرفهصنعت فوالد آلیاژي یک صنعت مادر و زیربنایی است که عالوه بر تغذیه کارخانجات و کارگاه

فوالد الزمه صنعت بوده و صنعتی بودن یک کشور بر اساس میزان تولید فوالد آن . گرددکالن مانع خروج مقادیر متنابهی ارز می

 .خوردکشور رقم می

نظر به حجم تولید و مصرف متنوع ساالنه فوالد در جهان و رقابت فشرده کاري، اکثر شرکت هاي تولیدي جهت حضور فعال در این 

  .بازار رقابتی برآنند که مزیت نسبی در تولید داشته و نیاز مشتریان را تامین نمایند
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در این پروژه سعی بر آن . نوردي به روش نورد سرد می باشدیکی از تکنولوژي بکار گرفته در صنعت فوالد، تولید مقاطع خاص 

  .است که ابعاد کاري آن ترسیم شود

  

  معرفی محصول -1

  )3آیسیک (نام و کد محصوالت -1-1

فوالدهاي قابل . محصول مورد مطالعه طرح حاضر تولید مقاطع متقارن خاص فوالدي نورد شده به روش نورد سرد   می باشد

شود در تعریف، فوالد به آلیاژ آهن و کربن اطالق می. والدهاي کم کربن و فوالدهاي کم کربن کم آلیاژ می باشداستفاده اصوالً ف

برسد و لیکن هیچگاه این دو عنصر بطور خالص در کنار یکدیگر نبوده و عناصر آلیاژي  03/2بطوریکه درصد کربن در آن حداکثر به 

بطور جزئی و کلی و عناصر ناخالص مانند هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و عناصر ناخواسته نظیر کروم، نیکل، منگنز، مولییون، غیره 

  .نظیر فسفر و گوگرد در فوالد وجود دارند

  :بطور کلی فوالدها به انواع زیر گروه بندي می شوند

  )درصد کربن 25/0تا  1/0(فوالدهاي کم کربن -

 )درصد کربن 7/0تا  25/0(فوالدهاي با کربن متوسط -

 )درصد کربن 5/1تا یک درصد و به ندرت تا  7/0بین (د پرکربنفوال -

درصد کربن، چدنها  03/2شود و محدوده باالي درصد کربن، ماده موجود آهن نامیده می 1/0الزم به ذکر است که در محدوده زیر 

  .آیندبدست می

د از نظر خواص و کیفیت مطلوب جوابگوي نیازها توانناز آنجائیکه فوالدهاي ساده کربنی در اکثر کاربردهاي ویژه مهندسی نمی

باشند، بر اثر افزودن عناصر مفید به مذاب فوالد، خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی فوالد نظیر مقاومت به تسلیم، سایش، 

  .یابدخوردگی، خزش، خستگی، سختی پذیر بهبود می

بارتند از کروم، منگنز، مولییون، سیلیسیم، کبالت، برن، نیوبیوم فوالدهاي آلیاژي بر اساس مجموع درصد عناصر اصلی موجود که ع

  .شوندو مس به دسته هاي مختلف تقسیم می
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درصد این مقدار عناصر آلیاژي،  8درصد از عناصر آلیاژي را دربرداشته و به فوالدهاي داراي بیش از  3فوالدهاي کم آلیاژ حداکثر 

  .گرددفوالد پرآلیاژ اطالق می

مهمترین . کنندهاي فــــــوالدي را به روش نورد تولید       میهاي فلزي، بویژه فرآوردهتکنولوژي، انواع فرآورده با پیشرفت

شوند هاي فلزي از این روش تولید میاي که حجم زیادي از فرآوردهبگونه. ویژگی فرآیندهاي نــــورد، سرعت تولید آنهاست

  .سطح مقطع است این کار ممکن است به هر دو صورت نورد گرم و سرد انجام پذیردنخستین هدف فرآیندهاي نورد کاهش در 

هر مقطعی که جزء مقاطع استاندارد تولیدي شرکتهاي مختلف . مقاطع خاص براي مصارف مخصوص به خود تولید می شوند

هاي فوالدي با قطرهایی خارج از رنج به عنوان مثال تولید شافت . تولیدي نباشد را می توان در گروه مقاطع خاص طبقه بندي کرد

در این طرح منظور از مقاطع خاص، مقاطعی با شکل . استاندارد تولید شده در صنعت فوالد، جزء مقاطع خاص به شمار می رود

 این مقاطع می تواند ترکیبی از چند مقطع استاندارد باشد و یا. سطح مقطع متفاوت از آنچه در صنعت تولید می شود، می باشد

  .اینکه با عملیات ماشینکاري و یا شکل دهی از مقاطع استاندارد تولید شود

  

  محصول ISICکد 

  مطابق طبقه بندي وزارت صنایع و معادن

با توجه به اینکه نظام طبقه بندي شده اي براي مقاطع متقارن خاص فوالدي در وزارت صنایع و معادن وجود ندارد می تواند از کد 

  . استفاده کرد 2710آیسیک 

  

  شماره تعرفه گمرکی 2-1

ت که کشور ایران تابع الزم به ذکر اس. به چدن و آهن و فوالد اختصاص دارد 72کالً در کتاب مقررات صادرات و واردات فصل 

هاي آمار واردات و صادرات کشور از نظر شماره تعرفه با کلیه هاي منظور شده در کتابالمللی بروکسل بوده و تعرفهنمانگالتور بین

  .باشدکشورهاي عضو یکسان می
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- خاتمه می 72299090به شروع و  72241000در این بخش، فصل چهارم به سایر فــوالدهاي ممزوج اختصاص دارد که از تعرفه 

  . در این جدول به مقاطع خاص نوردي هیچ اشاره اي نشده است. یابد

  

  شرایط واردات محصول 3-1

هیچ نوع شرایط خاصی براي ورود این محصول در نظر گرفته . سیاست دولت براي این محصول تعادل بازار از طریق واردات است

  .هاي الزم براي اجرایی شدن کار در اختیار بخش خصوصی قرار گیرددر ضمن قرار است تسهیالت و کمک. نشده است

  .از اینرو وزارت بازرگانی شرایط خاصی را براي آن تعیین نکرده است و تنها به ذکر حقوق ورودي اکتفا شده است

  

  بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول 4-1

با مراجعه به مستندات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، نتیجه گیري شده است که استاندارد ملی براي تولید مقاطع 

 از شده ارائه فنی مشخصات تحت مقاطع این تولید که گفت باید ولی. متقارن خاص فوالدي به روش نورد سرد تدوین نشده است

 تلقی تولید در نیاز مورد استانداردهاي و الزامات عنوان به را فوق مشخصات توانیم می نیز نوعی به که گیرد می صورت طراح طرف

 طرف از ژیکیرمتالو و مکانیکی مشخصات برگ و مصرفی اولیه مواد آنالیز برگ فنی، نقشه قالب در قطعات فنی مشخصات. نماییم

  .است ناپذیر اجتناب امري و  تولید کنندگان  سازندگان طرف از آنها تک تک رعایت که گردد می ارائه طراح مهندس

  

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

  هاي داخلیبررسی قیمت 1-5-1

 که شود می تعیین کارگاه سود و ها هزینه عنوان به درصدي اضافهه ب و آن شده تمام قیمت به توجه با مقاطع متقارن خاص قیمت

 : کرد عنوان زیر عوامل توان می را گذاري قیمت این در مطرح هاي معیار

Ø آن قیمت و اولیه مواد نوع   



 

 

  جمهوري اسالمی ایران
  وزارت صنایع و معادن

سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرك هاي 
  صنعتی ایران

  گزارش امکان سنجی مقدماتی
مقاطع متقارن خاص فوالدي به روش طرح تولید 

 نورد سرد
    1390بهار 

  شرکت سامان آوران توسعه یزد

8 

 وجود آن براي نیز متفاوتی هاي قیمت لذا و است متفاوت نوع فوالد لحاظ بهمقاطع متقارن خاص  ساخت در مصرفی اولیه مواد

  .ریال متفاوت است 13900تا  8100دامنه قیمت از قرار هرکیلو گرم . دارد

Ø قطعه فنی گی پیچید درجه  

 شده تولید مقطع قیمت بدینوسیله کهمی شود،  زمان ساخت و هزینه غلتکهاي نورد آن افزایش سبب مقطع یک فنی گی دیپیچ

 . کند می پیدا افزایش نیز

Ø آن الزم هاي فعالیت و مواد سازي آماه ماهیت  

 افزایش جهت امر این که، دارندفیزیکی و مکانیکی نیاز   خصوصیات برخی تغییر نظر از اولیه سازي آماده به نیاز اولیه مواد برخی

 اولیه مواد در را سازي آماده این مقاطع کننده تولید صورتیکه در لذا و گیرد می صورت تولیدي مقاطع مکانیکی خواص و استحکام

 . بود خواهد ،شدهتولید  مقطع قیمت افزایش سبب نتیجه، دهد انجام

Ø مقاطع وزن  

 تغییر سبب لذا و دارد مستقیم تاثیر ساخت غلتک ها هزینه همچنین و مصرفی مواد میزان در مقاطع سفارشی براي تولید وزن

  . گردد می شدهمقطع نورد  قیمت

Ø تولید  

 از معموال انبوه تولید طعاقم. گردد میآن  فروش قیمت تغییر سبب آن استمرار و سفارش تعداد قطع،مهر تولید در مسلم بطور

 . هستند برخوردار ساز تک طعاقم نسبت به تري پائین هاي قیمت

 مکانیکی و ائییشیم خصوصیات وزن، ابعاد، اندازه، در باال بسیار تنوع وجود علته ب که گفت توان می شده، ذکر مطالب به توجه با

 سوابق به توجه با حال هر در .میتوان براي محصول توافق نمودقیمت هاي متفاوتی را ،نورد روش به شده تولید صنعتی طعاقم ... و

 قطع،م یک حدودي قیمت تعیین براي تولید کنندگان عموما ،و تکنیکی بودن نوع محصول و قیمت کاال یا فرآیند جانشین  موجود

 می اعالم آن فروشقیمت   ،ندهساز سود و جاري هاي هزینه عنوانه فوق ب قطعم اولیه مواد تامین هزینهبرابر  2.5تا 2حدود 

  .نمایند
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  هاي جهانیبررسی قیمت 2-5-1

قیمت . بنابراین اوضاع بازار جهانی عامل مهمی در آنالیز قیمت گذاري فوالد می باشد. بازار فوالد، تحت تاثیر بازار جهانی می باشد

میتوان ردیابی و .... و  Metal bulltian، SBBهاي معتبري همانندجهانی فوالد و بعضی از مقاطع خاص نوردي در سایت

  .پیگیري کرد

  

  مقاطع خاص معرفی موارد مصرف و کاربرد 1- 6

میالدي به میزان مصرف محصوالت  2009در سال . درصد فلز و آلیاژهاي تولیدي جهان را فوالد تشکیل می دهد 95بیش از 

میزان . میلیون تن بوده است 705معادل  1999در سال  در حالی که این نرخ. میلیون تن گزارش شده است 1121فوالدي جهان 

 419کیلوگرم، کشور ژاپن  405کیلوگرم بوده در حالیکه میزان مصرف سرانه فوالد کشور چین  179مصرف سرانه فوالد جهان 

 936د با بیشترین مصرف سرانه فوال. کیلوگرم است 245کیلوگرم و کشور جمهوري اسالمی ایران  187کیلوگرم، کشور آمریکا 

. باشدهمه کشورها از مصرف کنندگان این محصول می. میالدي متعلق به کشور کره جنوبی بوده است 2009کیلوگرم در سال 

  .میلیون تن گزارش شده است 3/16میالدي معادل  2009میزان مصرف ظاهري فوالد در کشورمان در سال 

در صنایع . کاربردهاي بسیار متنوع در بخش صنعت رو به افزایش می باشدمصرف مقاطع خاص فوالدي نورد شده به روش سرد با 

خودروسازي، صنایع هوافضا، ماشین سازي، ساخت تجهیزات نفت گاز پتروشیمی، صنایع ریلی و راه آهن، صنایع ماشین سازي، 

  .دباشمی... ماشین آالت راهسازي و کشاورزي، صنایع حمل و نقل مواد، ساختمان و نماي آن، و 

تولید مقاطع مختلف از مواد متفاوت این امکان را ایجاد می کند که بتوان مواد را در مصارف مربوطه از جمله مصارف اقتصادي، 

  .ساختاري و نوردي به کاربرد

  :مصرف مقاطع خاص براي مصرف کنندگان و اغلب صنایع به دالیل زیر پیشنهاد می شود

  باال جهت انطباق با تلرانس هاي دقیقایجاد بهترین شکل سطح مقطع با دقت - 1

ایجاد ابعاد مختلف در یک سطح مقطع معین براي استفاده در اجزا مختلف سازه اي ماشین آالت که تحت تنش هاي زیاد قرار - 2

  .دارند
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  ایجاد مقاطع بدون درز و توخالی با مقاومت باال در برابر دما و فشار و نیروهاي اعمالی طبق سفارش- 3

  لیات ماشین کاري و صرفه جویی و مصرف مواد با انتخاب مقاطع بهینهکاهش عم- 4

کیلوگرم مواد اولیه قابل  25به عنوان مثال براي تولید ریل نشان داده شده در شکل زیر به روش ماشین کاري به ازاي هر متر 

درصد صرفه جویی  50بود که بیش از کیلوگرم بر متر خواهد  12استفاده نیست که اگر به روش مقاطع خاص تولید شود پرت مواد 

  .در مواد اولیه خواهیم داشت

  

  

. در گذشته این مقاطع بر اساس روش فورج تولید می شد. مقاطع ویژه به عنوان پایه براي ابزارهاي محکم و دقیق استفاده می شوند

  .ویژه تولید می شودولی اکنون به دلیل حذف ضرورت ماشینکاري ثانویه، این قطعات با به روش پروفیل هاي 
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  :کاربرهاي خاص مقاطع خاص

                    :                                                                                                                            اتومبیل

مشتري هاي صنعت ماشینکاري این مزایا را ارزش : ماده اضافیعالی، وزن کم، پروسه دقیق و مداوم، بدون ) فنریت(حالت ارتجاعی

به عنوان مثال یک شریک .براي سال هاي زیادي، آنها مقاطع ویژه را براي باقی ماندن در بازار رقابت استفاده کرده اند. می دهند

  .مبتکر براي تولید کنندگان اتومبیل و قطعات یدکی آن ادامه می دهد

  .لوال در اتومبیل و درهاي کامیون استفاده می شودمقاطع ویژه به عنوان 
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  . مقاطع ویژه به عنوان بدنه سوپاپ در موتورهاي دیزلی کامیون استفاده می شود
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  .مقاطع ویژه در دو ستون باالبرهاي ماشین استفاده می شود

  

  :خطوط ریلی راه آهن

هر چند براي بست هاي ریل یا براي کاربردهاي تکنیکی در زمینه . براي دهه هایی این شرکت مبتکر در بخش جاده اي بوده است

  . ساختار ریل جاده اي، مقاطع ویژه تقاضاهاي ویژه برآورده می کنند و مشکالت مشتري ها را حل می نمایند

  تاتور براي قطارهاي سریع السیر مقاطع ویژه براي ریل هاي قوي و نگهدارنده دسته اس
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  مقاطع ویژه براي کاهش صدا در ریل ها

  

ترکیبات ساختاري براي ساختمان ریل و استفاده در ریل هاي غیر  مقاطع ویژه به عنوان بست ریل و دیگر اجزاي ساختاري ریل،

  استاندارد
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  :ماشینهاي ریل جاده اي و هوایی

ستفاده درهاي اتوماتیکی غلتکی در قطارها یا واگن ها یا مصارف صنعت هواپیمایی بوده است، هر چند ریل ها با دقت باال براي ا

  . تنوع گسترده سطح مقطع هاي پتانسیلی و رنج وسیع استفاده مواد برنامه هاي آینده این شرکت را براي مقاطع ویژه ایجاد می کند

  مقاطع ویژه براي استفاده در ماشینهاي ریل جاده اي
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  مقاطع ویژه براي استفاده ریل ها در درهاي غلتکی اتومبیل

 

 

  :ماشین آالت راهسازي و ادوات کشاورزي

  مقاطع ویژه براي ماشین هاي راهسازي
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  مقاطع ویژه براي ادوات کشاورزي
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  مقاطع ویژه براي یاتاقان ساچمه اي در رینگ هاي سرعتی

  

  :حمل و نقل مواد 

  و ریل هاي راهنما دوربینی در سیستمهاي بایگانی و انبارمقاطع ویژه براي تیرك 
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  .مقاطع ویژه به عنوان تیرك در وسایل جرثقیل ها استفاده می شود

 

  

  

  :مهندسی مکانیک 

براي ابزارهاي دقت باال یا وسایل تولید صنعتی یا . دقت و دوام از موارد الزم براي عناصر مورد استفاده در مهندسی مکانیک است

ماشین آالت صنعت چوب و پارچه، تکنولوژي هاي نوآوري در تولید براي تامین تقاضاي تولیدکنندگان ماشین هاي مختلف نیاز 

  .است
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  مقاطع ویژه براي چرخ زنجیر اره زنجیري

  

  

  

  مقاطع ویژه به عنوان ریل هاي راهنما
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  مقاطع ویژه براي اجزاي سیستمهاي ریل خطی

  

  

  :مهندسی قدرت 

  مقاطع ویژه به عنوان اجزا استاتور در ژنراتورها
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  لوله هاي پره دار، امگا و امگا دوبل در ساختمان بویلر به خوبی تیوبها براي تغییر جهتهاي تند

  

   X مقاطع ویژه براي ابزارآالت اشعه
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  :صنعت ساختمان 

  مقاطع ویژه براي مفاصل انبساطی در ساختمان پل
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  براي نماهامقاطع ویژه 

  

  مقاطع ویژه به عنوان گوشه و مقاطع قفل براي صفحات تیرکوبی
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  :آماتور سیستم هاي لوله کشی

  مقاطع ویژه براي اتصال لوله

 

 

  .مقاطع ویژه از فوالد ضدزنگ براي شیر فشار باال و بدنه شیر ساخته می شود
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  .و زاویه دار براي مفاصل شیرهاي فشار باال استفاده می شود Tمقاطع عرضی، 

  

  

  دیگر مصارف مقاطع خاص

  پروفیل هاي ویژه براي ساختمان نماها
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  دستگاه اندازه گیري عمق

 

  قطعات توخالی براي سوپاپ ساچمه اي
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مقاوم به حرارت و ضد زنگ ساخته شده  مقاطع ویژه، شکل هاي استاندارد و مواد بدون درز و مقاطع توخالی از فوالدهاي ضدزنگ

به علت وجود این مواد برجسته با ویژگی هاي شیمیایی و مکانیکی، این مواد زمینه رشد سریع و جدیدي را براي نیازها به ویژه . اند

 .در صنعت شیمی، تکنولوژي راکتور، مهندسی تولید نیرو، صنعت ساختمان سازي ایجاد نموده اند

گیري با توجه به پیشنهادهاي راهنما در زمینه انتخاب قطعه با توجه به فواید اقتصادي در  تصمیماطع ویژه یا شکل استاندارد مق

-DIN EN 088مقاطع استاندارد قابل ساخت از فوالدهاي مقاوم به اسید و زنگ زدگی بر اساس . تامین نیازها صورت می گیرد

3/DIN 17 440 عبارتند از:  
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  ع ویژه براي پروانه پمپ براي تغذیه کردنمقاط

  

  چرخ دندانه پینیون برش براي دستگاه چرخ گوشت

  

  مقاطع ویژه براي نرده ساختمان در برج ها
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  ):ریل آسانسور( از موارد مصرف یکی يمطالعه بازار برا

  .این طرح مورد بررسی قرار می گیردچون ریل آسانسور یکی از اجزائی است که می توان به روش مقاطع خاص تولید کرد، در 

 معرفی

اي دائمی است که در ساختمانها براي جابجایی عمودي افراد، بار و یا هر دو که در ترازهاي معین توقف  آسانسور وسیله: تعریف 

با حداکثر یا (که عمودي ) صلب(این اتاقک بین حداقل دو ریل راهنما از جنس سخت . است) کابین(کند و داراي یک اتاقک  می

 .کند هستند حرکت می) درجه از خط قائم 15انحراف 

  

 :شوند بندي کلی به دو گروه اصلی تقسیم می آسانسورها در یک تقسیم

  

 )بر باربر ، تخت - مسافربر ، مسافربر( .آسانسورهایی که اشخاص مجاز به سوارشدن در آن هستند -الف 

  . ساختار و ابعاد اتاقک این آسانسورها طوري است که به آسانی براي مسافران و بارهاي مورد نظر قابل دسترسی و استفاده است

  )غذابر ، کتاب بر Service Liftخدماتی یا ( .آسانسورهایی که اشخاص مجاز به سوارشدن در آن نیستند -ب 

باشد براي تحقق این امر سطح کف  که براي انسانها قابل دسترسی و استفاده نمیابعاد و ساختار اتاقک این آسانسورها طوري است 

نوع ، ظرفیت ، سرعت و تعداد آسانسورهاي هر . متر نباید بیشتر باشد 2/1آن از یک متر مربع ، عمق آن از یک متر و ارتفاع آن از 

  .نتخاب شودساختمان بایستی متناسب با کاربري، تعداد طبقات و جمعیت ساکن در آن ا

باشد که اشخاص مجاز به سوارشدن در آن هستند و اکثریت  بحث و بررسی این گزارش آسانسورهایی می

  .باشد رسند این گروه می آسانسورهایی که در حال حاضر در کشور تولید و به فروش می

  :گردد تقسیم می آسانسورهایی که اشخاص مجاز به سوارشدن آن هستند از نظر عملکرد و مکانیزم به دو دسته

  )  Traction( آسانسورهاي داراي سیستم رانش از نوع کششی ) الف 

  ) Hydraulic( آسانسورهاي داراي سیستم رانش هیدرولیکی ) ب 
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  :آسانسورهاي داراي سیستم رانش کششی 

ترمز مکانیکی که بصورت یک . آیند این آسانسورها معموالً بوسیله یک فلکه کشش و توسط یک موتور الکتریکی به حرکت در می

کند که منبع  این ترمز زمانی عمل می. گردد تا ایمنی حرکت آن را تأمین کند شود به این ساختار اضافه می الکتریکی کنترل می

بین موتور و فلکه کششی یک گیربکس قرار دارد تا سرعت موتور را با سرعت فلکه کشش هماهنگ . شود تغذیه برقی آن قطع می

هدف دیگر استفاده از گیربکس در این . شود قطبی استفاده می 6یا  4این کار معموالً از موتورهاي جریان متناوب براي . کند

گیربکس توانایی تأمین گشتاور قابل توجه مورد نیاز ایجاد شده توسط فلکه کشش را از موتوري با . باشد سیستم کاهش گشتاور می

در حقیقت اندازه موتور بیش از آنکه به توان خروجی آن بستگی . شود عاد موتور میگشتاور پائین تر دارد و لذا سبب کاهش اب

  :باشد در هر حال نیرومحرکه اینگونه آسانسورها به شرح زیر می. داشته باشد به گشتاور خروجی وابسته است

  )Gear machines( باالبرهاي گیربکسی  .1

  ) Gearless Hoist machine(باالبرهاي بدون گیربکس  .2

  االبرهاي بدون گیربکس باموتورهاي سنکرون وآسنکرونب .3

  )Room less( باالبرهاي بدون گیربکس درآسانسورهاي فاقد موتورخانه  .4

  باالبرهاي بدون گیربکس براي ظرفیتهاي باال .5

  کنترل الکتریکی .6

نامی معموالً  بار این بخش ازتوسط وزنه تعادل انجام میشود  نامی آسانسور بار درآسانسورهاي کششی تعادل وزن کابین وبخشی از

 نصف بار گیرد این است که کابین با آنچه عمالً انجام می. است % 50نامی بیان می شود که دراکثرموارد  بار بصورت درصدي از

سعی می شودکه میزان نیروي مورد نیاز براي ) فالیویل ( چرخاندن چرخ طیار و با اسمی درمیانه مسیرحرکت متوقف میگردد

  .ن چرخ طیار در هر دو جهت یکسان باشد چرخاند

  

  :آسانسورهاي داراي سیستم رانش هیدرولیکی
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پمپ ، روغن را . اندازد رفته در روغن را به حرکت می در آسانسورهاي با سیستم محرکه هیدرولیک موتور یک سرعته یک پمپ فرو

کند و یک  کند ، موتور کار نمی ن به سمت پائین حرکت میوقتی که کابی. راند برد با فشار می به جک که کابین را به سمت باال می

وقتی که کابین در . کند نظر از میزان بار تأمین می سرعت تقریباً ثابتی را براي کابین صرف) Valve unit(واحد شیربرقی 

  .شود شود که باعث نرمی حرکت و دقت در توقف می نزدیکی طبقه است ، شیر برقی مربوطه به تدریج بسته می

  

  :اشکاالت مهم آسانسورهاي هیدرولیک در مقایسه با آسانسورهاي کششی برقی سنتی 

  )توقف 4-3با توجه به محدودیت طول جک ها حداکثر (محدودیت طول مسیر حرکت  .1

  )حداکثر یک متر بر ثانیه(محدودیت سرعت  .2

  )90حداکثر (محدودیت تعداد استارت در ساعت  .3

  .خطر آلودگی دارداستفاده از مقدار زیاد روغن که  .4

  ) حداقل سه برابر قدرت یک آسانسور سنتی با همان ظرفیت و سرعت(قدرت مصرفی باال  .5

 

  محاسن آسانسورهاي هیدرولیکی در مقایسه با آسانسورهاي کششی برقی سنتی

  وجود موتورخانه در پائین چاه و دور از آسانسور .1

  توانایی باالبردن بارهاي سنگین .2

  م چاهنیازنداشتن به سقف محک .3

   ایمنی بیشتر و نرمی حرکت و دقت در توقف .4

  

  :محصول  ISICنام و کد 

  29151112: با کد شناسایی کاال : آسانسورهاي حمل مسافر

  842810: آسانسور کامل : شماره تعرفه گمرکی 
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  31/31/84: اجزاء وقطعات آسانسور: شماره تعرفه گمرکی 

  99/16/72: ریل راهنماي آسانسور: شماره تعرفه گمرکی 

  

  :آخرین شرایط صادرات و واردات 

اي شرایط ذیل  براي آسانسور و اجزاء و قطعات آن حذف و در جهت رفع موانع غیرتعرفه 2شرایط ورود کد  1380از ابتداي سال 

  : استبشرح زیر  90 براي واردات اعالم گردید که براي سال

 

 

 نرخ واردات آسانسور و اجزاء -1جدول شماره 

  

حقوق   نوع کاال  تعرفهشماره 

  ورودي

  مالیات ارزش 

 VATافزوده

SUQ   

آسانسورهاي با سیستم محرکه   84281010

 گیربکس

(Gear Box) 

30  4  U  

آسانسور با سیستم محرکه بدون   84281020

 گیربکس

(Gear Less) و هیدرولیکی  

20  4  U  

آسانسور با سیستم محرکه   84281030

 Permanent)مغناطیس دائم   

magnet) 

20  4  U  

  U  4  30  سایر  84281090

انواع ریل مورد مصرف در صنعت   72169910

  آسانسور
4  4    
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( اتوماتیک آسانسور     انواع درب  84313110

  )درب کابین

15  4  Kg   

  Kg  4  25  انواع کابین و فریم کابین آسانسور  84313120

  Kg  4  25  انواع درب لوالئی آسانسور  84313130

  Kg  4  15  سایر  84313190

ضمناً براساس اعالم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با توجه به اجراي اجباري استاندارد ملی آسانسور از ابتداي سال 

با استاندارد ) V.O.C(هاي آسانسور ملزم به ارائه تائیدیه انطباق  ، طبق مقررات موجود واردکننده اجزاء و قطعات و مجموعه 1382

EN81 گردد می صادرسه باشد که توسط شرکتهاي بازرسی کننده مورد تائید مؤس در مبداء می.    

هاي صادراتی با  در مورد صادرات آسانسور و اجزاء و قطعات آن نیز هیچگونه ممانعتی وجود ندارد و تطابق قطعات و مجموعه

  .باشد از نظر عملکردي یکی از شرایط مورد درخواست خریداران می EN81استاندارد 

  

  وضعیت استاندارد آسانسور

تالشهاي زیادي براي تهیه و تدوین استاندارد ملی آسانسور بعمل آمده و نهایتاً استاندارد ملی آسانسور با شماره  1377از سال 

از آنجا که اجراي کامل مقررات . اجباري شد 1382مورد تصویب کمیته ملی قرار گرفته و از ابتداي سال  6303-1استاندارد ملی 

هاي کیفی مقدور نبوده ، لذا استاندارد  مادگی تولیدکنندگان اجزاء و قطعات آسانسور جهت اخذ گواهیاستاندارد ملی بلحاظ عدم آ

مقررات ایمنی ساختمان و « ملی آسانسور به دو بخش ایمنی و عملکردي تقسیم گردید و اجراي بخش ایمنی از استاندارد ملی 

که  1382هاي ساختمانی سال  براي دارندگان پروانه 1382ال از ابتداي س» آسانسور هاي برقی : قسمت اول – نصب آسانسور 

با توجه به لزوم تدوین . دیگرد اجرایی  1383و بخش عملکردي استاندارد ملی از سال  شد باشند اجباري داراي آسانسور می

نسور ، شرکت بازرسی کننده هاي زیر با همکاري نمایندگان صنعت آسا استاندارد اجزاء و قطعات آسانسور تاکنون استاندارد مجموعه

ضمناً استانداردهاي تدوین شده زیر با هماهنگی مؤسسه (و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین گردیده است ، 

  )استاندارد در کمیته ملی مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت

  استاندارد ویژگیهاي ریل آسانسور .1
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  استاندارد ویژگیهاي قفل آسانسور .2

  استاندارد ویژگیهاي ترمز ایمنی .3

  استاندارد ویژگیهاي طناب فوالدي .4

  گیرهاي ته چاه استاندارد ویژگیهاي ضربه .5

  استاندارد ویژگیهاي کنترل سرعت .6

  استاندارد ویژگیهاي تابلو فرمان .7

  )Room Less(استاندارد ویژگیهاي آسانسورهاي فاقد موتورخانه  .8
  

  )نام واحدها(بین المللی  واحدهاي دارنده گواهی نظام مدیریت کیفیت

 ISO 9002 تولید گیربکس آسانسور شرکت نوین ارتفاع - 1

 ISO 9002 تولید گیربکس آسانسور شرکت رخش قطعه -2

 ISO 9002,9001 )فرمان(تولید تابلوهاي کنترل  شرکت آریان آسانسور - 3

  

  :  سطح کیفیت و به روز بودن محصول
متر بر ثانیه  6/1توقف که سرعت آن بیش از  10در کشور براي آسانسورهاي ساختمانهاي تا  ولید آسانسور و اجزاء و قطعات آنت

متر بر ثانیه که معموالً براي ساختمانهاي بلند  6/1پذیرد ولی براي سرعتهاي بیش از  باشد بطور کامل در کشور صورت می نمی

وارداتیهاي باال است اجزاء و قطعات آن بلحاظ مسائل  مرتبه و با ترافیک     .باشد می ایمنی و کیفی عموماً

    :باشد هاي اصلی آسانسور بشرح زیر می اجزاء و قطعات و مجموعه

سایر  - 7سیم بکسل ها و کابل  - 6پاراشوت و گاورنر  - 5تابلوي فرمان  -4هاي راهنما  ریل - 3درب و کابین  - 2موتورگیربکس  - 1

نمایند که در این میان  شرکت در امر عرضه و فروش آسانسور فعالیت می 512اجزاء و قطعات ایمنی ، در حال حاضر تعداد 

  .باشد واحد می 21باشند به تعداد  شرکتهایی که داراي واحد تولیدي اجزاء و قطعات آسانسور می

لذا  گردد ، باشد که با انتخاب اجزاء و قطعات و طراحی و مونتاژ در محل مصرف تولید می از آنجا که آسانسور محصولی می

اي تعدادي از  در سالهاي اخیر با برداشتن موانع غیرتعرفه. باشند کنندگان و فروشندگان لزوماً داراي واحد تولیدي نمی عرضه
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شرکتهاي توانمند داخلی که در مبحث مهندسی آسانسور از تفاوت چشم گیري با رقباي داخلی خود برخوردارند ضمن همکاري با 

اند و در حال حاضر آسانسورهاي سرعت  ه اخذ نمایندگی آسانسورهاي با تکنولوژي جدید گردیدهشرکتهاي معتبر خارجی موفق ب

  ند.گرد اندازي می در کشور طراحی مونتاژ و نصب و راه Room Lessباال و آسانسورهاي 

، وزارت راه و ترابري ، آهن  هاي ملی مانند آسانسورهاي پروژه برج میالد ساختمانهاي مرکزي راه در حال حاضر بسیاري از پروژه

متر بر ثانیه بوده توسط شرکتهاي زیر در  5/3که سرعت برخی از آسانسورهاي آن تا سرعت .... آهن مرکزي و مخابرات و پروژه راه

  :باشند  مناقصات مربوطه شرکت نموده و در حال اجرا می

  فنالند KONEشرکت سبا آسانبر تحت لیسانس کمپانی  .1

  فرانسه  OTISنس کمپانی شرکت نی بنا تحت لیسا .2

  .آلمان  Thyssenشرکت افرند تحت لیسانس کمپانی  .3

  سوئیس  Schindierشرکت ایران شیندلر تحت لیسانس کمپانی  .4

  20شرکت آساپل  .5

  شرکت دیباج آسانسور .6

  LGشرکت اورند تحت لیسانس  .7

  

  :قیمت فروش داخلی و جهانی محصول

 170تنفره از قیم 6توقف با سرعت یک متر بر ثانیه و با ظرفیت  6آسانسور قیمت فروش آسانسورهاي تولید داخلی براي یک 

که . باشد میلیون ریال بنابه کیفیت اجزاء و قطعات مصرفی و نیز رقابت فروشندگان آسانسور در نوسان می 350میلیون ریال تا 

در داخل نیز بعنوان آسانسور پکیج با  فروش آسانسورهاي خارجی. شود میلیون ریال در نظر گرفته می 260بطور متوسط قیمت 

بودن نام و مارك آسانسور و نیز کیفیت و همچنین ویژگیها و مشخصات فنی آسانسور متغیر بوده ولی بعنوان  توجه به شناخته

از نفره شش توقف و با سرعت یک متر بر ثانیه میانگین قیمت براي تولید ، نصب و تحویل آسانسور  6نمونه براي یک آسانسور 

  .میلیون ریال می باشد 1800میلیون ریال تا  350قیمت 
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  :موارد مصرف و کاربرد محصول 

بطور کلی مصرف و کاربرد دستگاه آسانسور در بخشهاي ساختمانی مثل مجتمع و آپارتمانهاي مسکونی ، اداري ، صنعتی ، تجاري 

دیگري جایگزین به عنوان جابجایی انسان یا اشیاء براساس  باشد و در مبحث آسانسور به هیچ عنوان کاالي و بیمارستانی بلند می

  .شناخته نشده است EN-81مقررات استاندارد 

  

  :اهمیت استراتژیکی کاال 

تري براي صنعت ساختمان ایجاد  تواند اثرات مؤثر و مثبت بدیهی است هر اندازه که به کیفیت این محصول بیشتر توجه شود می

 : در این خصوص براي افزایش تکنولوژي صنعت . نماید

  هاي علم و تکنولوژي و تربیت مهارتها در جهت بهبود گسترش آموزش در حوزه) الف 

انین و نهادهاي تشویق کننده علم و تکنولوژیهاي پیشرفته بعنوان راهکارهاي افزایش کیفی محصول ارائه برقراري و ایجاد قو) ب 

  .گردد می

  

  :کشورهاي تولیدکننده عمده و کشورهاي واردکننده عمده محصول 

از بخش بسیار فعال  شوند که مهمترین حوزه کشور آمریکا کشورهاي تولید کننده عمده آسانسور به سه حوزه جغرافیایی تقسیم می

حوزه دوم ، کشورهاي شرق آسیا بوده که مشهورترین آنها کشورهاي ژاپن و . قسمت آسانسور و قطعات تولیدي آن برخوردار است

باشد  حوزه سوم جغرافیایی بخش اروپا شامل کشورهاي فرانسه ، ایتالیا ، آلمان و اسپانیا از جمله کشورهاي بارز می. باشند کره می

و در حال حاضر بیشتر کشورهاي اروپایی همکاري نزدیک با . اتنگی اقتصادي زیادي با کشور ایران در زمینه آسانسور دارندکه تنگ

توان کشورهاي حوزه خلیج فارس ، آسیاي میانه و  ازکشورهاي واردکننده آسانسور و اجزاء وقطعات آن می. کشور ایران را دارند

متر برثانیه  6/1ناً کشور ایران نیز در حال حاضر برخی از اجزاء و قطعات آسانسورهاي تا سرعت ضم. کشورهاي خاورمیانه را نام برد

اندازي  هاي خاص و سرعت هاي باال با انجام طراحی ، نصب و راه نماید و واردات آسانسور پکیج براي ساختمانها و پروژه را وارد می

  .پذیرد در داخل صورت می
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  آسانسوروضعیت عرضه و تقاضاي 

  :وضعیت فعلی صنعت آسانسور در ایران -

به بعد بوده که در آن سالها با شروع آپارتمان سازي در سطح کشور  1340شروع جدي فعالیتهاي صنعت آسانسور کشور از سالهاي 

وش و سرویس و با توجه به نیاز به خدمات بعد از فر  .موجب شد تا آسانسورهایی بصورت کامل از خارج کشور وارد و نصب گردد

اندازي این صنعت آغاز  و سرویس کار حرکتهایی را جهت راه نگهداري آسانسورهاي وارداتی ، گروههاي تأسیساتی بعنوان نصاب

   .نمودند

گذاري داخلی و کشور سوئیس فعالیتهاي تولیدي در  با تأسیس یک شرکت تولیدي بنام ایران شیندلر با سرمایه 1350در دهه 

دنبال آن با تأسیس ه د شامل تولید درب و کابین و مونتاژ با اجزاء و قطعات منفصله خارجی شکل گرفت و بسطح بسیار محدو

هاي آسانسور توفیق چندانی  شرکتهاي نصب کننده این صنعت تا حدودي توسعه یافت ، اما عمالً تولید اجزاء و قطعات و مجموعه

گذاري بخش  نسور و پله برقی ایران و آسانسور و پله برقی گیالن با سرمایهدو شرکت تولیدي بزرگ بنام آسا 1355در سال . نداشت

الزم به یادآوري است که مدیریت شرکت آسانسور و پله برقی گیالن به بانک صنعت و معدن واگذار گردید . (خصوصی تأسیس شد

بازرگانی که نمایندگی شرکتهاي غیر از شرکتهاي  1368تا  1355از سال ) و این شرکت در دو سال پیش منحل گردیده است

   .خارجی را بعهده داشتند ، شرکت تولیدکننده آسانسور تأسیس نگردید

به بعد با توجه به روند آپارتمان سازي و سیاستهاي حمایتی وزارت چندین شرکت در زمینه تولید اجزاء و قطعات  1368از سال 

درب ، کابین ، تابلوهاي کنترل ، گیربکس آسانسور و قطعات و  ترین فعالیت آنها تولید آسانسور فعال گردیدند که عمده

    .بوده است) پاراشوت(هاي سیستم کنترل سرعت و ترمز اضطراري آسانسور  مجموعه

  

  :در حال حاضر تعداد شرکتهاي داراي پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور عبات است از

  72: ف تا ي                96:و تا غ            41: ب تا خ        107:الف
  

  : ظرفیت اسمی و بالقوه عرضه آسانسور

بمنظور دستیابی به ظرفیت اسمی و عرضه آسانسور ، در حال حاضر یکی از بهترین مبادي آمار و اطالعات مربوطه ، شرکت بازرسی 

شده را طی سالیان مختلف مورد  توان تعداد آسانسورهاي عرضه باشد که براساس آخرین گزارش دریافتی می کننده آسانسورها می

مورد  1505براي ، آسانسور نصب شده در استان تهران 3800پس از بازرسی  1389در پنج ماهه نخست سال . ارزیابی قرار داد
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صدور گواهی آسانسور بوده است، از رشد  529که  1388این آمار نسبت به مدت مشابه در سال . صادر شده است گواهی آسانسور

  .درصدي برخوردار بوده است 185

بر مبناي تاریخ صدور پروانه ( 82از ابتداي سال کلیه آسانسورهاي نصب شده در کشور بر اساس مصوبه شوراي استاندارد 

این موضوع به کلیه شهرداري هاي ایران جهت لحاظ  .تحت پوشش استاندارد ملی ایران و دستورالعمل هاي آن قرار دارد) ساختمان

  .وانه و پایان کار ابالغ شده استدر صدور پر

باتوجه به اهمیت ایمنی کاربران آسانسورها و ارتقاي کیفیت مقرر شد تا سازمانهاي صنایع و معادن استانها و ادارات کل استاندارد و 

بعمل تحقیقات صنعتی، هماهنگی الزم در خصوص اجراي هرچه بهتر استاندارد ملی آسانسور را با شهرداري هاي منطقه خود 

این امر به این ترتیب است که کلیه ساختمان هاي داراي آسانسور بدون اخذ تاییدیه ایمنی و کیفیت و گواهی استاندارد  .آورند

  .مجاز به اخذ پایان کار نباشند

ی انجام بازرسی آسانسورها تنها توسط شرکتهاي بازرسی کننده تایید صالحیت شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعت

این شرکت ها ملزم هستند در بازرسی اولیه و دوره اي آسانسورها، پالك بازرسی با قید زمان در آسانسورها  .ایران صورت می پذیرد

شرکت هاي یادشده موظفند گواهی ایمنی آسانسور را صرفا براي . نصب و گواهی بازرسی اولیه و دوره اي براي آنها صادر کنند

هاي دارنده پروانه طراحی و مونتاژ نصب و راه اندازي شده اند، صادرکننده که این امر از اهمیت  آسانسورهایی که توسط شرکت

  .فراوانی برخوردار است

حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردي  ،با توجه به افزایش تعداد آسانسورهاي منصوبه در سالهاي اخیر در کشور

تا با  .ستگاه هاي آسانسور و نظارت بر نصب آسانسور و اطمینان از ایمنی نصب ضروري استو عمومی، حصول اطمینان از کیفیت د

  .اجراي کامل و دقیق موازین و الزامات استاندارد آسانسور، حوادث ناشی از سهل انگاري کاهش یابد

د آزمایشگاهی، تحقیقاتی واح 16، 1389در سال قانون اساسی،  44در راستاي واگذاري امور دولتی به بخش خصوصی طبق اصل 

مجوز پروانه  16، 1389طی پنج ماهه نخست سال .ه اندهمکار در استان تهران گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه دریافت کرد

  .مورد تمدید گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه همکار مورد بررسی قرار گرفته است 75تایید صالحیت آزمایشگاه و 
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تمدید گواهینامه  79مجوز پروانه تایید صالحیت آزمایشگاه همکار و  15شامل صدور  1388مدت مشابه در سال  این آمار نسبت به

  .است بوده تایید صالحیت آزمایشگاه همکار

را در مدید گواهینامه ت با توجه به عملکرد آزمایشگاه و گزارش دهی مستمر فعالیتها و برنامه ریزي براي ارزیابی،  استاندارد اداره کل

بدیهی است در این مرحله هرگونه افزایش دامنه شمول فعالیتهاي آزمایشگاهی درخواست شده نیز بررسی  .دستور کار قرار می دهد

  .و ارزیابی می شود

تاکنون از  1387بدست آمده است از سال  1390با توجه به اطالعاتی که از اداره بازرسی کیفیت و استاندارد استان یزد در سال 

  .گواهی ایمنی صادر شده است 250درخواست بازرسی در استان،  300

درخواست بازرسی در استانهاي  2019تاکنون از  84هم چنین از اداره بازرسی استاندارد کیفیت در استان اصفهان از سال 

  .گواهی ایمنی صادر شده است 1609اصفهان،یزد و چهارمحال و بختیاري، 

  

  انسانی در اشتغال مستقیم صنعت آسانسورسهم تحصیالت و سابقه نیروي 

  زیر دیپلم  دیپلم و فوق دیپلم  لیسانس به باال

  سال سابقه 15با % 50  سال سابقه 10با % 40  سال سابقه 5با % 10
  

 

  )منابع تأمین  –درصد مصرف ( میزان مواد اولیه مصرفی 

  :باشد میاقالم مورد مصرف در آسانسور عمدتاً شامل اجزاء و قطعات زیر 

  )شود عمدتاً وارداتی بوده و از کشورهاي ایتالیا ، آلمان ، اسپانیا و ترکیه تأمین می(موتور گیربکس  .1

  ).پذیرد که معموالً با تأمین ورق از کارخانجات داخلی و ساخت توسط واحدهاي تولیدي صورت می( درب و کابین  .2

  ).گردد میبخش عمده آن توسط واحدهاي داخلی تولید ( تابلوي فرمان  .3

  ).شود وارداتی بوده و از کشورهاي ایتالیا ، اسپانیا و ترکیه تأمین می(ریل راهنماي کابین و قاب وزنه  .4

  ).شود متر بر ثانیه توسط واحدهاي تولیدي داخلی تأمین می 6/1براي سرعت هاي تا ( پاراشوت و گاورنر  .5
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  ).گردد کنند و بخشی از خارج وارد می نیاز را تأمین میواحدهاي تولیدي داخلی بخشی از (تراولینگ کابل و سیم بکسل  .6

مثل قفل ، دکمه هاي طبقات ، قاب وزنه و قطعات ایمنی داخل چاه آسانسور که در داخل ( سایر اجزاء و قطعات و لوازم ایمنی  .7

  ).شود تولید می

  

ماتیک براي هر یک معادل یک تن برآورد میزان مصرف ورق و ریل راهنما در هر دستگاه آسانسور شش توقف شش نفره نیمه اتو* 

    .گردد می

  :میزان واردات

 1389میزان واردات در سال 

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ چین ١٣٨٩ ١
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
٧٤,٣٦٧,٠١٧,٥٦٣ ٣,٨٩٨,٤٤٠ Rls. ٧,٢٠٠,٥٤٧ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ تركیه ١٣٨٩ ٢
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
٣٤,٧٧٠,٢٦٥,٦٨١ ٢,٠٢٨,٥٣١ Rls. ٣,٣٥٨,١٨٦ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ نروژ ١٣٨٩ ٣
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
١٦,٧٨٢,٥٦٠,٩٧٤ ٤٠,٠١٢ Rls. ١,٦٠٩,٦٧١ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ امارات متحده عربي ١٣٨٩ ٤
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
١٥,٧٣٣,٨١٣,٥٢٨ ٩٣٢,٧٠٨ Rls. ١,٥٢١,٢٩٢ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ تركیه ١٣٨٩ ٥
سایرقطعات مربوط به 

، باالكشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلكان متحرك غیرمذكور

١١,٨٤٧,٠٨٠,١٩٠ ٦٦٠,٦٦٧ Rls. ١,١٤٤,٦١٦ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ چین ١٣٨٩ ٦
سایرقطعات مربوط به 

، باالكشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلكان متحرك غیرمذكور

٥,٤٤٤,٤٥١,٤٨٣ ١١٨,٦٦٦ Rls. ٥٣٠,٤٢٧ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ آلمان ١٣٨٩ ٧
سایرقطعات مربوط به 

، باالكشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلكان متحرك غیرمذكور

٣,٦٢١,٣٦٠,٩٥١ ٦,٥١١ Rls. ٣٤٩,٤٠٥ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ آزاد چابھارمنطقه  ١٣٨٩ ٨
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
٣,٢٩١,٩٩٥,٧٧٢ ١٧٠,٨٠٢ Rls. ٣١٦,٧٢٣ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ امارات متحده عربي ١٣٨٩ ٩
سایرقطعات مربوط به 

، باالكشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلكان متحرك غیرمذكور

٣,٠٥٨,٨١٩,٠٣١ ٥٨,١٢٠ Rls. ٢٩٢,٨٤٧ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ ھلند ١٣٨٩ ١٠
سایرقطعات مربوط به 

، باالكشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلكان متحرك غیرمذكور

١,٨٠٦,١٦٦,١٣٨ ٢١,٣٩٢ Rls. ١٧٣,٦٣٤ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ ايتالیا ١٣٨٩ ١١
سایرقطعات مربوط به 

، باالكشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلكان متحرك غیرمذكور

١,٥٠٨,٠١٥,٤٤٣ ٥٥,١٢٤ Rls. ١٤٥,٦٠٥ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ اسلواكي ١٣٨٩ ١٢
سایرقطعات مربوط به 

، باالكشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلكان متحرك غیرمذكور

٦٦٠,٢٥١,٦٣٤ ١٢,١٢٦ Rls. ٦٣,٠٨٥ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ آلمان ١٣٨٩ ١٣
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
٥٧٠,٥٥٣,٩٣٥ ٤١,٥٨١ Rls. ٥٥,٠٦٥ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ ھند ١٣٨٩ ١٤
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
٥٢٠,٢٢٤,٢٢٩ ٢٧,٩٧٧ Rls. ٥٠,٦١٠ $ 
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 ٨٤٣١٣١٩٠ جمھوري كره  ١٣٨٩ ١٥
سایرقطعات مربوط به 

، باالكشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلكان متحرك غیرمذكور

٤٩٢,٣٢٥,١٨٣ ٢٤,٠٤٤ Rls. ٤٧,٧٤٤ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ فنالند ١٣٨٩ ١٦
سایرقطعات مربوط به 

، باالكشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلكان متحرك غیرمذكور

٤٧٢,٢٧٠,٥٠٢ ٢,٥٩٥ Rls. ٤٥,٥٣٠ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ جمھوري كره  ١٣٨٩ ١٧
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
٤٦٩,٩٩٨,٧٠٧ ١٢,٨٤٠ Rls. ٤٥,١٨٧ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ ھلند ١٣٨٩ ١٨
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
٣٢٦,٦٣٢,٤٥٧ ٦,٥٨٦ Rls. ٣١,٦٣٧ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ ژاپن ١٣٨٩ ١٩
سایرقطعات مربوط به 

، باالكشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلكان متحرك غیرمذكور

٢٧١,٥٠٠,٠٩٤ ٢٠٠ Rls. ٢٥,٩٤١ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ ايتالیا ١٣٨٩ ٢٠
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
٢٦٥,١٦١,٤٨٩ ٤,٥٢٩ Rls. ٢٥,٥٣١ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ فرانسه ١٣٨٩ ٢١
سایرقطعات مربوط به 

، باالكشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلكان متحرك غیرمذكور

٢٦٤,٧٥٦,٥٩٤ ١,٨٤٨ Rls. ٢٥,٥٦٨ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ اتريش ١٣٨٩ ٢٢
سایرقطعات مربوط به 

، باالكشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلكان متحرك غیرمذكور

٢٤٩,٧٢١,٨٣٦ ١١,٠٦٩ Rls. ٢٣,٨١٨ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ نروژ ١٣٨٩ ٢٣
سایرقطعات مربوط به 

، باالكشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلكان متحرك غیرمذكور

١٥٦,١٩٦,٢٩٥ ٩٥٠ Rls. ١٥,٠٢٠ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ دانمارك ١٣٨٩ ٢٤
سایرقطعات مربوط به 

، باالكشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلكان متحرك غیرمذكور

١٣٥,٩٢١,٦٤٠ ٥٩٧ Rls. ١٣,١٦٣ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ اسپانیا ١٣٨٩ ٢٥
سایرقطعات مربوط به 

، باالكشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلكان متحرك غیرمذكور

٩٤,٨٠٩,٥٦٧ ٧٣٦ Rls. ٩,٢٨١ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ اسلووني ١٣٨٩ ٢٦
سایرقطعات مربوط به 

، باالكشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلكان متحرك غیرمذكور

٥٧,٦٤١,٦٩٠ ٨٥٠ Rls. ٥,٥١٦ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ سوئد ١٣٨٩ ٢٧
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
٤٥,١٥٥,٩٩٢ ٢٠٨ Rls. ٤,٣٠٣ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ سوئیس ١٣٨٩ ٢٨
سایرقطعات مربوط به 

، باالكشنده محفظه اسانسور
 پلكان متحرك غیرمذكوردار یا 

١٩,٠٩٣,٠٦١ ١٠٠ Rls. ١,٨٤٠ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ تايوان ١٣٨٩ ٢٩
سایرقطعات مربوط به 

، باالكشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلكان متحرك غیرمذكور

١٥,٩٣٦,٢٠٤ ٢٥ Rls. ١,٥٣٨ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ منطقه آزاد كیش ١٣٨٩ ٣٠
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
٢,٧٤٦,٣٣٣ ٢٠٠ Rls. ٢٧١ $ 

      
  :مجموع کل

 ریال ١٧٧,٣٢٢,٤٤٤,١٩٥
  :مجموع کل

 دالر ١٧,١٣٣,٦٠١

  

  1390میزان واردات در سال 

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ چین ١٣٩٠ ١
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
٤٢,٣٩٢,٧٩٦,٧٨٣ ٢,١٥٣,١٨٤ Rls. ٣,٩٨٠,٥٦٥ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ تركیه ١٣٩٠ ٢
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
١٩,٦٨٥,٨٣٩,١٩٩ ١,١٢٥,٠١٨ Rls. ١,٨٣٧,٨٢٨ $ 

 $ ٨١٥,٩٤٥ .Rls ٨,٤٤٠,١٤٠,٠٠٠ ٤٣,٢٧٥سایر بغیر از انواع درب  ٧٣٠٨٣٠٩٠ دانمارك ١٣٩٠ ٣
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 اسانسوراتوماتیك طبقات 

 ٨٤٣١٣١٩٠ تركیه ١٣٩٠ ٤
سایرقطعات مربوط به 

، باالکشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلکان متحرک غیرمذکور

٧,٨٥٥,٠٨٣,١٢٦ ٤٧٠,٤٥٣ Rls. ٧٣٥,٧٩١ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ آلمان ١٣٩٠ ٥
سایرقطعات مربوط به 

، باالکشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلکان متحرک غیرمذکور

٢,٧٩٦,٤٧٨,٥٢٦ ٤,١١٧ Rls. ٢٦٩,٣٠١ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ امارات متحده عربي ١٣٩٠ ٦
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
١,٨٩٠,٥٦٧,٥٦٣ ٧٥,٧١٧ Rls. ١٧٥,٤٣١ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ منطقه آزاد چابھار ١٣٩٠ ٧
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
١,٢٠٢,٦٥٠,٢٦٥ ٥٤,٥٧٨ Rls. ١٠٨,٤٣٠ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ ايتالیا ١٣٩٠ ٨
سایرقطعات مربوط به 

، باالکشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلکان متحرک غیرمذکور

٩٥١,٧٨٦,١١٩ ٣٤,٨٥٩ Rls. ٩٠,٣٤٧ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ اتريش ١٣٩٠ ٩
سایرقطعات مربوط به 

، باالکشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلکان متحرک غیرمذکور

٨٤٧,٠٤١,٨٣٣ ٤,١٤٨ Rls. ٨١,٩١٩ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ چین ١٣٩٠ ١٠
سایرقطعات مربوط به 

، باالکشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلکان متحرک غیرمذکور

٨٤٦,٣٠٦,٩٣٣ ٢٢,٦٤١ Rls. ٨٠,٣٥٨ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ امارات متحده عربي ١٣٩٠ ١١
سایرقطعات مربوط به 

، باالکشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلکان متحرک غیرمذکور

٦٤٥,٠٠٥,٨٩١ ٢,٠٤٢ Rls. ٦١,١٤٧ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ فرانسه ١٣٩٠ ١٢
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
٤٠٣,٢٩٥,٥١٥ ١,٧٠٠ Rls. ٣٦,٧٩٧ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ فنالند ١٣٩٠ ١٣
سایرقطعات مربوط به 

، باالکشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلکان متحرک غیرمذکور

٢٣٤,٦٩٣,٥٥٥ ٣,٦٨٠ Rls. ٢٢,٥٥٨ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ اسپانیا ١٣٩٠ ١٤
سایرقطعات مربوط به 

، باالکشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلکان متحرک غیرمذکور

١٩٦,٠٠٦,٩٢٠ ٩٥٦ Rls. ١٨,٧٩٨ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ جمھوري كره  ١٣٩٠ ١٥
سایرقطعات مربوط به 

، باالکشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلکان متحرک غیرمذکور

١٨٩,٨٢٢,٣٠٠ ٦٣٥ Rls. ١٦,٥٠٥ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ آلمان ١٣٩٠ ١٦
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
١٣١,٦٣٥,٥٠٠ ٩٢٠ Rls. ١١,٢٣٥ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ نروژ ١٣٩٠ ١٧
سایرقطعات مربوط به 

، باالکشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلکان متحرک غیرمذکور

١٢٠,٧٨٨,٠٦٩ ٢٤٥ Rls. ١١,٤٥٩ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ سوئد ١٣٩٠ ١٨
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
٩٧,٥٩٣,٣٩٥ ٤٨٠ Rls. ٩,٢٤٧ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ ھلند ١٣٩٠ ١٩
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
٩٢,٨٤٧,٣٧٤ ٤,٧٤٠ Rls. ٨,٨٨٧ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ ھند ١٣٩٠ ٢٠
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
٧٥,٨٢٥,٠٧٩ ٧١٠ Rls. ٧,٢٥٧ $ 

      
  :مجموع کل

 ریال ٨٩,٠٩٦,٢٠٣,٩٤٤
  :مجموع کل
 دالر ٨,٣٧٩,٨٠٥

  

  :باشد  اختالف میزان واردات سالهاي مختلف و میزان نیاز ارزي ساالنه شامل موارد زیر می

   1389افزایش تولید در سال  .1
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  اظهارنمودن کاالهاي وارداتی در سایر تعرفه ها .2

  ورود کاال از کشور ترکیه بصورت قاچاق  .3

  عدم اظهار قیمت واقعی کاالها در گمرکات کشور .4

  

  صادرات

در زمینه صادرات آسانسور و اجزاء و قطعات آن فعالیت چشمگیري صورت نگرفته و صرفاً برخی از اجزاء و قطعات آسانسور به  - 

میزان صادرات . طی سالهاي مختلف صادر گردیده است ...جیکستان و،سوریه، افغانستان، قطر،تاکشورهاي عراق ، دبی و ترکمنستان

  :در جدول زیر آمده است 1390و  1389در طی سالهاي

 1389آمار صادرات در سال 

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ ونزوئال ١٣٨٩ ١
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
١٥,٧٨٢,٠٨٣,٩٠٥ ٨٠٢,٨٥٠ Rls. ١,٥٢٥,٤١٥ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ عراق ١٣٨٩ ٢
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
١٠,٩٥٨,٣٤٦,٣٧٨ ٥٩٢,٦٠٠ Rls. ١,٠٥٧,٤٩٥ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ افغانستان ١٣٨٩ ٣
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
٦,٨٨٩,١٤٢,٢٣١ ٦١٢,١٩٦ Rls. ٦٦٣,٧٨٣ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ قطر ١٣٨٩ ٤
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
٢,٦٧٠,١٨٥,١٨٩ ٢٢٩,٠٤٥ Rls. ٢٥٧,٢٩٩ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ عراق ١٣٨٩ ٥
سایرقطعات مربوط به 

، باالكشنده محفظه اسانسور
 یا پلكان متحرك غیرمذكور دار

١,٢١٥,٧١٢,٥٥٤ ٥٨,٣٤٨ Rls. ١١٧,٥٧٣ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ آذربايجان ١٣٨٩ ٦
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
٤٨٦,٢١١,١٦٣ ٢٩,٩١٧ Rls. ٤٧,٨٢٤ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ آذربايجان ١٣٨٩ ٧
سایرقطعات مربوط به 

، باالكشنده محفظه اسانسور
 غیرمذكور دار یا پلكان متحرك

١٦٤,٠٣٦,٨٥٠ ١٥,٦٣٠ Rls. ١٥,٦٣٠ $ 

١٣٨٩ ٨ 
جمھوري عربي 

 سوريه
٧٣٠٨٣٠٩٠ 

سایر بغیر از انواع درب 
 اسانسوراتوماتیك طبقات 

١٥٨,٤٩٥,٥٤٠ ٥٦,٨٩٠ Rls. ١٥,٢٩٠ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ امارات متحده عربي ١٣٨٩ ٩
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
١٢٩,٣٦٩,٢٤٠ ٦,٤٤٠ Rls. ١٢,٥٣٥ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ كويت ١٣٨٩ ١٠
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
٧٠,٧٥٤,٤٧٥ ٣,٥٥٠ Rls. ٦,٩٢٥ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ افغانستان ١٣٨٩ ١١
سایرقطعات مربوط به 

، باالكشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلكان متحرك غیرمذكور

٣١,٢٦٦,٠٠٠ ٩,١٧٠ Rls. ٣,٠٠٠ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ تركمنستان ١٣٨٩ ١٢
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
٢٥,٤٥٧,٦٤٣ ١,٨٣٨ Rls. ٢,٤٦٩ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ امارات متحده عربي ١٣٨٩ ١٣
سایرقطعات مربوط به 

، باالكشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلكان متحرك غیرمذكور

١٧,١٧٠,٣٨٠ ٨٣٠ Rls. ١,٦٢٠ $ 
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 ٧٣٠٨٣٠٩٠ قزاقستان ١٣٨٩ ١٤
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
١٢,٩٠٥,٧٥٠ ٩٥٠ Rls. ١,٢٣٥ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ تاجیكستان ١٣٨٩ ١٥
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
٧,٥٦٨,٢٨٨ ٥٦٠ Rls. ٧٢٨ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ چین ١٣٨٩ ١٦
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
١,٥٥٣,٢٦٠ ٧٤ Rls. ١٤٨ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ گرجستان ١٣٨٩ ١٧
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
١,٥٥٠,٨٥٦ ٨٠ Rls. ١٥٢ $ 

      
  :مجموع کل

 ریال ٣٨,٦٢١,٨٠٩,٧٠٢
  :مجموع کل
 دالر ٣,٧٢٩,١٢١

  1390آمار صادرات در سال 

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ عراق ١٣٩٠ ١
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
٨,١٠١,١١٥,٨٥٩ ٥٠٨,٣٥٦ Rls. ٧٦٥,١٦٢ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ افغانستان ١٣٩٠ ٢
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
١,٤٧٧,٥٤٣,٠٣٨ ١١٣,٤١٢ Rls. ١٣٩,٥٢٠ $ 

 ٨٤٣١٣١٩٠ عراق ١٣٩٠ ٣
سایرقطعات مربوط به 

، باالکشنده محفظه اسانسور
 دار یا پلکان متحرک غیرمذکور

٥٧٢,٧٢٧,٣٩٥ ١٢,٢٣٠ Rls. ٥٤,٨٠٥ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ تاجیكستان ١٣٩٠ ٤
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
١٣٢,٣٣٥,١٧٩ ٣,٢٦٠ Rls. ١٢,٤٠٥ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ برزيل ١٣٩٠ ٥
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
٤٣,٨٤٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠ Rls. ٤,٠٠٠ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ تركمنستان ١٣٩٠ ٦
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
٥,٣٥٤,٤٢٧ ٣٩٠ Rls. ٥٠٧ $ 

 ٧٣٠٨٣٠٩٠ ارمنستان ١٣٩٠ ٧
سایر بغیر از انواع درب 

 اسانسوراتوماتیك طبقات 
٧٤٧,٥٦٥ ٥٠ Rls. ٦٥ $ 

      
  :مجموع کل

 ریال ١٠,٣٣٣,٦٦٣,٤٦٣
  :مجموع کل
 دالر ٩٧٦,٤٦٤

 

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

براي تولید مقاطع خاص می توان از ترکیب چند مقطع استاندارد به روش . مقاطع خاص براي کاربردهاي خاص استفاده می شوند

و در نهایت براي رسیدن به . جوشکاري و یا شکل دهی مقاطع استاندارد به روش گرم مانند فورجینگ، به مقطع مورد نظر رسید

این فرآیند از لحاظ اقتصادي . تلرانس هاي دقیق آن مقطع، با عملیات ماشینکاري ثانویه  می توان به تلرانس مورد نظر رسید

ز تکنولوژي تولید مقاطع خاص می توان محصول را با کیفیت بهتر، تلرانس دقیق تر و با هزینه با استفاده ا. مقرون به صرفه نیست

  .کمتر و در زمان کوتاهتري تولید کرد

  

  بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز 8-1
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امروزه . اهمیت بسزایی برخوردار استباشد و از در دنیاي امروز صنعت فوالد به عنوان یکی از صنایع مادر و تعیین کننده مطرح می

با توجه به رشد روزافزون صنعت و افزایش جمعیت جهان و به تبع آن افزایش نیاز بشر به فوالد و محصوالت فوالدي بر اهمیت آن 

  .شودها روز به روز افزوده می

بندي و شناخت توسعه یافتگی در نظر بههایی را براي رتآید شاخصهنگامی که از میزان توسعه یافتگی کشورها سخن به میان می

هاي عمرانی و باالخره ها و اجراي طرحگذاريدهنده وضعیت سرمایهگیرند به عنوان مثال مصرف سرانه فوالد در هر کشور نشانمی

  .توسعه یافتگی است

یک نسبت طالیی تثبیت شده درصد رشد اقتصادي به ازاي یک درصد افزایش مصرف فوالد در جهان را به % 85بانک جهانی نسبت 

توان رشد مصرف فوالد کشورها را بر مبناي رشد توسعه اقتصادي آنها با توجه به این نسبت می. اعالم کرده است 2050تا سال 

  .مورد سنجش قرار داد

جهانی را در میلیارد یورو تجارت  840میلیون تن بوده و در حدود  1224میالدي  2009میزان تولید فوالد خام جهان در سال 

میلیون تن از آن محصوالت  495میلیون تن محصوالت نوردي تولید شده که حدود  1110در این سال بالغ بر . برداشته است

  .میلیون تن فوالد خام در این سال بزرگترین تولید کننده فوالد جهانی است 567چین با تولید . طویل نوردي بوده است

  

 دترکیب تولید و مصرف فوال 1-8-1

میالدي در دنیا مارك هاي مختلف فوالدهاي  2009در سال . اي بر خوردار استترکیب تولید و مصرف  فوالد از اهمیت ویژه

در صد از  85 .تولید شده است) نوع فوالد 2335جمعاً ( و ضدزنگ ) کم آلیاژ، متوسط آلیاژ، پر آلیاژ( ، آلیاژي )کربنی(بدون آلیاژ

  .در صد فوالدهاي آلیاژي بوده است 13در صد فوالدهاي ضد زنگ و  2، فوالدهاي کربنی ، فوالد هاي تولیدي در جهان 

تولید، % 6/2تولید، در کشورایران معادل % 2/18تولید، در کشور ژاپن معادل % 3/19والد آلیاژي در کشور آلمان معادل ـــتولید ف

  .تولید آن کشور می باشد %16تولید و در کشور کره جنوبی معادل % 75در کشور سوئد معادل 
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کشورهائی همانند آلمان، آمریکا، کره جنوبی، سوئد، ژاپن ، چین، . مصرف فــوالد آلیاژي اصوالً در کشور هاي صنعتی معنا دارد 

ده شده هزار تن تخمین ز 360مصرف فوالد آلیــاژي در ایران معادل . فرانسه و ایتالیا بیشترین مصرف فوالد آلیاژي را در دنیا دارند

  .می باشدتر است که از متوسط جهانی به مراتب پائین

  

  نرخ رشد تولید و مصرف جهانی فوالد و برآورد وضعیت فوالد در سال هاي آینده 2-8-1

درصد  0.85بانک جهانی نسبت  .رو به رشد این صنعت پی برد اهمیتتوان به با نگاهی به روند عرضه و تقاضا فوالد در جهان می

اعالم کرده  2050اقتصادي به ازاي یک درصد افزایش مصرف فوالد در جهان را به یک نسبت طالئی تثبیت شده تا سال رشد 

  .توان رشد مصرف فوالد کشورها را بر مبناي رشد توسعه اقتصادي آنها مورد سنجش قرار دادبا توجه به این نسبت می. است

برابر بوده و در برنامه پنجم توسعه ایران ظرفیت تولید فوالد  1/6بیش از  1950رشد تولید و مصرف فوالد خام نسبت به سال 

میلیون تن و  17این در حالیست که ظرفیت تولید فوالد هم اکنون . میلیون تن در نظر گرفته شده است 55سازي هاي کشور 

  .میلیون تن بوده است 12هجري شمسی کمتر از  1388ظرفیت تولید در سال 

در طول . در صد بوده و کماکان این رشد نیزادامه دارد15میالدي معادل  2009نسبت به سال  2010د فوالد در سال رشد تولی

  .میلیارد تن فوالد خام تولید شده است 7/33در جهان بیش از ) 1856از سال ( سال گذشته  154

میلیون  12معادل  1389رود در سال و امید می میلیون تن فوالد خام تولید شده 143سال گذشته در ایران معادل  39در طول 

  .تن فوالد تولید شود

  

  جایگاه فوالد ایران در خاورمیانه 3-8-1

 5حدود  میلیون تن و عربستان سعودي با تولید 11 حدود از میان کشورهاي خاورمیانه ایران با تولید  با توجه به آمار موجود،

میلیون تن فوالد خام، مهم ترین تولید کنندگان هستند و این در حالی است که مجموع تولید سایر کشورهاي خاورمیانه در حدود  

  . میلیون تن است 3/2
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کشورهاي خاورمیانه تنها   .نکته جالب دیگر در مورد کشورهاي خاورمیانه، درصد تولید و مصرف جهانی فوالد در این کشورهاست

درصد فوالد جهان براي این کشورها  5/5درصد از فوالد جهان شده بودند و این در حالی است که مصرف حدود  4تولید  موفق به

تواند به عنوان یک مزیت براي صنعت فوالد ایران مطرح باشد به این صورت که در کشورهاي همسایه این امر می. گزارش شده است

بنابراین براي . اینکه این کشورها از بازار مصرف نسبتا خوبی نیز برخوردار هستند شود ضمنفوالد زیادي تولید نمی  ایران،

افغانستان، پاکستان و حتی   بحرین،  توان یک بازار مصرف بسیار مناسب در کشورهایی مثل عراق،محصوالت فوالدي کشور می

  .ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان پیش بینی کرد

  

  کننده و مصرف کننده کشورهاي عمده تولید 9-1

  کشورهاي عمده تولید کننده 1-9-1

میلیون تن فوالد خام در این سال، بزرگترین تولید کننده فوالد جهان است که بیشترین تولید فوالد چین در  567چین با تولید 

 30ی چین به میزان میلیون تن بوده و بیشترین محصوالت فوالد نوردي را شرکت آهن و فوالد هب 135استان هبی به میزان 

  .میلیون تن تولید کرده است

میلیون تن، کره  56تن، هند با تولید  58میلیون تن، آمریکا با تولید  60میلیون تن، روسیه با تولید  87بعد از چین، ژاپن با تولید 

میلیون تن و ترکیه  26رزیل با تولید میلیون تن، ب 30میلیون تن، اکراین با تولید  33میلیون تن، آلمان با تولید  48جنوبی با تولید 

  .میلیون تن در رده شانزدهم جهانی است 11ایران با تولید .میلیون تن در رده هاي دوم تا دهم جهانی قرار دارند 25با تولید 

  

  

  کشورهاي عمده مصرف کننده 2-9-1

مصرف . بنام کشور چین ثبت شده است) جهانفوالد % 6/47(میلیون تن  526بزرگترین مصرف کننده محصوالت نهایی فــوالد با 

، خاورمیانه % 3، قاره آفریقا معادل % 11، سایر کشورهاي اتحادیه اروپا معادل % 3، کشور آلمان معادل % 5کشور ژاپن معادل 

  .محصوالت نهایی جهانی گزارش شده است%   45/1و کشور ایــران معادل % 4معادل 
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  . تن از محصوالت نهایی فوالد در بین قاره ها پیشتاز جهان به شمار می آیدمیلیون  740قاره آسیا با مصرف  

توان گفت همه و میمیلیون تن گزارش شده است  3/16میالدي معادل  2009میزان مصرف ظاهري فـوالد در کشورمان در سال 

  .باشدکشورها از مصرف کنندگان این محصول می

 

  شرایط صادرات 10-1

گیري شده است که در مورد صادرات مقررات صادرات و واردات منتشر شده از سوي وزارت بازرگانی نتیجهبا مراجعه به کتاب 

لیکن به لحاظ فنی و رعایت . مقاطع خاص فوالدي هیچگونه شرایط خاصی به لحاظ قانونی و مقررات وزارت بازرگانی وجود ندارد

  .باشدالمللی ذکر موارد زیر ضـروري میاستانداردهاي بین

  کیفیت محصوالت تولیدي •

تولید کننده الزم است از توان فنی و مهندسی الزم برخوردار بوده و محصوالت خود را که از نظر مطابق با استانداردهاي جهانی 

  .الزم است تولید نماید

  برخورداري تولید کننده از مزیت رقابتی به لحاظ قیمت •

نابراین یکی از عوامل اصلی و مهم در قیمت گذاري صادراتی، قیمت جهانی ب. باشدفوالد از قیمت جهانی مشخصی برخوردار می

تواند در بازارهاي جهانی حضور داشته باشد که عالوه بر اي میباشد و لذا صادرکنندهفوالد و قیمت آن در داخل کشور می

  .شته باشدبرخورداري از توان فنی و مهندسی باال، قابلیت تأمین فوالد به قیمت مناسب را نیز دا

  

  

  وضعیت عرضه و تقاضا -2

  بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید 1-2

  بررسی ظرفیت هاي بهره برداري 1-1-2
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خاص فوالدي به روش نورد سرد یافت نشد ولی با متقارن   با مراجعه به اطالعات وزارت صنایع و معادن،  واحد تولید کننده مقاطع

توان ظرفیت بهره برداري واحدهاي تولیدي مستقر در سطح کشور را ص فوالدي در ایران میتوجه به تولید برخی از مقاطع خا

  .در این زمینه جواز تاسیس  ثبت نشده است. اي دانست هاي موردي و زیرپلهمحدود به فعالیت

  

  بررسی روند ظرفیت تولید  2-1-2

  .باشدسرد نوردي ظرفیت نصب شده در کشور در دست نمیاي مقاطع خاص فوالدي به روش نظر به تولید موردي و یا زیر پله

  

  هاي سازنده ماشین آالت مورد استفاده در تولیدنام کشورها و شرکت 3-1-2

باشد از جمله این تولید مقاطع خاص فوالدي نوردشده به روش سرد منحصر به کشورهاي عمده صنعتی و مصرف کننده فوالد می

آلمان،  SMSایتالیا،  DEMهاي شرکت. باشندجنوبی، روسیه، آمریکا، ژاپن و هند میچین، کرهکشورها آلمان، ایتالیا، سوئد، 

Schwerter  ،آلمانEZTM  ،روسیهVAI  ،زیمنس اتریش، دانیلی ایتالیا، مورگارد شامر سوئدMCC  چین سازنده تجهیزات

  .باشندخطوط تولید می

  

  در دست اجرابررسی وضعیت طرح هاي جدید و طرحهاي توسعه  2-2

همانگونه که قبال ذکر شد با مراجعه به بانک اطالعات وزارت صنایع و معادن، آمار تولیدکننده مقاطع خاص فوالدي به روش نــورد 

  .سرد ذکر نشده است

  

  بررسی روند واردات و صادرات مقاطع خاص 3-2

لذا آمار صادرات و ورادات براي آن قابل استخراج  با توجه به اینکه هیچ تعرفه گمرکی براي مقاطع خاص فوالدي وجود ندارد،

  .نیست
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  بررسی نیاز به فوالد  با اولویت صادرات 4-2

در پی اعالم برنامه افزایش کل ظرفیت تولید فوالد خام در کشور بویژه در برنامه چهارم توسعه بمنظور استفاده کامل از امکانات و 

تن برآورد شده است که تاکنون تحقق  ونیلیم 52فوالد به مقدار  دیتول تیظرف، 1400پتانسیلهاي موجود کشور در افق ایران 

 یحتم تیظرف نیبه ا دنیفوالد کشور تا رس دیتول تیظرف شیوزارت معادن و فلزات مصمم به افزا استآنچه مهم  یول. است افتهین

  .است

  برآورد تقاضا براي صادرات 1-4-2

هاي آینده تحول رسد که در سالجزئی کشور در تولید مقاطع خاص به نظر نمی با توجه به نیاز داخل و هم چنین سابقه

  .چشمگیري در امر صادرات بوجود آید و لذا پیش بینی می شود تولیدات مقاطع خاص براي رفع نیاز داخلی استفاده شود

 

  جمع بندي تقاضا در سال آینده 2-4-2

نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید از نگاه توجیه پذیري قابل جمع بندي گیري مطالعات بازار و پیشنهاد جمع بندي و نتیجه

پذیر است که ایجاد واحدهاي جدید براي تولید مقاطع متقارن خاص نوردي بدلیل مصرف روز افزون در صنعت به لحاظ بازار توجیه

گردد که در سالیان گذشته نیز کمبود فوالد در صنعت فوالد با نگاهی به وضعیت عرضه و تقاضا آن در گذشته مشاهده می. باشدمی

  .شده استدر بازار وجود داشته است و بخشی از عمده نیاز کشور از طریق واردات تأمین می

  

  هاي تولید بررسی اجمالی تکنولوژي و روش -3

براي  Schwerterدر این طرح از تکنولوژي شرکت . مقاطع متقارن خاص فوالدي به دلیل کاربري آن مشتریان متعددي دارد

محصوالت خود را بر اساس   Schwerterدر مقایسه با میزان تولیدات دیگر تولیدکنندگان،. تولید مقاطع خاص استفاده شده است

  .می کند، تولید می کندمشخصاتی که مشتري بر حسب نیاز خود مشخص 

می دانید موقعی که بایستی .    یکی از نیازهاي واحدهاي تولیدي و ساختمانی را برطرف می کند Schwerterهر مقطع تولیدي 

  . مطابق قرارداد تولید شوند نیاز به حجم باالي فعالیت تولید دارند... این محصوالت مانند ریلها، ریلهاي حرکت و لوالها و گیره ها و 
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Schwerter تواند با استفاده از هنر تکنولوژي خود راه حلهاي اقتصادي بیشتري را نیز ارائه دهد می.  

  .پروسه هاي هزینه بردار مانند تراشکاري، فرزکاري ، جوشکاري، صاف کردن می توانند حذف شوند •

  شکل سطح مقطع مورد نظرصرفه جویی در مواد و زمان در طول دوران ماشینکاري پایین دست براي دستیابی به  •

یک گروه از سطح مقطع هاي مختلف که باید توسط عملیات مختلف به هم متصل شوند را می توان با یک مقطع خاص  •

  .تولید کرد

شکل دادن راحت، ماندگاري باال و دیگر مزایاي این مواد می . فوالد ماده اي با پتانسیل، تکنولوژي، اقتصادي و ساختاري باال است

دلیل استفاده از مقاطع ویژه را باال برد زیرا مشتري ها ملزم به شارژ ابزاري زیاد نیستند و پروفیلهاي خاص به صورت کامال تواند 

  .تولیدخواهد شد Schwerterاقتصادي در  

  

  Schwerterموارد مصرف مقاطع خاص تولیدي توسط تکنولوژي شرکت 

                                                                                                          :                                      اتومبیل

مشتري هاي صنعت ماشینکاري این مزایا را ارزش : عالی، وزن کم، پروسه دقیق و مداوم، بدون ماده اضافی) فنریت(حالت ارتجاعی

به عنوان مثال یک شریک .طع ویژه را براي باقی ماندن در بازار رقابت استفاده کرده اندبراي سال هاي زیادي، آنها مقا. می دهند

  .مبتکر براي تولید کنندگان اتومبیل و قطعات یدکی آن ادامه می دهد

  :خطوط ریلی راه آهن

هر چند براي بست هاي ریل یا براي کاربردهاي تکنیکی در زمینه . براي دهه هایی این شرکت مبتکر در بخش جاده اي بوده است

  . ساختار ریل جاده اي، مقاطع ویژه تقاضاهاي ویژه برآورده می کنند و مشکالت مشتري ها را حل می نمایند

  :ماشینهاي ریل جاده اي و هوایی

دقت باال براي استفاده درهاي اتوماتیکی غلتکی در قطارها یا واگن ها یا مصارف صنعت هواپیمایی بوده است، هر چند ریل ها با 

  . تنوع گسترده سطح مقطع هاي پتانسیلی و رنج وسیع استفاده مواد برنامه هاي آینده این شرکت را براي مقاطع ویژه ایجاد می کند
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  :ماشین آالت راهسازي و ادوات کشاورزي

از پروفیل هاي .براي تولید اجزا الزامی درمحصوالت راهسازي و ماشین آالت کشاورزي استفاده می شود Schwerterاطع ویژه مق

قسمت هاي پیچیده و ترکیبی . قالبی و شکل هاي رینگی ویژه بذاي اتصال ریل ها و پروفیل هاي نگهدارنده تیغه استفاده می شود

 .ته می شوداغلب بر اساس تقاضاي مشتري ها ساخ

  :حمل و نقل مواد 

 Schwerterبراي سال هاي طوالنی، تولید سیستم هاي ذخیره سازي و وسایل بلند کننده صنعتی تحت دانش وتجربه شرکت 

به عالوه مقاطع باید قادر به تحمل کشش زیاد . طراحی مقاطع ویژه براي این صنعت نیاز به دانش عمیق لجستیکی دارد. بوده است

  .دو تنش باش

مفاصل فشاري، ابزار آالت باالبرنده بارهاي سنگین، قابلیت دید خوب و استحکام عواملی هستند که در صنعت حمل و نقل 

مقاطع ویژه با ظرفیت هاي نیرویی متنوع براي . اجرا می شود Schwerterباالبرهاي صنعتی، نیازات همه اینها توسط شرکت 

تولید می  Schwerterاستفاده در صنایع حمل و نقل مواد و کوچکترین تا سنگین ترین باالبرها به خوبی سیستم هاي بایگانی در 

  .شود

  :مهندسی مکانیک 

براي ابزارهاي دقت باال یا وسایل تولید صنعتی یا . است دقت و دوام از موارد الزم براي عناصر مورد استفاده در مهندسی مکانیک

ماشین آالت صنعت چوب و پارچه، تکنولوژي هاي نوآوري در تولید براي تامین تقاضاي تولیدکنندگان ماشین هاي مختلف نیاز 

  .است

  :مهندسی قدرت 

ه هاي تولیدي برق یک وضغیت راهنما را در در مقایسه با دیگر کشورهاي سازنده کارگاه هاي سنگین آلمانی و شرکت هاي نیروگا

به عنوان یک  Schwerter. سودمندي یکی از مهمترین عوامل تشخیص پروژه هاست. بازار براي سال هاي زیاد بیان کرده اند

  .شریک صالحیت دار براي گسترش و تولید لوازم مورد نیاز براي صنعت هاي سنگین کارگاههاي تولید ژنراتور است
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  :تمان صنعت ساخ

مزایایی در صنعت ساختمان سازي در زمینه هاي مختلف پیشنهاد  Schwerterمقاطع ویژه شرکت : زیبایی، دقت و تنوع شکل 

این مقاطع می توانند در نماها در . این مقاطع از شرکت به مناطق مختلف جهان براي کاربردهاي متنوع فرستاده می شود. می دهد

هر مقطعه اي با کمترین . اي پایه تیرها یا پروفیل هاي مفصلی براي استفاده در پلها استفاده شوندصنعت معماري یا مقاطع قفل بر

را ترجیح می دهند زیرا پروسه  Schwerterبه عالوه معماران و مهندسان مقاطع . وزن و باالترین ظرفیت تحمل نیرو می باشد

  .هاي جوشکاري گران و تولید مکانیکی پایین دستی الزم نیست

  :آماتور سیستم هاي لوله کشی

Schwerter  یکی از مناطقی که . صنعت معدن کاري و حفاري را به خوبی شرکت هاي مهندسی ساختمان تکمیل می کند

Schwerter نشانه قطعی گذاشته است آلمان و بازارهاي بین المللی است .Schwerter   اجزا ابداعی در زمینه آب و انتقال گاز

  .بنابراین زمینه گسترش تکنولوژي هاي مبتکرانه را فراهم می کند. براي سیستمهاي گرمایی و تهویه هوا تامین می کند

ده مقاطع ویژه، شکل هاي استاندارد و مواد بدون درز و مقاطع توخالی از فوالدهاي ضدزنگ مقاوم به حرارت و ضد زنگ ساخته ش

به علت وجود این مواد برجسته با ویژگی هاي شیمیایی و مکانیکی، این مواد زمینه رشد سریع و جدیدي را براي نیازها به ویژه . اند

 .در صنعت شیمی، تکنولوژي راکتور، مهندسی تولید نیرو، صنعت ساختمان سازي ایجاد نموده اند

به پیشنهادهاي راهنما در زمینه انتخاب مقاطع با توجه به فواید اقتصادي در مقاطع ویژه یا شکل استاندارد؟ تصمیم گیري با توجه 

مقاطع استاندارد ساخته شده از فوالدهاي مقاوم به اسید و زنگ زدگی بر اساس   Schwerter. تامین نیازها صورت می گیرد

   .پیشنهاد می دهد DIN EN 088-3/DIN 17440استاندارد 

  :کشش سرد 

پس از آماده . وسه اي است با موادي که به منظور دستیابی به سطح مقطع پیچیده با دقت باال شکل گرفته اندپروسه کشش سرد پر

کشش سرد مقاطع ویژه نورد و آهنگري گرم به . سازي و پوسته زدایی، قالب هاي پروفیل ویژه براي عملیات برش کشیده می شوند

پروفیل هاي ویژه کشش سرد در مقایسه با ماشین کاري . تامین می کند تلرانس سطح مقطع رسیده و دقت قطر و کیفیت سطح را

  .دقت یکسانی را دارد اما ضایعه اي ندارد
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  :کشش سرد داراي مزایاي زیر می باشد

ü  سطح صاف 

ü  لبه هاي تیز 

ü جهت یابی ذره به صورت بی وقفه 

ü افزایش استقامت کشش و نقطه شکست 

 

  :امکانات تکنیکی 

 میلی متر 300میلی متر، براي صفحات صاف با عرض تقریبی  200قطر بیش از دایره با :  اندازه •

 میلی متر 4حداقل ضخامت دیواره          

 )طول ثابت با توافق( با لبه هاي اره شده) وابسته به سطح مقطع (میلی متر  11000بیش از : طول •

 kg/m120و حداکثر  kg/m 1.5حداقل : وزن هر متر  •

که وابسته به سطح مقطع و مواد می  mm 0.05تلرانس ابعاد با توافق با ماکزیمم : لرانس تابیدگیت/تلرانس سطح مقطع •

 بر اساس طول یا توافق mm/m1همه عملیات حرارتی مورد نیاز تلرانس تابیدگی ./باشد

 کشش سرد: سطح •

همه عملیات مورد /آهنی سنگین فوالد هاي ضدزنگ در لیست آهن و فوالد، فوالدهاي ویژه، آلیاژهاي غیر: عملیات / مواد •

 .نیاز در دسترس است
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  :کنترل کیفیت 

 تستهاي مکانیکی §

ü تست کشش 

ü تست کشش گرم 

ü تست ضربه در دماي اتاق و در دماهاي پایین تر 

ü  تست سختیVickers/Brinell/Rockwell 

 :تست خوردگی §

ü تست خوردگی دانه هاي درونی 

ü  تستHUEY  بر طبقASTM A 262 

 :تست هاي فیزیکی §

ü تست تشخیص طیف 

ü تعیین نفوذپذیري 

ü تعیین فریتی 

 تستهاي غیر مخرب §

ü تست آلتراسونیک 
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ü تست فشار هیدرواستاتیک 

ü تست رایج گردابی 

ü  تست ترك سطح با ذرات مغناطیسی 

  .گواهی شود  DIN EN 10 204تست مواد می تواند بر طبق 

 :مشخصات تجهیزات نورد سرد به شرح زیر آورده شده است

  :شرح تجهیزات 

نامیده می شود شبیه شکل زیر است به جز غلتکها و نگهدارنده غلتکها که  TR150R1مدل   Rolling Cassetteدستگاه که 

  .اگر خریداري نشود، شامل نمی شود

  

   Rolling Cassetteدستگاه 
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 .ر نشان داده شده استبه عالوه دستگاه نیز شامل یک دسته براي به حرکت در آوردن گیربکس می باشد که این دسته در شکل زی

 

  دسته دستگاه

  

  :مشخصات فنی 

ü میلی متر 710=طول 

ü میلی متر 440=عرض 

ü میلی متر 375=ارتفاع 

ü کیلوگرم 230=وزن بدون غلتک و نگهدارنده آن 

ü میلی متر 200=فاصله محور سیم تا پایه 

ü میلی متر 430=فاصله بین چاله ها در طول 

ü میلی متر 395=فاصله بین چاله ها در عرض 

ü 3+3=تعداد غلتکها 

ü میلی متر 150=ماکزیمم قطر خروجی غلتکها 

ü میلی متر 20=ماکزیمم ضخامت غلتکها 

ü میلی متر 1.5=رنج تنظیم محور غلتک 

ü میلی متر 15=رنج تنظیم همزمان غلتکها 

ü نیوتن 21000=ماکزیمم نیروي خروجی گیربکس 
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ü میلی متر 0.07=فضاي ایجاد شده بین هر دو غلتکها به ازاي هر دور چرخش گیربکس 

  :آماده سازي مجموعه نورد براي نصب در خط تولید

براي این منظور در اینجا برخی . دستگاه نورد براي نصب در هر خط تولیدي با آسانترین و تندترین روش ممکن، طراحی شده است

آن سوار و قفل می شود، ارائه می  فوالدي که جعبه غلتکها روي) فوندانسیون (از پیشنهادات در مورد و چگونگی آماده کردن پایه 

  .شود

  .شکل زیر یک نوع پایه را نشان می دهد

  

  نمونه پایه

  :براي ساختمان آن دستورالعمل هاي زیر را دنبال کنید

  میلی متر  30حداقل ضخامت ورق پایه فوالدي  - 

 -A  :فاصله بین چاله قفل کننده در طول  

-B  :فاصله بین چاله قفل کننده در عرض  

  .در جدول مشخصات فنی داده شده است Bو  Aاندازه  - 

  :تذکر
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به منظور جلوگیري از خطرات احتمالی و یا جمع آوري ضایعات تولیدي در طول فرآیند  Cپیشنهاد می شود که یک چاله 

  .ماشینکاري ایجاد شود

  .میلی متر باشد 20یا مربعی شکل با قطر M20باید  Dچهارمین سوراخ قفل کننده - 

  :خطر

این شیار از پیچیدگی هنگام . میلی متر ایجاد کنید 3راي جلوگیري از لغزش مجموعه نورد روي پایه فوالدي یک شیار به عمق ب

  .میلی متر باشد 60عرض این راهنما باید . برش جلوگیري می کند

اي خار ج 2براي این منظور باید . براي اتصال سریع در خط تولید طراحی شده است TR150R1دستگاه نورد  - 

20*9.5*L =0.5/+0.3+ 56 این جاخارها باید در مرکز . ایجاد شودB قرار گیرند. 

 .باشد 56*12*20اندازه خار باید . قفل می شوند M8*16قرار می گیرند و توسط دو پیچ  Eخارها در جاخارهاي  - 

  .سطح باید به دقت تمیز شود و آشغالها خذف شود - 

  :بلند کردن دستگاه نورد 

  .جعبه غلتک فقط با استفاده از حلقه هاي نشان داده شده در شکل زیر امکان پذیر استبلند کردن 
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  :قرار دادن وقفل کردن 

به  (B)نقطه Q21*37*3 UNI6592واشر تخت 4و  TCEM20*90 (A)پیچ  4دستگاه در جاي خود قرار می گیرد و توسط 

  .ازاي هر پیچ به پایه متصل می شود

  

  .میلی متر استفاده می شود 17گوش  6براي قفل کردن پیچها از یک خار پیچها محکم می شود و 

  

  :خنک کاري شافت هاي نگهدارنده غلتک 

لوله هاي مدار خنک کننده . به یک مدار خنک کننده داخلی براي شافت نگهدارنده غلتکها مجهز است TR150R1دستگاه نورد 

  :در شکل زیر نشان داده شده است 
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  کنندهلوله هاي خنک 

مجموعه غلتکهاي اولیه کار نورد سنگین را . انجام می شود 2و خروجی آن در نقطه  1اتصال ورودي مایع خنک کننده در نقطه 

  .انجام می دهد و غلتکهاي ثانویه کار نورد سبک را انجام می دهند

  :توجه

  .یدقبل از شروع به کار خط نورد از فعال بودن مدار خنک کننده اطمینان حاصل نمای

  :توجه

  . پیشنهاد می شود مایع خنک کننده روغن باشد تا از اکسیداسیون جلوگیري شود و روغن باید فیلتر شود

  

  

  :گروه غلتکها و نگهدارنده غلتکها

  :گروه غلتک و نگهدارنده در شکل زیر نشان داده شده است 
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  گروه غلتک و نگهدارنده

اندازه هاي استاندارد نگهدارنده و غلتک در جدول زیر آمده است . هدارنده استگروه غلتک و نگ 6داراي  TR150R1دستگاه نورد 

:  

  

  .غلتک وسیله ایست که باید مرتب به دلیل فرسایش آن تعویض شود و دوره تناوب تعویض غلتک به نوع کار نورد وابسته است

  .نگهدارنده در دستگاه نورد قرار می گیردغلتک در نگهدارنده قرار می گیرد و توسط مهره قفل می شود و بعد غلتک و 
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  :سوار کردن وپیاده کردن نگهدارنده هاي غلتک 

شکل زیر نحوه پیاده و . براي مونتاژ و دمونتاژ سریع نگهدارنده هاي غلتک طراحی و ساخته شده است TR150R1دستگاه نورد

 .سوار کردن نگهدارنده هاي غلتک را نشان می دهد

  

  

  نگهدارنده ها پیاده و سوار کردن

قرار دارد را باز کنید و واشر تخت مربوطه را خارج  32با یک خار  Aکه در انتهاي هر شافت خنک کاري نوع  M22مهره  - 

 .کنید

 .شافت هاي خنک کاري را در جهتهاي نشان داده شده در شکل خارج کنید - 

انشعاب سعی شود تا سوراخ نگهدارنده ها با  در محلهاي. شروع کنید 1نگهدارنده ها را در جاي خود قرار دهید از غلتک  - 

 .محل انشعاب هم محدود باشد

 .را محکم کنید M22شافتهاي خنک را سر جاي خود قرار دهید و واشر و مهره را در محل خود قرار داده و مهره  - 

  :توجه 
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لتک محکم شود و در جهت در حالی که نگهدارنده را به انشعابات جا می زنید توجه کنید که مهره در خالف جهت چرخش غ

  .خالف آن مهره ها باز شود

  :تنظیم شکل غلتک 

شکل زیر یک موقعیت پیشنهادي . بعد از قرار قرارگیري غلتکها الزم است که شکل غلتکها بر اساس محصول تولیدي تنظیم شود

  .درست را نشان می دهد

  

  .تنظیم درست شکل غلتک در تصویر زیر نشان داده شده است

 

  

  :تنظیم محور غلتک 



 

 

  جمهوري اسالمی ایران
  وزارت صنایع و معادن

سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرك هاي 
  صنعتی ایران

  گزارش امکان سنجی مقدماتی
مقاطع متقارن خاص فوالدي به روش طرح تولید 

 نورد سرد
    1390بهار 

  شرکت سامان آوران توسعه یزد

67 

میلی  1.5به یک سیستم مکانیکی مجهز است که اجازه می دهد محور غلتکها به طور مستقل در رنج  TR150R1دستگاه نورد 

  .میلی متر امکان پذیر است 13و خار  Aحرکت در جهت محوري هر نقطه انشعاب به وسیله پیچ تنظیم . متر تنظیم شود

  :تنظیم محوري غلتکهاي مستقل 

شکل . شامل یک سیستمی است که اجازه می دهد براي هر غلتک تنظیم محوري مستقلی داشته باشیم TR150R1ستگاه نورد د

 .زیر نحوه تنظیم فوق را نشان می دهد

  

  

  تنظیم محوري

  :تذکر

  .قبل از تنظیم ابزار آالت زیر تنظیم شود

  میلی متر  24آچار لوله  2   

  میلی متر 30عدد آچار  1   

  میلی متر 10عدد آچا آنن شش گوش  1   

باز  M16اگر فنرها سفت نبودند با آچار پیچ . سفت باشند Aقبل از تنظیم محوري غلتکها توجه کنید که فنرهاي موجود در نقاط 

  .کنید تا فنر طرف دیگر سفت شود



 

 

  جمهوري اسالمی ایران
  وزارت صنایع و معادن

سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرك هاي 
  صنعتی ایران

  گزارش امکان سنجی مقدماتی
مقاطع متقارن خاص فوالدي به روش طرح تولید 

 نورد سرد
    1390بهار 

  شرکت سامان آوران توسعه یزد

68 

  :براي تنظیم سریع غلتکها دستورالعمل زیر را دنبال کنید 

  TEM20باز کردن پیچ هاي  - 

  M20قاب پیچ محوري  TEM20میلی متر در حفره پیچ  10گوش  6جا زدن آلن  - 

 .نقاط انشعاب را به جلو یا عقب جهت تنظیم درست می راند  M20بستن یا باز کردن پیچ  - 

 تکرار کردن کارهاي فوق براي هر غلتک - 

 میلی متر و قفل کردن تنظیم ها 30با آچار  TEM20میلی متر و قفل کردن پیچ  10نگه داشتن آلن  - 

  :تنظیم شعاعی همزمان غلتکها

اینکه . به منظور دستیابی به اندازه و شکل درست نوردي الزم است که اصالح کوچکی در فضاي شبیه سازي یا غلتکها صورت گیرد

یربکس دستی عملیات ساخت را مجهز به یک جعبه دنده دستی است جواب این است که این گ TR150R1چرا دستگاه نورد 

  .شکل زیر نحوه به حرکت درآوردن دسته گیربکس را نشان می دهد. واقعا آسان می کند

  

  نحوه به حرکت درآوردن دسته گیربکس

  :یادداشت

 .با چرخاندن در جهت عقربه هاي ساعت، دسته گیربکس سمت راست، غلتکها از هم فاصله می گیرند - 

 .ربه هاي ساعت، دسته گیربکس سمت راست، غلتکها به هم نزدیک می شوندبا چرخاندن در خالف جهت عق - 

 .با چرخاندن در جهت عقربه هاي ساعت، دسته گیربکس سمت چپ، غلتکهابه هم نزدیک می شوند - 

 .با چرخاندن در جهت عقربه هاي ساعت، دسته گیربکس سمت چپ، غلتکها از هم فاصله می گیرند - 
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( این تنظیم .میلی متر تغییر در قطر سیم را ایجاد می کند 0.07دسته فاصله غلتکها به اندازه به ازاي هر دور چرخش کامل 

این . می تواند توسط یک شمارنده که به صورت محوري با شافت گیربکس قرار می گیرد خوانده شود) چرخاندن دسته گیربکس

  .شمارنده تعداد چرخشهاي کامل دسته را نشان می دهد

در شکل باال باز شود تا از شکسته شدن  Gبار دسته چرخانده شود باید مهره  30اقدام به هر تنظیم که باید حداقل قبل از : توجه 

  .جلوگیري کند

  : گیربکس

 Gاین مکانیزم با مهره . شامل مکانیزمی است که اجازه می دهد که شارژ ورودي گیربکس تقسیم شود TR150R1دستگاه نورد 

وقتی که . در طول عملیات تنظیم باز باشد و قبل از عملیات نورد یک دوره سفت شود Gشود این مهره  پیشنهاد می. کار می کند

  .مهره برداشته شود یا سفت نشود یا بشکند مکانیزم توزیع شارژ فعال نمی شود و باعث خرابی در دستگاه در حال کار می شود

  :نگهداري

  :اطالعات عمومی در مورد نگهداري

روش نگهداري دستگاه به طور دقیق توضیح داده . ه گونه اي طراحی شده است که تعمیر و نگهداري آن آسان باشددستگاه نورد ب

  .شده است تا دستگاه به صورت بهینه و ایمن و به دور از هر گونه خطر کار کند و تعمیرات غیر ضروري آن کاهش یابد

  :روغنکاري یاتاقان هاي نگهدارنده

محل روغنکاري که به محل  6به  TR150R1به همین دلیل دستگاه . لتکها به روغنکاري دائمی نیاز دارندیاتاقانهاي نگهداري غ

 .نگهدارنده ها راه دارد مجهز است

  



 

 

  جمهوري اسالمی ایران
  وزارت صنایع و معادن

سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرك هاي 
  صنعتی ایران

  گزارش امکان سنجی مقدماتی
مقاطع متقارن خاص فوالدي به روش طرح تولید 

 نورد سرد
    1390بهار 

  شرکت سامان آوران توسعه یزد

70 

   

مقدار گریس الزم در جدول زیر آمده . گریس را به صورت تدریجی در نقاط نشان داده شده در شکل باال پمپ کنید: روغنکاري

  :است

80gr Roll’s holders 82*15 e 82*20  

90gr  Roll’s holders 90*15 e 90*20  

 

  :دستورالعمل روغنکاري

 .محل روغنکاري را به دقت تمیز کنید - 

 .فقط از گریسی که توضیح داده می شود استفاده شود - 

  :فاصله روغنکاري 

  .دما بر روانکار اثر می گذاردگرد و خاك، رطوبت، باد، . دوره تامین روانکار به شرایط عملکرد دستگاه بستگی دارد

  .صورت گیرد MOBIL EP1ساعت کاري دستگاه با گریس نوع  8تا  6پمپاژ روغن باید در هر 

  :تمیزکاري 

  .براي تمیزکاري از آب روغن با فشار باال استفاده کنید
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  :قطعات دستگاه 

دستورالعمل کارخانه براي مونتاژ و دمونتاژ و حمل  مشتري باید فقط از قطعات اصلی استفاده کند و روش نگهداري را رعایت کند و

  .و نقل دستگاه را رعایت کند

هر قطعه با شماره اي مشخص شده است و لیست قطعات اطالعات زیر . نقشه هاي انفجاري شامل قطعات و لیست کامل آنها است

  .را شامل می شود

ü  ستون شماره قطعه Part Nr  :شماره هر قطعه را می دهد. 

ü  کد ستونCode  :کد قطعه را مشخص می کند و در موقع سفارش باید به فروشنده اعالم شود. 

ü  اگر توضیحات بیشتري در مورد قطعه نیاز است در این ستون بیان می گردد: ستون شرح. 

  :نحوه سفارش قطعات 

با توجه به نقشه هاي انفجاري  براي سفارش قطعه خاصی از دستگاه به منظور تعمیر یا جایگزینی قطعه خراب شده، مشتري باید

  :سفارش باید شامل اطالعات زیر باشد. نشان داده شده در صفحات بعد، سفارش خود را اعالم کند

  مدل دستگاه - 1

  شماره سریال - 2

  سال ساخت - 3

  شماره قطعه - 4

  .شماره جدولی که در قسمت مورد نیاز نشان داده شده است - 5

  کد قطعه -6

  شرح قطعه - 7

 تعداد مورد نیاز  - 8

 شماره مشتري - 9

 آدرس مشتري  -10

  روش حمل و نقل و ارسال  -11
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  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي موسوم در تولید محصول -4

به روش نورد سرد، تجهیزات مکانیکی و هیدرولیکی از لحاظ خط تولید تقریبا ثابت  مقاطع متقارن خاص فوالدي در روش تولید

پیشرفت علم و تکنولوژي در تولید سهیم بوده و این پیشرفت به . گرددبوده و عمده تفاوت به سیستم کنترل و اتوماسیون بر می

  .خصوص در زمینه کنترل و اتوماسیون قابل چشمگیر بوده است

  

  گذاري ثابت مورد نیازم سرمایهبرآورد حج -5

  :هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت طرح مشتمل بر هزینه هایی است که صرف ایجاد یک واحد صنعتی می گردد که عبارتند از

  زمین

  ساختمان هاي تولیدي و اداري

  ماشین آالت و تجهیزات

  تأسیسات عمومی

  اثاثیه و تجهیزات اداري

  ن کارگاهیبرو/ ماشین آالت حمل و نقل درون

  هزینه هاي قبل از بهره برداري

  هزینه هاي پیش بینی شده

  زمین 1-5

متر مربع برآورد  15000از اینرو حداقل زمین مورد نیاز طرح. متر مربع برآورد شد 4250مجموع کل فضاهاي کاري طرح معادل

میلیون ریال   750خرید زمین معادلریال باشد در این صورت کل هزینه  000/50با فرض قیمت خرید هر متر مربع. می گردد

  .گرددبرآورد می

  



 

 

  جمهوري اسالمی ایران
  وزارت صنایع و معادن

سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرك هاي 
  صنعتی ایران

  گزارش امکان سنجی مقدماتی
مقاطع متقارن خاص فوالدي به روش طرح تولید 

 نورد سرد
    1390بهار 

  شرکت سامان آوران توسعه یزد

75 

  محوطه سازي 2-5

هزینه محوطه سازي آن که شامل تسطیح زمین، دیوار کشی، حصار کشی ها، درب ورودي و فضاي سبز و غیره است که شرح 

  .کامل این موارد به همراه هزینه هاي آن در جدول ذیل آورده شده است

 هزینه محوطه سازي

 ردیف شرح فضاهاي کاري مساحت مترمربع )ریال(هزینه واحد میلیون ریال-کلهزینه 

 ١ فضاي سبز 1500 35000 5/52

 ٢ خیابان کشی و پارکینگ -  -  5/128

 ٣ دیوار کشی 400 000/400 160

 جمع کل 341

                  

  ساختمان هاي تولید و اداري 3-5

  . با توجه به پالن ماشین آالت و تجهیزات خطوط تولید، حداقل فضاهاي کاري نیز به صورت زیر تعیین گردیده است

 تعیین حداقل  فضاهاي کاري واحد تولید مفتول

 ردیف شرح فضاهاي کاري مساحت مترمربع )ریال(هزینه واحد میلیون ریال-هزینه کل

 1 سالن تولید  3100  000/000/2 6200 

 2 انبارها 850   000/500/1  1275

 3 خدماتی- ساختمان اداري  215  000/000/3  645

 4 سایر  85  000/250/2  25/191

 جمع کل 25/8311
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  ماشین آالت و تجهیزات 4-5

بندر عباس  C&Fهزار یورو بصورت  850ارزش یک سري از ماشین آالت و تجهیزات تولیدي بر اساس اطالعات در دست معادل 

  .میلیون ریال می شود 12.325لذا قیمت کل تجهیزات معادل . می باشد

   .ریال در نظر گرفته می شود 14500نرخ تسعیر ارز معادل : تبصره

  

  تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 5-5

  .میلیون ریال در نظر گرفته شده است 380ابزار آالت کنترلی و کارگاهی را معادل 

  

    راكتأسیسات عمومی و لیفت 5- 6

  .با توجه به ماشین آالت مورد نیاز و فرآیند تولید تأسیسات مورد نیاز برآورد شده است

  

 تاسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز 

  هزینه مورد نیاز
 میلیون ریال

 ردیف تاسیسات مورد نیاز  شرح

 ١ برق  کیلووات 280  465

 ٢ آب مترمکعب 3000  115

 ٣ تلفن و ارتباطات همراهدو خط ثابت و دو خط  20

 ٤  لیفتراك  تنی 3  360

 ٤ تاسیسات گرمایشی و سرمایشی  کولر آبی و بخاري حرارتی  30

990 
 

یجمع نهای  
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  وسایل اداري 5- 7

وسایل اداري شامل میزهاي کار، کامپیوتر و متعلقات، مبلمان اداري، فایل ها و غیره و وسایل خدماتی نیز مانند وسایل آبدارخانه، 

  .میلیون ریال برآورد شده است 290آشپزخانه و امور ظاهر می باشد که هزینه هاي تأمین این وسایل معادل 

  

  هاي قبل از بهره برداريهزینه 8-5

ها و هاي قبل از بهره برداري شامل هزینه مطالعات اولیه و پیش مهندسی، ثبت شرکت، اخذ تسهیالت بانکی، مسافرتهزینه

  .گرددمیلیون ریال برآورد می 310هاي آن معادل واهد بود که هزینهبازدیدها و غیره خ

  

  هاي پیش بینی نشدههزینه 9-5

  .گردد هزینه هاي پیش بینی نشده معادل پنج درصد کل سرمایه ثابت به غیر از زمین لحاظ می

  :جمع سرمایه گذاري ثابت

  )میلیون ریال(قیمت   شرح

 9402.25 محوطه سازي و ساختمانزمین، 

 12325 ماشین آالت و تجهیزات

 990 و ماشین آالت کارگاهی تاسیسات

 290 اداري و خدماتی ملزومات

  380  ابزار آالت  کنترلی و کارگاهی

 1512 و پیش بینی نشده تولید هزینه هاي قبل از بهره برداري

 1110 هزینه هاي گمرکی و ترخیص

 26009.25 جمع سرمایه گذاري ثابت  طرح
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  برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تأمین آن - 6

  معرفی نوع ماده اولیه 1-6

فوالدي کم آلیاژ و کم کربن است که این مواد بر اساس میزان آلیاژ و آنالیز شیمیایی آنها درجه مفتول ماده اولیه مصرفی طرح، 

  . گردندبندي می

  

  معرفی منابع تأمین مواد اولیه 2-6

در جوار شرکت فوالد آلیاژي ایران نیز پروژه تولید مفتول آلیاژي و . فوالد مصرفی طرح از بازارهاي داخل کشور قابل تأمین است

کارخانجاتی همانند مجتمع ذوب آهن اصفهان و گروه ملی اهواز نیز میتوانند . میلیمتر در حال اجرا است 15تا  5.5کربنی از سایز 

  .روژه را تامین نمایندبخشی از نیازهاي این پ

  

  برآورد میزان مصرف ساالنه مواد اولیه 3-6

ضایعات عادي خط تولید و یک در صد % 2ود .از طرف دیگر حد. میزان مصرف طرح به تناسب میزان تولید محصوالت می باشد

  .ضایعات پوسته اي نیز در نظر گرفته می شود

  

  برآورد قیمت هاي مواد اولیه مصرفی 4-6

  .ریال می باشد 9350قیمت جهانی و داخلی مواد اولیه مصرفی از قرار هر کیلو معادل متوسط 

  

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

ورها، در این باشد با توجه به حجم تولید جهانی این کاالي استراتژیک و جابجائی باال بین کشماده اولیه مصرفی طرح فوالد می

  .قسمت تحول اساسی در بازار انواع فوالد مورد بررسی قرار خواهد گرفت
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در کشور . کندها و شرایط تحویل آن را نیز شرایط جهانی تعیین میفوالد یک کاالي اساسی و استراتژیک در جهان است که فیمت

تامین باید گفت که کارخانجات متعددي در کشور  هاي جهانی است البته به لحاظما نیز قیمت ها کامالً تحت تأثیر قیمت

ها تابع کنند ولی در هر صورت قیمتباشند که این کارخانجات از مواد اولیه داخلی و بعضاً وارداتی استفاده میتولیدکننده فوالد می

است این تغییرات به کشور ما  هاي مورد مطالعه همواره در حال تغییر بودهقیمت جهانی فوالد در سال. باشندقیمت هاي جهانی می

دهند و لذا در آینده نیز پیش بینی کنندگان همواره قیمت فروش خود را بر پایه قیمت جهانی قرار میهم کشیده شده و عرضه

  .شود همین روند ادامه داشته باشدمی

  

  پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح - 7

  .ساس معیارهاي زیر صورت می گیردانتخاب محل اجراي یک طرح تولیدي عموماً بر ا

  بازار فروش محصوالت

  بازار تأمین مواد اولیه

  احتیاجات و نیازمندي دیگر طرح

  امکانات زیر بنایی مورد نیاز طرح

  حمایت هاي خاص دولتی

تولیدي نیازمند  طـــرحهر . گرددماده اولیه مصرفی طرح، انواع فوالد است که در استانهاي اصفهان ، خوزستان و یزد تولید می

توان به راههاي ارتباطی، و از جمله امکانات زیربنایی می. مواردي مانند بــرق، آب، ارتباطات، نیــروي انسانی و غیره می باشد

  .اشاره کرد... شبکه برق سراسري و 

  .با جمع بندي مطالعات مکان یابی، محل اجراي مناسب طرح شهرهاي استان یزد و اصفهان می باشند
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  وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال -8

  .نفر نیروي انسانی می باشد 14با توجه به الزامات کسب و کار واحدها و الزامات فنی آن، طرح حاضر نیازمند به 

  

  بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح -9

  برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن 1-9

کیلو وات  280نیاز طرح با توجه به مصرف ماشین آالت و تأسیسات و هم چنین نیاز روشنایی ساختمان ها و غیره توان برقی مورد 

کیلو وات ساعت در سال برآورد شده و به راحتی از شبکه برق  924000برق مصرفی در دو شیفت کاري معادل . برآورد شده است

  .سراسري کشور قابل تأمین است

  

  د نیاز و چگونگی تأمین آنبرآورد آب مور 2-9

در طرح حاضر آب صرفاً جهت نیازهاي بهداشتی و آشامیدنی کارکنان آن و هم چنین براي آبیاري فضاي سبز مورد نیاز خواهد بود 

مترمکعب برآورد می گردد که این میزان آب از طریق شبکه لوله کشی شهرك  3000که با توجه به تعداد کارکنان حجم مصرف 

  .اجراي طرح قابل تأمین است صنعتی محل

  

  برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی الزم و چگونگی تأمین آن 3-9

باشد و از آنجایی که محل اجراي طرح شهرك طرح حاضر نیازمند به یک خط تلفن، یک خط فاکس و دو خط همراه و اینترنت می

  .به راحتی وجود خواهد داشتصنعتی پیشنهاد شده است لذا امکان تأمین آن از شهرك محل اجرا 
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  وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی -10

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

اصوالً در چند سال گذشته سیاست هاي حمایتی تعرفه اي خاصی براي محصوالت فوالدي از طرف وزارت بازرگانی تهیه نشده 

صورت افزایش تولید داخل، امکان توجه بیشتر مسئولین کشور به این بوجود خواهد آمد ولی هم  رسد درالبته به نظر می. است

اکنون باید گفت که در مورد محصوالت مورد مطالعه، هیچگونه حمایت تعرفه اي وجود ندارد در خصوص تعرفه هاي جهانی نیز باید 

ات بطور دقیق مشخص گردد تا بواسطه آن امکان مطالعه در این گفت که براي اظهار نظر در این مورد الزم است کشور مقصد صادر

  .مورد بوجود آید

  

  حمایت هاي مالی 2-10

  هاي مالی از طرح هاي مشابه در کشورمان باید گفت که این حمایت ها صرفاً در در خصوص حمایت

  .یژه خاصی در خصوص طرح وجود نداردباشد که این تسهیالت حالت عمومی داشته و حمایت هاي وسطح ارائه تسهیالت بانکی می

  

  هزینه هاي تولید

  مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی -1

  

  )میلیون ریال(مبلغ  )تن(مصرف سالیانه   مواد مصرفی

  5893  710  فوالد کم کربن

  5732  540  فوالدهاي کم آلیاژ

  11625  1250  جمع کل هزینه تأمین مواد اولیه
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  مورد نیازهزینه هاي تأمین انواع انرژي  -2

بهاي . انواع انرژي مورد نیاز شامل آب، برق و سوخت می باشند که مقادیر مورد نیاز هر یک از آنها به تفکیک محاسبه گردیده است

  .استواحد هر یک از انواع انرژي بر مبناي آخرین نرخ هاي اعالم شده از سوي وزارتخانه هاي مربوطه تعیین گشته 

  

 مصرف سالیانه واحد شرح
 بهاي واحد

 )ریال(

 هزینه کل

 )میلیون ریال(

 407 440 924000 مگاوات ساعت برق مصرفی

 9 3.000 3000 مترمکعب آب خام

 63 3.500 18000 لیتر گازوئیل

 479 جمع هزینه هاي تأمین انواع انرژي

  

  هزینه خدمات نیروي انسانی -3

هزینه هاي مربوط به  انجام گردیده است براساس مبانی فوق، کلیه برآوردبرآورد تعداد نیروي انسانی مورد نیاز در رده هاي مختلف، 

جدول زیر چکیده این محاسبات . و جمع کل هزینه هاي مزبور تعیین می گردندماه  14براي حقوق و مزایاي سالیانه هر یک از آنها 

  .را نشان می دهد
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 تعداد شرح
 متوسط حقوق ماهانه

 )هزار ریال(
 سالیانه حقوق و مزایاي

 )میلیون ریال(

 210 15,000 1 هنمدیرکارخا

 336 12,000 2 مدیر

 182 6,500 2 تکنسین

 428.4 5,100 6 کارگر ماهر

 56 4,000 1 راننده و انبار دار

 106.4 3,800 2 نگهبان

 1318.8 جمع کل

 14 تعداد کل کارکنان

 263.2 سایر هزینه هاي پرسنلی

 1582 سالیانهجمع کل حقوق و مزایاي 

  

  استهالك سالیانه هزینه -4

  )م ریال(استهالك   ارزش دارایی  نرخ استهالك  شرح

  1343.5  13435  10  با هزینه هاي گمرگی ماشین آالت

  123.75  990  8  و ماشین آالت کارگاهی تاسیسات

  432.6  8652.25  20  ساختمان و محوطه

  47.5  380  8  ابزار آالت کنترلی و کارگاهی

  72.5  290  4  اداريملزومات 

  302.4  1512  5  قبل از بهره برداري

  2322.25  جمع

  



 

 

  جمهوري اسالمی ایران
  وزارت صنایع و معادن

سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرك هاي 
  صنعتی ایران

  گزارش امکان سنجی مقدماتی
مقاطع متقارن خاص فوالدي به روش طرح تولید 

 نورد سرد
    1390بهار 

  شرکت سامان آوران توسعه یزد

84 

  جمع هزینه هاي تولید

 درصد میلیون ریال مقدار مصرفی

 70 11625 ارزش مواد اولیه مصرفی

 3 479 هزینه  انرژي

 9.2 1582 هزینه خدمات نیروي انسانی

 13.5 2322.25 هزینه استهالك سالیانه

 3.5 537.4 )ارزش ماشین آالت% 4( نگهداريهزینه تعمیر و 

 0.8 827.35 %5هزینه هاي پیش بینی نشده  

 100 17373 جمع کل هزینه ها

  

  سرمایه در گردش 

 )میلیون ریال(جمع  تعداد روزهاي کاري شرح ردیف

 1937.5 60 تأمین مواد اولیه 1

 263.5 60 حقوق و مزایاي کارکنان 3

 79.8 60 نیازانواع انرژي مورد  4

 44.7 30 هزینه تعمیر و نگهداري 5

 34.5 15 سایر هزینه هاي جاري 7

 2360 جمع کل سرمایه در گردش
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  کل سرمایه گذاري طرح

  با توجه به مقادیر سرمایه گذاري ثابت و در گردش محاسبه شده، کل سرمایه گذاري این طرح مطابق جدول

  درصد  )میلیون ریال(ارزش  شرح

  91.7  26009.25 گذاري ثابت  طرحسرمایه 

  8.3  2360 جمع کل سرمایه در گردش

  100  28369.25 جمع سرمایه گذاري  طرح

  

  قیمت تمام شده محصول 

ریال بدست آمده است که در مقایسه با قیمت قابل فروش  14182تولیدي بازاء هرکیلو گرم معادل محصول  قیمت تمام شده  

 .ریال می باشد 35000تا  29000خرده فروشی محصوالت مشابه از قیمت . ریال منطقی است 20500

ریال به ازاي هرتن ، 20500000تن در سال و قیمت فروش  1225مبلغ فروش سالیانه باتوجه به حجم محصول قابل فروش معادل 

  .ریال در هر سال است 25.112.500.000

  محاسبه نقطه سربسر 

  هزینه هاي ثابت •

) تعطیلی کارخانه(هرچند با به صفر رسیدن میزان تولید . ی است که با تغییر سطح تولید تغییر نمی کندهزینه هاي ثابت، مخارج

بعضی از اقالم هزینه ثابت نیز حذف می شوند ولی در تجزیه و تحلیل هاي مالی با توجه به کوتاه مدت بودن وقفه فوق، می توان 

بعضی از اقالم . اي چنین هزینه هایی هزینه بیمه کارخانه می باشندبر ،مثال از بارزترین. فرض کرد که این هزینه ها وجود دارند

  . هزینه اي نیز کامالً ثابت نیستند ولی تا حدودي ماهیت ثابت دارند
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  هزینه هاي متغیر 

لید بیشتر شود، به عنوان مثال هرچه مقدار تو. هزینه هاي متغیر اقالمی از هزینه هستند که با تغییر سطح تولید تغییر می یابند

نمی % 100در این بخش نیز بعضی اقالم نسبت به ظرفیت تولید تغییر می کند، ولی بستگی آن . مواد اولیه بیشتري مورد نیاز است

  . باشد

  درآمد ناشی از فروش ضایعات

حاسبات خوداري می تن می باشد از ارزش آن در م 25وزن ورودي که معادل % 2با توجه به میزان ضایعات پروسه تولید معادل 

  .گردد

  اسمینقطه سربسر طرح در ظرفیت 

 ارقام میلیون ریال 

 هزینه شرح ردیف
 هزینه درصد

 متغییر ثابت متغییر ثابت

 11625 ـ 100 ـ 11625 مواد اولیه و مصرفی 1

 431 47 90 10 479 انرژي 2

 1107 475 70 30 1582 حقوق و دستمزد 3

 430 107 80 20 537 تعمیرات و قطعات 4

 414 414 50 50 827 پیش بینی نشده 5

 ـ 2322 ـ 100 2322 استهالك 6

 14007 3366   17373 جمع کل
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فروش در نقطه سر بسر= هزینه هاي ثابت /  1 – هزینه هاي متغیر / میزان فروش  

فروش در نقطه سر بسر=1/3366- 25112/14007=  7611میلیون ریال  

نقطه سر بسردر صد فروش در %=30  

 

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

توان گفت که بازار کشورمان به لحاظ عرضه مقاطع متقارن خاص از حالت کمبود برخوردار با عنایت بر مطالعه صورت گرفته می

صنعت و ساختمان، و از طرف دیگر سیاستگذاري دولت براي توسعه  از طرف دیگر با توجه به مصرف فوالد در صنایع مختلف. است

  .پذیر ارزیابی شده استصادرات ایجاد واحدهاي جدید به لحاظ قابلیت فروش توجیه

 

  


