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  خالصه مشخصات طرح

  اصفهان, يزد    استان محل اجراي طرح

  مفتول آلياژِ ي    نام محصول

  نورد گرم     ويژگي محصول يا طرح

  ن در سال ت 60000     ظرفيت پيشنهادي

  صنايع مختلف     موارد كاربرد

  شمش فوالدي     مصرفي عمدهمواد اوليه 

  220000    )تن(1394كمبود يا مازاد محصول تا سال 

  نفر مستقيم  59    )نفر( اشتغال زايي

  13000    )متر مربع( زمين مورد نياز

  زير بنا

  m2)  ( 4500توليدي 

  m2  ( 400(اداري 

  m2  (  1500( انبار 

  ميزان مصرف ساالنه

  متر مكعب 6000  اب

  كيلووات ساعت450000  برق

  متر مكعب  96000  گاز

  سرمايه گذاري ثابت

  -  )يورو(ارزي 

  91000  )ميليون ريال (ريالي

  91000  )ميليون ريال(مجموع

  4500  )ميليون ريال(  سرمايه در گردش

  ميزان واردات محصول مشابه در سه سال گذشته

  )1387الي 1385سالهاي (

  107000  )تن(واحد 

  7472200  )ميليون ريال( ارزش

  پيش بيني ميزان صادرات ساالنه محصول
  ناچيز  )تن (واحد

    ارزش

  درصد فروش 55    نقطه سربه سر

  اصفهان, يزد  شهرك هاي فوالد  محل پيشنهادي اجراي طرح
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 مقدمه

 .گيرد مي انجام گذاري اقتصادي سرمايه هاي طرح اجراي از قبل كه است كارشناسي مطالعات سنجي، امكان مطالعات

 از حاصل نتايج و گرفته قرار آناليز و مورد بررسي اقتصادي و مالي و فني بازار،در ابعاد  پيشنهاديطرح  مطالعات اين در

 امكـان  مطالعـات  حاضـر  گـزارش  .گيرد مي قرار استفاده مورد گذاران گيري سرمايه تصميم براي مبنايي عنوان به آن

 سـنجي  امكان مطالعات علمي متدولوژي قالب در مفتول آلياژي به روش نورد گرم مي باشد؛ كه توليد مقدماتي سنجي

 ي ها بررسي سپس و شده معرفي دقيق طور به مطالعه مورد محصول فوق، ابتدا متدولوژي مطابق .است گرديده تهيه

 و توليـد  چگـونگي  خصـوص  در فنـي  مطالعـات  ادامـه  در و گرفت خواهد آن صورت و عرضه و تقاضاي بازار روي الزم

 حجـم سـرمايه   و اقتصـادي  هـاي  ظرفيت نهايت در و شده شناسايي نيز نياز مورد افزاري نرم و سخت افزاري امكانات

 محتـرم  منـدان  عالقه و سرمايه گذران آن از استفاده با تا شد خواهد ارائه و برآورد طرح اجراي براي نياز مورد گذاري

 اطالعـات كـافي اقـدام    و بـاز  ديد با اقتصادي سرمايه گذاري انجام جهت در و كسب را نياز مورد اطالعات كليه بتوانند

  . بياورد به عمل كشورمان صنعتي توسعه راستاي در هرچند كوچك كمكي مطالعات اين است اميد . نمايند

  

  محصول يمعرف - 1

  )3ك يسيآ(نام و كد محصوالت - 1-1

-يآهن و كربن اطالق م ي ازاژيفوالد به آل .باشد يم گرم به روش نورد ياژيمحصول مورد مطالعه طرح حاضر مفتول آل

 با هم ممزوج نمي شود بلكهن دو عنصر بطور خالص يچگاه ايهلي برسد و  03/2درصد كربن در آن حداكثر به  كه شود

ژن، يدروژن، اكسيو عناصر ناخالص مانند ه يو كل يره بطور جزئيغ و ونييكل، منگنز، مولير كروم، نينظ ياژيعناصر آل

  .ر فسفر و گوگرد در فوالد وجود دارنديناخواسته نظتروژن و عناصر ين

  :شوند يم ير گروه بنديفوالدها به انواع ز يبطور كل

  )درصد كربن 25/0تا  1/0(كم كربن يفوالدها -

 )درصد كربن 7/0تا  25/0(با كربن متوسط يفوالدها -
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 )درصد كربن 5/1ك درصد و به ندرت تا يتا  7/0ن يب(فوالد پركربن -

 03/2 بيشتر از  شود و محدودهيده ميدرصد كربن، ماده موجود آهن نام 1/0كمتر از ست كه در محدوده الزم به ذكر ا

  .نديآيدرصد كربن، چدنها بدست م

ت مطلوب يفيتوانند از نظر خواص و كينم يژه مهندسيو يدر اكثر كاربردها يساده كربن يكه فوالدهاياز آنجائ

ر يفوالد نظ يكيو مكان ييايمي، شيكيزيد به مذاب فوالد، خواص فيعناصر مفازها باشند، بر اثر فزودن ين يجوابگو

  .ابديير بهبود ميپذ ي، سختي، خزش، خستگيش، خوردگيم، سايمقاومت به تسل

م، كبالت، يسيليون، سييموجود كه عبارتند از كروم، منگنز، مول يبر اساس مجموع درصد عناصر اصل ياژيآل يفوالدها

  .شونديم ميمختلف تقس يس به دسته هاوم و ميوبيبرن، ن

ن مقدار يدرصد ا 8ش از يب يدارا يرا دربرداشته و به فوالدها ياژيدرصد از عناصر آل 3اژ حداكثر يكم آل يفوالدها

  .گرددياژ اطالق مي، فوالد پرآلياژيعناصر آل

ن يمهمتر. كننديدميرا به روش نورد تول يوالدــــــف يهاژه فرآوردهي، بويفلز يها، انواع فرآوردهيشرفت تكنولوژيبا پ

د ين روش تولياز ا يفلز يهااز فرآورده ياديكه حجم ز يابگونه. د آنهاستيورد، سرعت تولــــن يندهايفرآ يژگيو

ن كار ممكن است به هر دو صورت نورد گرم و ينورد كاهش در سطح مقطع است ا يندهاين هدف فرآيشوند نخستيم

  .رديسرد انجام پذ

بصورت كالف و بعضا متر يليم 20تا گاهي متر و يليم 15تا  5/5ن يب يشكل با قطر يارهيقطع دامل با سطح ــــومفت

  .شوديم يبندد و طبقهيتول

 سايز و ابعاد استاندارد سيم مفتول

 وزن

)كيلوگرم/متر(  

قطر 

)ميليمتر(  

 وزن

  )كيلوگرم/متر(

 قطر

)ميليمتر(  

0.888 12.0 0.187 5.5 

1.21 14.0 0.222 6.0 

1.58 16.0 0.260 6.5 

2.00 18.0 0.395 8.0 
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  0.617 10.0 

  

 با عنوان مفتول آلياژي گرم  براي محصول فوقمنحصر به فردي بندي وزارت صنايع و معادن، كد آيسيك مطابق طبقه

آلياژي به روش نورد گرم  تعريف مشخصات محصول، كد جديدي براي توليد مفتولالزم است با تعريف نشده است و 

  :كدهاي مشابه و نزديك به اين محصول به شرح جدول ذيل مي باشد.گرددتعريف 

  

  نام محصول  كد آيسيك

  وفوالدي وميلگردآهني ميله انواع  27101230

  مفتول فوالدي روكش شده بافلزات معمولي غيرهادي  28991218

  مفتول گالوانيزه شده  27101292

  

  يتعرفه گمركشماره  2-1

ران يالزم به ذكر است كه كشور ا. به چدن و آهن و فوالد اختصاص دارد 72در كتاب مقررات صادرات و واردات فصل 

آمار واردات و صادرات كشور از نظر  يهامنظور شده در كتاب يهابروكسل بوده و تعرفه يالمللنيتابع نمانگالتور ب

  .باشدين مكسايعضو  يه كشورهايشماره تعرفه با كل

به شرح جدول ذيل به محصول طرح  هاتعرفه  ممزوج اختصاص دارد كه يوالدهاــر فيفصل چهارم به سا ،ن بخشيدر ا

   .نزديك مي باشد

 يقوق ورودح شماره تعرفه نوع محصول

 20 72299090 مفتول از فوالدهاي ممزوج

  10  72230000  مفتول از فوالد زنگ نزن

 10 72292000 سيليكومنگنزمفتول از فوالدهاي 

 10 72299010 مفتول از فوالد فنري كرم سيليكون

 10 72299020 مفتول از فوالد فنري كرم واناديوم
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  :به شرح جدول ذيل است  2006در مقايسه با كشور هاي ديگر تعرفه محصوالت فوالدي در سال 

  

  

  ط واردات محصوليشرا 3-1

هيچ نوع شرايط خاصي براي ورود اين محصول در . بازار از طريق واردات است سياست دولت براي اين محصول تعادل

هاي الزم براي اجرايي شدن كار در اختيار بخش خصوصي در ضمن قرار است تسهيالت و كمك. نظر گرفته نشده است

  .قرار گيرد

  .ورودي اكتفا شده استاز اينرو وزارت بازرگاني شرايط خاصي را براي آن تعيين نكرده و تنها به ذكر حقوق 

  

  موجود در مورد محصول ياستانداردها يبررس 4-1
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براي  3132استاندارد ملي مشاهده مي كنيم كه  با مراجعه به مستندات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران،

به روش نورد گرم تدوين نشده اما مفتول آلياژي مخصوص استاندارد  اگر چه .تدوين شده است توليد ميلگرد و مفتول

اين مشخصات را به عنوان مي توان كه براي مفتول نوردي به روش گرم تدوين شده است المللي مشخصات فني بين

  .در نظر بگيريم الزام و استاندارد مورد نياز در توليد

  :به شرح جدول ذيل مي باشد براي مفتول و محصوالت مفتوليبين المللي هاي داستاندار

آلياژياستاندارد هاي صنعتي براي مفتول   

JIS G ٣٥٦٥ 

Oil tempered 

chromium 

vanadium alloy 

steel valve spring 

quality wire 

ASTM A٢٣١/ 
Spec. for chromium-vanadium alloy steel 

spring wire 

  A٢٣١ M-٩١  

،، ،، ASTM A٢٣٢/ 
Spec. for chromium-vanadium steel valve 

spring quality wire 

  A٢٣٢ M-٩١  

،، ،، BS ٨٠-٢٨٠٣ 
Oil hardened and tempered steel wire for 

spring for general engineering purposes 

JIS G ٣٥٦٦ 

Oil tempered 

chromium silicon 

alloy steel valve 

spring quality wire 

ASTM A٤٠١/ 
Spec. for chromium-silicon alloy steel 

spring wire 

  A٤٠١ M-٩١  

،، ،، BS ٨٠-٢٨٠٣ 
Oil hardened and tempered steel wire for 

spring for general engineering purposes 

JIS G ٣٥٦٧ 

Oil tempered 

silicon manganese 

alloy steel spring 

wires 

ASTM A٢٢٩/ 
Spec. for steel wire, oil tempered for 

mechanical springs 
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  محصول يو جهان يد داخليمت تولينه قيو ارائه اطالعات الزم در زم يبررس 5-1

  يداخل يهامتيق يبررس 1- 1-5

ق را مشخص يمت دقيتوان قيباشد، نميخاص منحصر نم يــاژيفوالد آل ك نوعي ك مقطع ويد به يكه تول يياز آنجا

از  يمتيرنج ق ياژ داراي، مفتول كم آللوگرميدر هر كال ير 14500يال 10000نيمت بيق يدارا يكربنمفتول  ينمود ول

ال و مفتول ير 31000 يال 16000لوگرم ياژ از قرار هر كيلوگرم، مفتول متوسط آليال در هر كير 21000 يال 12500

  . باشديملوگرم يال در هر كير 90000 يال 25000لو ياژ از قرار هر كيپر آل

  

  يجهان يهامتيق يبررس 1- 2-5

مي     مت گذاري فوالديآناليز قاوضاع بازار جهاني عامل مهمي در  بنابراين. تحت تاثير بازار جهاني مي باشدبازار فوالد 

توان يم....  و  Metal bultan،lme, ssvv همانند يمعتبر يهاتيدر سا را ياژيآل مفتول يمت جهانيق. باشد

  . دالر آمريكا مي باشد 770تا  740بنابر اطالعات اين سايتها قيمت كالف نورد گرم بين .استخراج نمود

  

  موارد مصرف و كاربرد محصوالت يمعرف 1- 6

از آن جمله مي توان به كاربرد اين  .مي باشد صنعتجهان ار متنوع در يبس يكاربردهاداراي هاي فوالدي  مفتول

ع ي، صنايميزات نفت گاز پتروشي، ساخت تجهين سازيع هوافضا، ماشيصنا، يع خودروسازيصنا بخشي ازدر مفتول ها

  .اشاره نمود... و  يو پزشك يع ابزارآالت و لوازم طراحي، صنايع ابزارسازي، صناين سازيع ماشي، صنايلوازم خانگ

صنعت در كشور در ايران مصارف عمده آهن و فوالد در صنايع ساختماني و صنايع ماشين سازي است ولي با گسترش 

صرف آهن و فوالد در ساير صنايع بويژه صنايع سنگين و توليد فوالدهاي مخصوص و آلياژي و همچنين توليد ورق، م

    .ز آغاز شده استني

 0�6تا  0�2فوالد متوسط . شود درصد كربن دارد، براي ساختن سيم، لوله و ورق فوالد استفاده مي 0�2از فوالدي كه تا 

درصـد   1�5تا  0�6فوالدي كه . برند و آن را براي ساختن ريل، ديگ بخار و قطعات ساختماني بكار مي درصد كربن دارد

  .شود كربن دارد، سخت است و از آن براي ساختن ابزارآالت، فنر و كارد و چنگال استفاده مي

  :انواع فوالد مورد استفاده براي توليد مفتولهاي آلياژي به روش گرم به شرح ذيل است

 فوالدهاي زنگ نزن .1
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 فوالدهاي فنر .2

 فوالدهاي كربني .3

 فوالدهاي عمليات حرارت پذير .4

 فوالدهاي سخت شونده سطحي .5

 فوالدهاي ابزار كربني .6

 

  ل اثرات آن بر مصرف محصوليه وتحلين و تجزيگزيجا يكاالها يبررس 7-1

  ياژيآل ينكه  فوالدهايا با توجه به  يول. شود ياژين مفتول آليگزيجا يتواند تا حدوديم) P.C.Wire(مفتول پركربن 

كاربرد بيشتري ياژيآل يهاجه مفتوليباشد در نتيم يكربن يت مطلوب به مراتب برتر از فوالد هايفياز نظر خواص و ك

  .دارد

  

  امروز يايكاال در دن يكيت استراتژياهم يبررس 8-1

برخوردار  ييت بسزايباشد و از اهمين كننده مطرح مييع مادر و تعياز صنا يكيامروز صنعت فوالد به عنوان  يايدر دن

از بشر به فوالد و يش نيت جهان و به تبع آن افزايش جمعيزافامروزه با توجه به رشد روزافزون صنعت و ا. است

  .شوديت آن ها روز به روز افزوده ميبر اهم يمحصوالت فوالد

و شناخت توسعه  يبندرتبه يرا برا ييهاد شاخصيآيان ميكشورها سخن به م يافتگيزان توسعه يكه از م يهنگام

 يها و اجرايگذارهيت سرمايدهنده وضعبه عنوان مثال مصرف سرانه فوالد در هر كشور نشان .رنديگيدر نظر م يافتگي

  .است يافتگيو باالخره توسعه  يعمران يهاطرح

 ييك نسبت طاليش مصرف فوالد در جهان را يك درصد افزاي يبه ازا يدرصد رشد اقتصاد% 85نسبت  يبانك جهان

رشد  يتوان رشد مصرف فوالد كشورها را بر مبناين نسبت ميبا توجه به ا. اعالم كرده است 2050ت شده تا سال يتثب

  .آنها مورد سنجش قرار داد يتوسعه اقتصاد

ورو تجارت يارد يليم 840 ون تن بوده و در حدوديليم 1224 يالديم 2009د فوالد خام جهان در سال يزان توليم

ون يليم 495د شده كه حدود يتول يون تن محصوالت نورديليم 1110ن سال بالغ بر يدر ا. را در برداشته است يجهان
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د ين تولين سال بزرگتريون تن فوالد خام در ايليم 567د ين با توليچ. بوده است يل نورديتن از آن محصوالت طو

  .است يكننده فوالد جهان

  

 فوالدانواع د و مصرف يولآمار ت – 1- 8-1

مختلف  يا مارك هايدر دن يالديم 2009در سال . بر خوردار است ياژهيت ويفوالد از اهمانواع د و مصرف يتول

د شده يتول) نوع فوالد 2335جمعاً ( و ضدزنگ ) اژياژ، پر آلياژ، متوسط آليكم آل(  ياژي، آل)يكربن(اژيبدون آل يفوالدها

در صد  13ضد زنگ و  يدر صد فوالدها 2،  يكربن يدر جهان ، فوالدها يديتول يصد از فوالد ها در 85 .است

  .بوده است ياژيآل يفوالدها

ران معادل يد، در كشورايتول% 2/18د، در كشور ژاپن معادل يتول% 3/19در كشور آلمان معادل  ياژيوالد آلـــد فيتول

  .باشد يد آن كشور ميتول% 16دل امع يد و در كشور كره جنوبيتول% 75د، در كشور سوئد معادل يتول% 6/2

كا، كره يهمانند آلمان، آمر يكشورهائ. است يصنعتپيشرفته  يكشور هامربوط به  ياژيمصرف فــوالد آلبخش عمده 

در  يــاژيمصرف فوالد آل. ا دارنديرا در دن ياژين مصرف فوالد آليشتريا بيتالين، فرانسه و اي، چ، سوئد، ژاپنيجنوب

  .باشد يم ترنيبه مراتب پائ ين زده شده است كه از متوسط جهانيهزار تن تخم 360ران معادل يا

  

  ندهيآ يت فوالد در سال هايفوالد و برآورد وضع يد و مصرف جهانينرخ رشد تول 1- 8-2

ميالدي به ميزان مصرف  2009در سال . درصد فلز و آلياژهاي توليدي جهان را فوالد تشكيل مي دهد 95بيش از 

ميليون  705معادل  1999در حالي كه اين نرخ در سال . ميليون تن گزارش شده است 1121محصوالت فوالدي جهان 

كيلوگرم بوده در حاليكه ميزان مصرف سرانه فوالد كشور چين  179ميزان مصرف سرانه فوالد جهان . تن بوده است

كيلوگرم  245كيلوگرم و كشور جمهوري اسالمي ايران  187شور آمريكا كيلوگرم، ك 419كيلوگرم، كشور ژاپن  405

همه . ميالدي متعلق به كشور كره جنوبي بوده است 2009كيلوگرم در سال  936بيشترين مصرف سرانه فوالد با . است

  .باشدكشورها از مصرف كنندگان اين محصول مي

نسبت  يبانك جهان .برد ين صنعت پيرو به رشد ا تياهمان به تويبه روند عرضه و تقاضا فوالد در جهان م يبا نگاه

ت شده تا يتثب يك نسبت طالئيش مصرف فوالد در جهان را به يك درصد افزاي يبه ازا يدرصد رشد اقتصاد 0.85
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رشد توسعه  يتوان رشد مصرف فوالد كشورها را بر مبناين نسبت ميبا توجه به ا. اعالم كرده است 2050سال 

  .آنها مورد سنجش قرار داد ياقتصاد

د يت توليران ظرفيبرابر بوده و در برنامه پنجم توسعه ا 1/6ش از يب 1950د و مصرف فوالد خام نسبت به سال يرشد تول

 17د فوالد هم اكنون يت توليست كه ظرفين در حاليا. ون تن در نظر گرفته شده استيليم 55كشور  يها يفوالد ساز

  .ون تن بوده استيليم 12كمتر از  يشمس يهجر 1388د در سال يتولت يون تن و ظرفيليم

. ادامه دارد زين رشد نيدر صد بوده و كماكان ا15معادل  يالديم 2009نسبت به سال  2010د فوالد در سال يرشد تول

  .د شده استيارد تن فوالد خام توليليم 7/33ش از يدر جهان ب) 1856از سال ( سال گذشته  154در طول 

معادل  1389رود در سال يد ميد شده و اميون تن فوالد خام توليليم 143ران معادل يسال گذشته در ا 39در طول 

  .د شوديون تن فوالد توليليم 12

  

  انهيران در خاورميگاه فوالد ايجا 1- 8-3

 ميليون تن و عربستان سعودي با توليد 11 حدود از ميان كشورهاي خاورميانه ايران با توليد  با توجه به آمار موجود،

ميليون تن فوالد خام، مهم ترين توليد كنندگان هستند و اين در حالي است كه مجموع توليد ساير كشورهاي  5حدود 

  . ميليون تن است 3/2خاورميانه در حدود  

كشورهاي  .كشورهاست گر در مورد كشورهاي خاورميانه، درصد توليد و مصرف جهاني فوالد در اينينكته جالب د

درصد فوالد  5/5درصد از فوالد جهان شده بودند و اين در حالي است كه مصرف حدود  4خاورميانه تنها موفق به توليد 

به  ،تواند به عنوان يك مزيت براي صنعت فوالد ايران مطرح باشداين امر مي. جهان براي اين كشورها گزارش شده است

شود ضمن اينكه اين كشورها از بازار مصرف نسبتا فوالد زيادي توليد نمي  سايه ايران،اين صورت كه در كشورهاي هم

توان يك بازار مصرف بسيار مناسب در بنابراين براي محصوالت فوالدي كشور مي. خوبي نيز برخوردار هستند

  .ستان پيش بيني كردافغانستان، پاكستان و حتي تركمنستان، آذربايجان و ارمن  بحرين،  كشورهايي مثل عراق،

  

  د كننده و مصرف كنندهيعمده تول يكشورها 9-1

  د كنندهيعمده تول يكشورها 1- 9-1
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د فوالد ين توليشتريد كننده فوالد جهان است كه بين تولين سال، بزرگتريون تن فوالد خام در ايليم 567د ين با توليچ

 يرا شركت آهن و فوالد هب يمحصوالت فوالد نوردن يشتريون تن بوده و بيليم 135زان يبه م ين در استان هبيچ

  .د كرده استيون تن توليليم 30زان ين به ميچ

 56د يتن، هند با تول 58د يكا با توليون تن، آمريليم 60د يه با توليون تن، روسيليم 87د ين، ژاپن با توليبعد از چ

ل با يون تن، برزيليم 30د ين با توليون تن، اكرايليم 33د يون تن، آلمان با توليليم 48د يبا تول يون تن، كره جنوبيليم

 11د يران با توليا.قرار دارند يدوم تا دهم جهان يون تن در رده هايليم 25د يه با توليون تن و تركيليم 26د يتول

  .است يون تن در رده شانزدهم جهانيليم

ر كشورها معادل يون تن وسايليم 96معادل  2009ن در سال يكشور چ (Wire Rod)د محصوالت مفتول يزان توليم

  .شود يون تن ميليم235معادل  يد مفتول جهانيب كل تولين ترتيون تن بوده كه بديليم 139

  

  عمده مصرف كننده يكشورها 1- 9-2

ن ثبت شده يبنام كشور چ) فوالد جهان% 6/47(ون تن يليم 526فــوالد با  يين مصرف كننده محصوالت نهايبزرگتر

قا ي، قاره آفر% 11ه اروپا معادل ياتحاد ير كشورهاي، سا% 3، كشور آلمان معادل % 5كشور ژاپن معادل مصرف . است

  .گزارش شده است يجهان ييمحصوالت نها%   45/1ــران معادل يو كشور ا% 4انه معادل ي، خاورم% 3معادل 

  . ديآ يشتاز جهان به شمار ميا پن قاره هيفوالد در ب ييون تن از محصوالت نهايليم 740ا با مصرف يقاره آس

توان يو م ون تن گزارش شده استيليم 3/16معادل  يالديم 2009فـوالد در كشورمان در سال  يزان مصرف ظاهريم

  .باشدين محصول ميگفت همه كشورها از مصرف كنندگان ا

  

  ط صادراتيشرا 10-1

شده است كه در مورد  يريگجهينت يوزارت بازرگان يبا مراجعه به كتاب مقررات صادرات و واردات منتشر شده از سو

كن به لحاظ يل. وجود ندارد يو مقررات وزارت بازرگان يبه لحاظ قانون يط خاصيچگونه شرايه يــاژيمفتول آلصادرات 

  .باشديم يرورـر ضيذكر موارد ز يالمللنيب يت استانداردهايو رعا يفن

  يديت محصوالت توليفيك •
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 الزم برخوردار بوده و محصوالت خود را كه از نظر مطابق با يو مهندس يفند كننده الزم است از توان يتول

 .ديد نمايالزم است تول يجهان ياستانداردها

  متيبه لحاظ ق يت رقابتيد كننده از مزيتول يبرخوردار •

مت ي، قيصادرات يمت گذاريو مهم در ق ياز عوامل اصل يكين يبنابرا. باشديبرخوردار م يمشخص يمت جهانيفوالد از ق

حضور داشته باشد  يجهان يتواند در بازارهايم ياباشد و لذا صادركنندهيمت آن در داخل كشور ميوالد و قف يجهان

  .ز داشته باشديمت مناسب را نين فوالد به قيت تأميباال، قابل يو مهندس ياز توان فن يكه عالوه بر برخوردار

  

  و تقاضات عرضه يوضع -2

 790ميالدي اين ميزان به  2000ميليون تن ثبت شده است در سال  28ميالدي، توليد جهاني فوالد  1900در سال 

دهد كه در قرن گذشته ميزان رشد اين رشد نشان مي. ميليارد تن رسيد 4/1ميليون تن و در سال گذشته بالغ بر 

ي تبديل فوالد خام به محصوالت نهايي در طي اين دوره بهبود از آنجائيكه كارآي. درصد بوده است 3ساليانه بيش از 

  .درصد بوده است 4يافته، رشد تقاضا براي محصوالت فوالدي ساليانه حدود 

از جمله خواص . باشنداي ميكنندگان فوالد بدنبال خواص ويژهكه مصرفاما الگوي تقاضا تغيير يافته است بطوري

ردگي، خواص فيزيكي مناسب، بدين جهت رشد تقاضا در صنعت فوالد متوجه مكانيكي برتر، خواص مقاوم به خو

درصد از فوالدهاي  13دهد كه حدود باشد برآوردهاي جهاني نشان ميفوالدهاي آليــاژي، مخصوص و مهندسي مي

  .توليدي در زمرة فوالدهاي آلياژي، مخصوص و مهندسي است

تري از مصرف فوالدهاي آليـاژي، مخصوص و مهندسي را در سبد در اين رهگذر كشورهاي پيشرفته صنعتي سهم بيش

درصد از مصرف فوالد، فوالدهاي آلياژي، مخصوص و مهندسي  18بطوريكه در اين كشورها بالغ بر . فوالد خود دارند

  .باشدمي

 2عه حدود درصد و در كشورهاي در حال توس 10يافته صنعتي همانند كره جنوبي حدود اين سهم در كشورهاي توسعه

نرخ رشد توليد و مصرف فوالدهاي آلياژي، مخصوص و مهندسي در ايران نيز در دهه گذشته بهبود يافته و . درصد است

با توجه به پيشي گرفتن نرخ مصرف بر نرخ توليد اينگونه فوالدها، بيان كننده پتانسيل موجود براي توليد بيشتر 

  .استفوالدهاي آلياژي، مخصوص و مهندسي در كشور 
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كاربرد فوالد آلياژي، مخصوص و مهندسي پهنه وسيعي را در برگرفته كه از نظر ميزان بخش عمده آن در صنعت 

  .شودساختمان و بخش ديگر و رو به افزايش آن در بخش صنعت مصرف مي

ي، با توجه به هاي توليدصنعت فوالد آلياژي يك صنعت مادر و زيربنايي است كه عالوه بر تغذيه كارخانجات و كارگاه

فوالد الزمه صنعت بوده و صنعتي بودن يك كشور بر اساس . گرددجويي كالن مانع خروج مقادير متنابهي ارز ميصرفه

  .خوردميزان توليد فوالد آن كشور رقم مي

  

  ديو روند تول يت بهره برداريظرف يبررس - 1-2

ده است مفتول آلياژي در وزارت صنايع تعريف نش همانگونه كه قبال ذكر شد كد آيسيك منحصر به فردي به عنوان

از با تحقيقات ميداني ، حدهاي توليدي موجود در اين زمينهآلياژي گرم با توجه به وا بنابراين براي بررسي عرضه

بر اساس اين اطالعات شركت فوالد آلياژي يزد داراي ظرفيت  .مطلعين در اين زمينه استفاده شده است اطالعات 

مي باشد ولي در حال حاضر كمتر از )قطر(ميليمتر  30تا   14تن  مفتول آلياژي در محدوده  80000انه اسمي سالي

واحدهايديگري در كشور به ميزان بسياركم . ميليمتر توليد مي نمايد  22تا  14تن مفتول آلياژي در محدوده  10000

  .شدمفتول آلياژي با نورد گرم توليد مي نمايند كه قابل توجه نمي با

:بنابر اين امكانات عرضه محصول طي سالهاي آتي به ترتيب جدول ذيل خواهد بود  

  1394تا  1390 سالهاي طي در دست اجرا طرحهاي عرضه امكانات بيني پيش

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 سال

)تن(توليد ميزان  0 0 27,000 37,000 37,000 37,000 

  

  فتولروند واردات و صادرات م يبررس 2-2

اطالعات صادرات وان مفتول آلياژي تعريف نشده است، به عن از آنجا كه شماره تعرفه خاصيهمانگونه كه قبال اشاره شد 

:ازش قرار گرفته استول زير تهيه و مورد پردابه شرح جدمحصوالت مشابه و واردات بر اساس كدهاي تعرفه   
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 شماره تعرفه نام محصول

 72299090 مفتول از فوالدهاي ممزوج

  72230000  مفتول از فوالد زنگ نزن

 72292000 مفتول از فوالدهاي سيليكومنگنز 

   72299010 مفتول از فوالد فنري كرم سيليكون 

  72299020 مفتول از فوالد فنري كرم واناديوم 

 

)تن( 1384در سال  وصادرات محصوالت مشابه  وارداتآمار   

محصولنام   صادرات واردات  شماره تعرفه 

 53 16188 72299090 مفتول از فوالدهاي ممزوج

 60 1535  72230000  مفتول از فوالد زنگ نزن

 0 318 72292000 مفتول از فوالدهاي سيليكومنگنز

 0 5828 72299010 مفتول از فوالد فنري كرم سيليكون

 0 38 72299020 مفتول از فوالد فنري كرم واناديوم

 113 23907 جمع

  

)تن( 1385آمار واردات وصادرات محصوالت مشابه  در سال   

 صادرات واردات  شماره تعرفه نام محصول
 185 14481 72299090 مفتول از فوالدهاي ممزوج

 2 1098  72230000  مفتول از فوالد زنگ نزن

72292000   مفتول از فوالدهاي سيليكومنگنز  453 0  

72299010   فوالد فنري كرم سيليكونمفتول از   8605  0 

72299020   مفتول از فوالد فنري كرم واناديوم  0  0 

 187 24637 جمع
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)تن( 1386آمار واردات وصادرات محصوالت مشابه  در سال   

 صادرات واردات  شماره تعرفه نام محصول

 23 24131 72299090 مفتول از فوالدهاي ممزوج

 17 1987  72230000  فوالد زنگ نزنمفتول از 

72292000   مفتول از فوالدهاي سيليكومنگنز  623 2 

72299010   مفتول از فوالد فنري كرم سيليكون  6596  0 

72299020   مفتول از فوالد فنري كرم واناديوم    0 

 42 33336 جمع

  

  )تن( 1387آمار واردات وصادرات محصوالت مشابه  در سال 

محصولنام   صادرات واردات  شماره تعرفه 
 9 19088 72299090 مفتول از فوالدهاي ممزوج

   2125  72230000  مفتول از فوالد زنگ نزن

  4249 72292000 مفتول از فوالدهاي سيليكومنگنز

 2 6931 72299010 مفتول از فوالد فنري كرم سيليكون

  2730 72299020 مفتول از فوالد فنري كرم واناديوم

 11 35123 جمع

  

)تن( 1388آمار واردات وصادرات محصوالت مشابه  در سال   

 صادرات واردات  شماره تعرفه نام محصول
  12845 72299090 مفتول از فوالدهاي ممزوج

  2235  72230000  مفتول از فوالد زنگ نزن

72292000   مفتول از فوالدهاي سيليكومنگنز  13462 69 

72299010   فنري كرم سيليكونمفتول از فوالد   5826  

72299020   مفتول از فوالد فنري كرم واناديوم  4400  

 69 38768 جمع
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1388تا  1384روند واردات  انواع مفتول  در سالهاي   

)تن(ميزان واردات  سال  

1384 23907 

1385 24637 

1386 33335 

1387 35123 

1388 38768 

 155770 جمع

  

  ت صادراتيبا اولو محصول  از بهين يبررس 3-2

در پي اعالم برنامه افزايش كل ظرفيت توليد فوالد خام در كشور بويژه در برنامه چهارم توسعه بمنظور استفاده كامل از 

ولي . بوده كه تاكنون تحقق نيافته استبرآوردها به شرح زير  1400هاي موجود كشور در افق ايران  امكانات و پتانسيل

ميليون تن حتمي  52فوالد كشور تا ظرفيت  توليداست وزارت معادن و فلزات مصمم به افزايش ظرفيت  آنچه مهم

  .است

ميليون تن به ميزان تقاضاي كل اضافه شده و در نتيجه در  7بر و با گرايش صادرات به منظور توسعه صنايع انرژي

  .قق نيافته استبوده كه تحميليون تن مورد نظر  28برنامه توسعه چهارم، توليد 

  

  صادرات يبرآورد تقاضا برا 2- 1-4

كه  يو همانطور. گذشته آورده شده است يهازان صادرات در ساليمروند مجموع واردات و صادرات،  يبررسدر جدول 

 ازين با توجه به نيبنابرا. ن استيپائ فوالد و مفتول آلياژيكشورمان در مورد  يدهد توان صادراتيجدول مذكور نشان م

ن امر يدر ا يرينده تحول چشمگيآ يهاسال رسد كه دريكشور در صادرات به نظر نم ين سابقه جزئيداخل و هم چن

   .دا خواهد كرديد و لذا حجم صادرات همانند گذشته ادامه پيبوجود آ
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  موازنه عرضه و تقاضا در سالهاي آتي   2- 2-4

تن 10000به ظرفيت محدود واحدهاي موجود ناچيز است و در حال خوشبينانه از حدود  داخلي با توجه مكانات عرضها

پيش بيني واردات سالهاي آينده با توجه به روند .تن طبق جدول ذيل خواهد بود 10000فعلي و با افزايش ساليانه 

   : ه استدست آمدو داده هاي جدول زير ب هسالهاي گذشته و استفاده از روش حداقل مربع خطا  انجام گرفت

  1394تا  1390طي سال هاي  محصول واردات ميزانبر آورد 

  )تن(ميزان واردات   سال

1390  48000 

1391 54000 

1392 60000 

1393 68000 

1394 76000 

1395 85000 

  

  :پيش بيني امكانات عرضه داخلي كل عرضه در سالهاي آتي طبق جدول زير خواهد بودبا توجه به 

  جمع  واردات  امكانات عرضه داخلي  سال

1390  ١٠٠٠٠  48000 58000 

1391 20000  54000 74000 

1392 30000  60000 90000 

1393 40000 68000 108000 

1394 50000 76000 126000 

1395  60000 85000 145000 
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درصد امكانات  125بالغ بر  الاقل در سالهاي آيندهدر صورت عدم تاسيس واحدهاي جديد،جدول فوق نشان ميدهد كه 

در صدي تقاضا كه از رشد تقاضاي سالهاي   20با در نظر گرفتن رشد. طريق واردات تامين گردد عرضه داخلي بايد از 

  .طبق جدول زير به دست مي آيدبراي سالهاي آتي  موازنه عرضه و تقاضا  ،گذشته به دست آمده است

 عرضه امكانات  پيش بيني  سال

  داخلي

 كمبود كل تقاضاپيش بيني 

1390  ١٠٠٠٠  66000 56000 

1391 20000  79200 59200 

1392 30000  95000 65000 

1393 40000 114000 74000 

1394 50000 136800 86800 

1395  60000 164000 104000 

  

  

  مطالعات بازار  يريگجهيو نت يجمع بند

روند مجموع واردات  يبررسبازار از موازنه جداول  يريه پذينگاه توج د ازيجد يدر مورد احداث واحدها ييشنهاد نهايپ

ن به ينده بازار كشور از كمبود عرضه برخوردار خواهد بود و بنابرايآ يهاشود كه در سالينشان داده م و صادرات 

با . باشدير ميپذهيتوجبه لحاظ بازار فوالد و مفتول ديتول يد برايجد يجاد واحدهاياست كه ا يريگجهيقابل نت يراحت

به ويژه  در بازار  فوالد ز كمبوديان گذشته نيگردد كه در ساليت عرضه و تقاضا در گذشته مشاهده ميبه وضع ينگاه

  .شده استين ميق واردات تأمياز كشور از طرياز عمده ن يوجود داشته است و بخشآلياژي مفتول 

  

  د يتول يهاو روش يتكنولوژ ياجمال يبررس - 3

در اين بخش ابتدا روشهاي توليد فوالد به طور كلي شرح داده شده و سپس به تشريح فرايند توليد مفتول آلياژي به 

  .روش نورد گرم پرداخته شده است
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  فوالد انواع روشهاي توليد

به هاي ديگر است كه  محصول كوره ذوب آهن ، چدن است كه معموال داراي ناخالصي كربن و مقادير جزئي ناخالصي

از آنجايي كه . هاي همراه آن و همچنين به چگونگي كار كوره بلند ذوب آهن بستگي دارد نوع سنگ معدن و ناخالصي

مصرف عمده آهن در صنعت بصورت فوالد است، از اين رو ، بايد به روش مناسب چدن را به فوالد تبديل كرد كه در 

روشهاي تهيه فوالد از سه روش براي . يابند ر ممكن كاهش ها به مقدا هاي كربن و ديگر ناخالصي اين عمل ناخالصي

  :شود تهيه فوالد استفاده مي

هاي موجود در چدن مذاب را به كمك سوزاندن در اكسيژن كاهش داده ، آن  در اين روش ، ناخالصي :روش بسمه - 1 

 15پوشش جدار داخلي كوره بسمه از سيليس يا اكسيد منيزيم و گنجايش آن در حدود . كنند را به فوالد تبديل مي

هاي  كنند تا ناخالصي دن مذاب هدايت مينحوه كار كوره به اين ترتيب است كه جرياني از هوا را به داخل چ. تن است

هاي فسفر و سيليس موجود در چدن  از محيط خارج شود و ناخالصي CO2و  SO2صورت گازهاي  كربن و گوگرد به

جذب جدارهاي داخلي كوره  SiO2و  P4O10صورت اكسيدهاي غير فرار مذاب در واكنش با اكسيژن موجود در هوا به

سرعت عمل اين روش زياد است، . صورت سرباره خارج شوند تبديل و سپس به MgSiO3شوند و به تركيبات زودگداز 

هاي چدن غيرممكن است و در نتيجه فوالد  به همين دليل كنترل مقدار اكسيژن مورد نياز براي حذف دلخواه ناخالصي

  .توان به اين روش بدست آورد با كيفيت مطلوب و دلخواه را نمي

  

هاي موجود در چدن ، از اكسيژن موجود در  در اين روش براي جدا كردن ناخالصي :)ش مارتنيا رو(روش كوره باز  -2

هايي مانند كربن ،  به منظور سوزاندن ناخالصي(زنگ آهن يا اكسيد آهن به جاي اكسيژن موجود در هوا در روش بسمه 

و  MgOكه پوشش جدار داخلي آن از  شود براي اين منظور از كوره باز استفاده مي. شود استفاده مي) گوگرد و غيره

CaO  حرارت الزم براي گرم كردن كوره از . تن چدن مذاب است 150تا  50تشكيل شده است و گنجايش آن نيز بين

براي تكميل عمل اكسيداسيون ، هواي گرم نيز به چدن مذاب . شود گازهاي خروجي كوره و يا مواد نفتي تأمين مي

توان با دقت بيشتري عمل حذف  از اين نظر مي. تر از روش بسمه است اين كوره طوالنيزمان عملكرد . شود دميده مي

  .تري بدست آورد ها را كنترل كرد و در نتيجه محصول مرغوب ناخالصي
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و صنعتي بسيار دقيق الزم است،  اي كه براي مصارف علمي  اين روش در تهيه فوالدهاي ويژهدر  :روش الكتريكي  - 3 

هاي اين روش اين است كه  از ويژگي. گيرد شود كه در كوره الكتريكي با الكترودهاي گرافيت صورت مي مياستفاده 

  .توان نسبت به دو روش قبلي ، باالتر برد احتياج به ماده سوختني و اكسيژن ندارد و دما را مي

است، به منظور تبديل آن به اين روش براي تصفيه مجدد فوالدي كه از روش بسمه و يا روش كوره باز بدست آمده 

براي اين كار مقدار محاسبه شده اي از زنگ آهن را به فوالد بدست آمده از روشهاي . رود محصول مرغوبتر ، بكار مي

در اين روش ، براي جذب و حذف گوگرد موجود در فوالد . دهند ديگر ، در كوره الكتريكي اضافه كرده و حرارت مي

د كلسيم و براي جذب اكسيژن محلول در فوالد مقدار محاسبه شده اي آلياژ فروسيليسيم اي اكسي مقدار محاسبه شده

  .كنند اضافه مي) آلياژ آهن و سيليسيم(

  

  انواع فوالد و كاربرد آنها  

  :شود از نظر محتواي كربن ، فوالد به سه نوع تقسيم مي

ر تهيه پيچ و مهره ، سيم خاردار و چرخ دنده ساعت و درصد كربن دارد و بيشتر د 0,2اين نوع فوالد كمتر از  :فوالد نرم

  .رود بكار مي... 

درصد كربن دارد و براي تهيه ريل و راه آهن و مصالح ساختماني مانند  0,6تا  0,2اين فوالد بين  :فوالد متوسط 

  .شود تيرآهن مصرف مي

درصد كربن دارد كه قابل آب دادن است و براي تهيه فنرهاي فوالدي ، تير ،  1,6تا  0,6فوالد سخت بين  :فوالد سخت 

  .رود بكار مي... وسايل جراحي ، مته و 

  

  :  عمليات حرارت پذيرفوالد هاي 

امروزه فوالدها در شرايط متغير و گسترده اي ؛ شامل محيط هايي با دماي باال و خورنده تحت شرايط تنش استاتيكي و 

از قبيل دريچه هاي موتور هواپيما ، حامل هاي كوره ، رتورت ها ، واحدهاي كراكينگ نفت و . ديناميكي بكار مي روند

  : دماي باال به كار مي روند ؛ مورد نياز است  سه مشخصه براي فلزاتي كه در. توربين هاي گازي 

  مقاومت به اكسيداسيون و پوسته شدن  -1

  حفظ استحكام در دماي كاري  -2
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  پايداري ساختار  -3

ديگر ويژگي ها نيز ممكن است در كاربرد مهم باشند ؛ وبا توجه به رسوب كاربيدها ، كروي شدن ، كاربيدهاي سيگما، 

ريب حرارتي براي اهداف الكتريكي ، ضريب انبساط براي واحدهاي ساختماني و مقاومت به همچون مقاومت ويژه و ض

در مورد فوالدهاي توربين هاي گازي مشخصات ديگري نيز . نفوذ در اثر پديده سوختن در بعضي كاربردهاي كوره اي 

، ) سرد و گرم ( ضربه اي مطرح مي شود ، ظرفيت ميرايي داخلي و استحكام خستگي ، حساسيت به فاق و استحكام 

. مشخصه جوشكاري و ماشينكاري ، بويژه در رتورهاي بزرگ كه بايد با حداقل مقاطع جوشكاري شده ساخته شوند 

پوسته اكسيدي كه بر روي آهن شكل مي گيرد متخلخل بوده و چسبنده نيست، اما اين پوسته در اثر اضافه كردن 

اين عناصر كرم ، سيليسيم و آلومينيوم هستند و آنها بوسيله . افظ مي شود عناصر ويژه اي به فوالد ، چسبنده و مح

ميل تركيبي زياد با اكسيژن توصيف مي شوند ؛ اما واكنش بوسطه شكل گيري فيلم اكسيدي خنثي به سرعت متوقف 

مقدار زيادي بهبود آلومينيوم در سطح ، به  - مقاومت به اكسيداسيون فوالد نرم بوسيله شكل گيري آلياژ آهن . مي شود

يا اسپري حرارتي )  calorising(و تماس با پودر آلومينيوم  0C 1000اين عمل به وسيله حرارت دادن در . مي يابد

  . انجام مي شود

  : بهبود مقاومت خزشي نيز بوسيله روش هاي زير بدست مي آيد 

  باال بردن دماي نرم شدن بوسيله انحالل عناصر آلياژي  -

سختي فاز ثانويه شديدا وابسته به درجه و . معقول از رسوب سختي در دماي كاري ، بدون پديده فراپيري استفاده  -

  .يكنواختي ، پراكندگي بدست آمده است و ضريب خزش وابسته به دامنه فاصله اجزا است 

  . كنترل درجه كارسختي در بازه دمايي مناسب كه اغلب اندازه خزشي اوليه را كاهش مي دهد -

تغييرات در پروسه توليد ، اكسيژن زدايي و ذرات درون مرزهاي كريستالي نيز مي توانند روي خواص خزشي تاثير  -

  . گذار باشند

  . ذوب در خال مزايايي دارد كه در روش هاي معمول نمي توان به آنها دست يافت  -

ود؛ كبالت ، تنگستن و موليبدن باعث خواص مكانيكي نيز بوسيله اضافه كردن عناصر گوناگون بهبود بخشيده مي ش

فوالدهاي آستنيتي آلياژي هيچ تغييري ندارندو بنابراين بوسيله سرد . استقامت فوالد در برابر عمل تمپر كردن مي شود

مقدار كافي از عناصر آلياژي همچون سيلسيم . اما مقاومت به سايش آنها خوب نيست . كردن در هوا سخت نمي شوند 
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فوالد با درصد باالي نيكل نبايد در دماي باال در تماس با دي اكسيد گوگرد و يا ديگر . را باال مي برد Acو كرم خط 

  .تركيبات گوگردي قرار گيرد ؛ چون فيلم هاي كريستالي سولفيد نيكل شكل مي گيرد

مسدود شدن رشد دانه در فوالدهايي با كرم باال كاربيدها به هم پيوسته و بزرگ مي شوند، كه اين منجر به كم كردن 

همچنين . رشد بيش از اندازه دانه ها باعث كم شدن تافنس مي شود. مي شود 0C 700هاي فريت در دماي باالي 

چون آنها حتي . در فوالد هاي آستنيتي اتفاق مي افتد، اما هيچ مشكلي بوجود نمي آيد  0C 1000رشد دانه در باالي 

فوالدهاي  0C 500- 900هنگام گرم كردن در بازه . يل باقي مي ماننددر شرايط دانه هاي درشت چقرمه و داكت

آستنيته ، كاربيدها در طول مرزهاي آستنيت رسوب نمي كنند و بعلت اينكه ترك هاي درون بلوري احتماال افزايش 

آستنيتيك فوالدهاي فرتيك و . مي يابند اگر فوالد تحت تنش پيوسته در شرايط كششي در اين رنج دمايي قرار گيرد

  .در تركيب ويژهاي بوسيله شكل گيري فاز سيگما ترد مي شوند

  فوالدهاي زنگ نزن 

اما اضافه كردن مقداري از عناصر . آهن خالص بسيار نرم تر از آن است كه بتواند به قصد ساختارش از آن استفاده شود

در مورد كروم اضافه . ا افزايش مي دهدبه طور مشخص استحكام مكانيكي آن ر) مانند كربن، منگنز، سيليكون( ديگر 

شده به آهن مزيت ديگري وجود دارد كه باعث افزايش قابل توجهي در مقاومت خوردگي نسبت به آهن خالص مي 

  .شود

كروم  5/10% فوالد زنگ نزن يك لغت عمومي براي يك خانواده بزرگ از آلياژهاي مقاوم در برابر خوردگي كه حداقل

مهمترين ويژگي براي آلياژهاي حاوي كروم در گروه ) . EN 10088ابق با استاندارد اروپاييمط(دارند، مي باشد 

فوالدهاي زنگ نزن دارا بودن كروم به حدي است كه آنها را نسبت به خوردگي، اكسيداسيون و گرما مقاوم مي 

ث ايجاد مقاومت خوردگي فيلم اكسيد كروم نازك ولي فشرده كه روي سطح فوالد زنگ نزن تشكيل مي شود باع.سازد

از جمله ويژگي هاي ديگر اين آلياژها شكل پذيري عالي، چقرمگي زياد در دماي پايين و مقاومت خوب در . مي شود

ممكن است عناصر ديگري نظير نيكل، موليبدن،كربن، منگنز، .برابر پوسته شدن، اكسايش و خزش در دماهاي باالست

نيكل عمدتاً موجب بهبود انعطاف پذيري و فرم . نيز در اين فوالد به كار رود. ..نيتروژن، گوگرد، فسفر، سيليكون و

موليبدن نيز باعث افزايش مقاومت خوردگي در محيط هاي كلريدي و كاهش احتمال . پذيري فوالد ضدزنگ مي شود 

نزن باعث حضور منگنز در فوالدهاي زنگ . مي شود Fe-Cr-Niو آلياژهاي  Fe-Crترك برداشتن در آلياژهاي 

. افزايش سختي پذيري و نيتروژن نيز باعث افزايش مقاومت در برابر خوردگي حفره اي فوالدهاي زنگ نزن مي شود
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اثر كربن در مقاومت به خوردگي در . كربن نيز يك عنصرآستنيت زاي قوي است و استحكام فوالد را افزايش مي دهد

اگر كربن با كروم يك تركيب جداگانه مثل كاربيد كروم بسازد، با . تمام آلياژهايي كه كربن حضور دارد ديده مي شود

اين اثر زماني بوجود مي . مصرف كروم از محلول جامد اثر نامطلوبي بر روي مقاومت به خوردگي آلياژ خواهد گذاشت

اين . مي شود آيد كه آلياژ به آرامي پس از كار گرم يا آنيلينگ سرد شود كه سبب تشكيل رسوب ناخواسته كاربيد كروم

  . رسوب در مرزدانه ها تشكيل مي شود و باعث كاهش مقاومت به خوردگي فوالد مي شود

فريتي يا دوفازي و رسوب  - مارتنزيتي، فريتي، آستنيتي، آستنيتي: فوالدهاي زنگ نزن به پنج گروه تقسيم مي شوند

  .سختي

كربن است  2/1%تا 15/0كروم و در حدود  18%تا 5/11حاوي )) Fe-Cr-C-(Ni-Mo( فوالدهاي زنگ نزن مارتنزيتي

بيشترين كاربرد اين فوالدها . و در مقايسه با ديگر فوالدهاي زنگ نزن موليبدن هم در تركيب آن مي تواند استفاده شود

  .است... در تيغه هاي چاقو، ابزار جراحي و شافت ها و 

اين فوالد به دليل افزايش . كربن است 8/0% كروم و 30%تا  5/10داراي ) Fe-Cr-Mo(فوالدهاي زنگ نزن فريتي

مقاومت به خوردگي در مقابل تنش هاي كلريدي در سيستم هاي اگزوز خودرو و قسمت هاي داخلي خودرو استفاده 

اين گروه زماني انتخاب مي شوند كه چقرمگي ضرورت اوليه نباشد و مقاومت به خوردگي در مقابل تنش هاي . مي شود

  .باشدكلريدي موردنياز 

نگه داشته مي شود وكروم در /. 8%كربن در حد پايين و كمتر از) Fe-Cr-Ni-Mo(در فوالدهاي زنگ نزن آستنيتي

اين آلياژ با عمليات حرارتي سخت نمي شوند و خواص . است 32% تا  5/3متغير و ميزان نيكل  28%تا  16محدوده 

كاربرد اين فوالدها در . در اين فوالدها بسيار عالي استكليدي مانند مقاومت به خوردگي، انعطاف پذيري و چقرمگي 

  .تجهيزات مواد غذايي، تجهيزات محصوالت شيميايي، كاربردهاي خانگي و ساختماني است

در نظر گرفته  3/0%نيز ميزان كربن در حد پايين و كمتر از ) Fe-Cr-Ni-Mo-N(فريتي -در فوالد زنگ نزن آستنيتي

 4%اين آلياژها ممكن است بيش از . متغير است 8%تا  5/3و ميزان نيكل حدود  26%تا  21كرم نيز در رنج . مي شود

اين آلياژ داراي خاصيت مغناطيسي است و استحكام كششي و استحكام تسليم باالتري نسبت به . موليبدن داشته باشد

تروشيمي، كارخانه هاي توليد نمك، كاربردهاي متداول اين آلياژ در كارخانه هاي پ. فوالدهاي زنگ نزن آستنيتي دارند

  .مبدل هاي حرارتي و صنعت كاغذسازي است
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)) Fe-Cr-Ni-(Mo-Al-Cu-Nb)-N(PH(نزن رسوب سختي زنگ نزن فوالد فوالدهاي زنگآخرين گروه از 

. استاستحكام باال، مقاومت خوردگي متوسط، توليد آسان از مزيت هاي اوليه ارايه شده توسط اين نوع آلياژ . باشد¬مي

  .درجه سانتيگراد استحكام بسيار افزايش مي يابد) 500-660(بعد از عمليات حرارتي در دماي پايين حدود 

اگر دماهاي كمتر انتخاب شود اعوجاج در قطعه كمتر رخ مي دهد كه آنها را براي مصارف با دقت باال مي توان به كار 

  .برد

فوالدهاي آستنيتي مي . ميكروساختاري از مارتنزيت يا آستنيت مي باشدفوالدهاي زنگ نزن رسوب سختي شده داراي 

رسوب سختي زماني . توانند با عمليات حرارتي تبديل به نوع مارتنزيتي شوند البته قبل از اينكه رسوب سختي رخ دهد

  .رخ مي دهد كه عمليات حرارتي باعث تشكيل شدن تركيبات بين فلزي شود

  . از اين آلياژ در صنايع هوافضا و ديگر صنايع با تكنولوژي باالست رايج ترين موارد استفاده

  

  به روش نورد گرم توليد مفتول آلياژيد نفراي

مهمترين . هاي فوالدي را به روش نـــورد توليد مي كنندوردهآبا پيشرفت تكنولوژي، انواع فرآورده هاي فلزي، بويژه فر

    اي كه حجم زيادي از فرآورده هاي فلزي از اين روش توليدبگونه. آنهاستويژگي فرآيندهاي نــورد، سرعت توليد 

  .شوند مي

 سرداين كار ممكن است به هر دو صورت نورد گرم و يا . نخستين هدف فرآيندهاي نورد كاهش در سطح مقطع است

  .بستگي دارد هاي ماده و شكل پايان فرآوردهبه نوع، اندازه، ويژگي نورد برگزيدن روش. انجام پذيرد

نورد يك مقطع عبارت است از گذر قطعه كار از بين شيارهاي ساخته شده روي سطح جانبي غلتكهاي يك قفسه نورد، 

يابد، بلكه دهي به سطح مقطع قطعه كار، بنابراين در نورد مقاطع، سطح مقطع كار نه تنها كاهش ميبمنظور شكل

ه از نورد، شكل سطح مقطع قطعه كار همانند شكل كاليبر ايجاد شده بدرستي در هر مرحل. كندشكل آن نيز تغيير مي

  .شوددر اين شرايط فلز تغيير شكل زيادي را پذيرا مي. شودهاي باال و پايين ميبين شيارهاي غلتك

هاي و اندازهدر ابعاد . هاي گوناگون مانند ميله، تير، مفتول، لوله، نبشي، ناوداني و غيرههاي نورد مقاطع به شكلفرآورده

يابي به يك سطح مقطع ويژه با ابعاد مشخص، يكي از طراحي مراحل نورد بمنظور دست. شوندمتفاوت توليد مي

  .هاي مهم نورد مقاطع استمسئله
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ميليمتر بصورت كالف توليد و  20ميليمتر و گاهاً تا  15تا  5/5اي شكل با قطري بين مفتول با سطح مقطع دايره 

براي ايجاد كيفيت مناسب مفتــول، پارامترهاي مختلف مكانيكي، سطحي، دمائي و متالورژيكي . شودبندي ميطبقه

ها براي فوالدهاي آلياژي مختلف متفاوت بوده و براي هر كدام، برنامة اين پديده. بايست تحت كنترل دقيق باشندمي

يك كاليبر نورد، بسته به جايگاهش،  .فته شودبايست بصورت اتوماتيك و كامپيوتري در نظر گراي ميكنترل جداگانه

شود كه طبقه كلي تقسيم مي 3براي توليد مفتول، به  مقاطع،گرم مراحل نورد اصوالً . كندهدف معيني را دنبال مي

  .كاليبرهاي آغازين يا پيش نورد، كاليبرهاي مياني و كاليبرهاي پاياني: عبارتند از

الي  3و طول  ميليمتر 150*150، 125*125، 100*100مقطع شمش يا بيلت با سطح براي توليد مفتول  ماده اوليه

  .متر مي باشد 6متر كه مناسبترين طول  12

  

سپس از .ابتدا شمش ها وارد كوره پيشگرم مي شوند و دماي داخلي كوره بسته به نوع آلياژ متفاوت است: روش توليد

در هر . ه تبديل سطح مقطع مربع شكل به مستطيل شكل مي باشدكار استندهاي اولي.كوره وارد استندها مي شود 

استند شمش طويل تر و باريك تر مي شود بعد از هر استند دستگاه گايد باكس وجود دارد كه سطح مقطع شمش را 

چهار استند اوليه سطح مقطع شمش را . مي چرخاند چون استندها فقط در يك سمت، سطح مقطع را باريك مي كند

استند بعدي مي شود كه در اين مرحله سطح مقطع از مستطيل  8بعد از اين مرحله شمش ها وارد . مي كندمستطيل 

شمش ها بعد . و باريكتر مي كند استند وجود دارد كه سطح مقطع را باريك 2در مرحله بعد . به بيضي تبديل مي شود

ستند در فاصله بسيار كم مي باشد و عمليات دايره از عبور از استندها وارد دستگاه مونو بلوك مي شوند كه شامل ده ا

اي شدن سطح مقطع تا رسيدن به اندازه مطلوب در اين دستگاه انجام مي شود بعد از اين مرحله مواد وارد دستگاه 

  .ترمكس مي شود

 در اين پروسه كه يك روش ترمومكانيكي جهت كنترل سختي فوالد مي باشد از شمش فوالدي با تركيب شيميايي

در اين تكنولوژي كه در نقاط مختلف دنيا ازآن استفاده ميشود، دماي . مشخص، مقاومت باالتري بدست مي آيد 

درچنين   .با عبور از داخل نازلهاي آب به سرعت كاهش مي يابد   ،بعد از طي كردن آخرين مرحله نوردميلگرد 

تبديل ميشود ولي پس از   شرايطي فوالد ميلگرد درقسمتهاي بيروني تغيير فاز داده و شبكه كريستالي آن به مارتنزيت

حرارت مركزي اين فاز را متعادل نموده و در  اينكه آرماتورهاي برش خورده روي بستر خنك كننده قرار ميگيرند،
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پرليت –جنس سخت بوده ولي قسمت بيشترعمق داراي فاز فريت نتيجه ميلگرد در سطح بيرون تاعمق كمي داراي

 .تار انعطاف پذيري دارد واين تغييرات ساختاري موجب باال رفتن استحكام ميلگرد توليدي ميگردساخخواهد بود كه 

  

از طريق دستگاه مفتول بعد از ترمكس در صورتيكه بسته بندي مفتول آلياژي به صورت حلقوي مورد نظر باشد 

نكهد به صورت حلقه حلقه پيوسته در آمده  و به روي ميز شيب دار هدايت مي شود سپس بسته بندي نهايي لي

ميليمتر دايره  16تا  5.5تن و سطح مقطع از 1محصول نهايي كالفهايي با وزن . .و به صورت كالف در مي آيدشده 

  . اي شكل مي باشد

  

  



 

  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  

  
  شركت سامان آوران توسعه يزد

 

 

  

بي شك توليد ورق، تسمه، . يكي از ارزشمندترين خصوصيات آنها به شمار مي آيد

  با توجه به اين كه شكل. ميل گرد، لوله، مقاطع ساختماني و به طور كلي شكل دهي فلزات مديون اين قابليت است

از . شناخت هرچه دقيقتر اين صنعت ضروري مي باشد

  . مهمترين ابزارهاي علمي نقد و بررسي فرايند هاي شكل دهي دانش مكانيك محيط هاي پيوسته مي باشد

. شود اطالق مي شود  خارج  وسيله نيروي كششي،

  . بيشتر سيالن فلز درون قالب توسط نيروي فشاري كه از اثر متقابل فلز با قالب ناشي مي شود، صورت مي گيرد

ميله يا مفتول تو پر  كاهش قطر يك سيم، 

  معموالً به سيم هاي تهيه شده از طريق روش نورد اصطالحاً

عمليات . متر است مي باشدميليمفتول گفته مي شود و آن ماده ي اوليه براي توليد سيم كه قطر آن كمتر از يك 

ميزان تغيير شكل زياد باشد به صورت گرم نيز 
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  د محصوليسوم در تولرم يها ين نقاط قوت و ضعف تكنولوژ

فلزاتفرايند هاي شكل دهي 

يكي از ارزشمندترين خصوصيات آنها به شمار مي آيد ،فلزاتتوانايي تغيير شكل دائمي 

ميل گرد، لوله، مقاطع ساختماني و به طور كلي شكل دهي فلزات مديون اين قابليت است

شناخت هرچه دقيقتر اين صنعت ضروري مي باشد. دهي فلزات يكي از روش هاي مهم ساخت و توليد قطعات است

مهمترين ابزارهاي علمي نقد و بررسي فرايند هاي شكل دهي دانش مكانيك محيط هاي پيوسته مي باشد

وسيله نيروي كششي،عمليات كشيدن به فرايندي كه در طي آن فلز از درون قالب به 

بيشتر سيالن فلز درون قالب توسط نيروي فشاري كه از اثر متقابل فلز با قالب ناشي مي شود، صورت مي گيرد

كاهش قطر يك سيم، . معموالً قطعات با تقارن محوري توسط فرايند كشش تغيير شكل مي يابند

معموالً به سيم هاي تهيه شده از طريق روش نورد اصطالحاً. دن به كشش سيم، ميله يا مفتول مشهور است

مفتول گفته مي شود و آن ماده ي اوليه براي توليد سيم كه قطر آن كمتر از يك 

ميزان تغيير شكل زياد باشد به صورت گرم نيز در حالت سرد انجام مي شود، اگر چه در مواردي كه 

جمهوري اسالمي ايران

وزارت صنايع و معادن

سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك 

هاي صنعتي ايران

 

ن نقاط قوت و ضعف تكنولوژييتع - 4

 فرايند هاي شكل دهي 

توانايي تغيير شكل دائمي 

ميل گرد، لوله، مقاطع ساختماني و به طور كلي شكل دهي فلزات مديون اين قابليت است

دهي فلزات يكي از روش هاي مهم ساخت و توليد قطعات است

مهمترين ابزارهاي علمي نقد و بررسي فرايند هاي شكل دهي دانش مكانيك محيط هاي پيوسته مي باشد

  :كشش سيم 

عمليات كشيدن به فرايندي كه در طي آن فلز از درون قالب به 

بيشتر سيالن فلز درون قالب توسط نيروي فشاري كه از اثر متقابل فلز با قالب ناشي مي شود، صورت مي گيرد

معموالً قطعات با تقارن محوري توسط فرايند كشش تغيير شكل مي يابند

دن به كشش سيم، ميله يا مفتول مشهور استدر اثر كشي

مفتول گفته مي شود و آن ماده ي اوليه براي توليد سيم كه قطر آن كمتر از يك 

در حالت سرد انجام مي شود، اگر چه در مواردي كه   كشيدن معموالً
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الزم است كه با انجام  در فرايند هاي كشش سرد كه كاهش سطح مقطع زيادي مدنظر مي باشد، . صورت مي گيرد

  . عمليات حرارتي افزايش تنش سيالن را جبران كرد

  :كشيدن ميله، مفتول، يا سيم

-ها و ميلهبا اين تفاوت كه مفتول. يكسان هستند  گرفته مي شوند، مفتول يا سيم به كار  اصولي كه در كشيدن ميله، 

هاي فك كشش مفتول را گرفته در حقيقت گيره. هايي كه نمي توانند كالف شوند روي ميزهاي كشش توليد مي شوند

بر سانتي متر  150سرعت ميزهاي كشش مي تواند تا حدود . ي يك مكانيزم هيدروليكي حركت مي كنندو به وسيله

  .متغيير باشد 135ثانيه و كشش ميزها تا حدود 

هاي شكل دهي اين در بعضي از كارگاه. امروزه جهت انجام فرايند كشش سيم از تجهيزات مختلفي استفاده مي شود 

واضح است كه با اين روش توانايي نازك كردن مفتول و يا سيم هاي ضخيم . ترين وجه صورت مي پذيردفرايند به ساده

   .هاي شكل دهي مرسوم است ولي در صنعت كاربردي ندارداگر چه اين روش در بسياري از كارگاه. نداردوجود 

  قالب هاي كشش

زاويه ي ورودي قالب آنقدر بزرگ . براي توليد سيم طي فرايند كشش از قالب يا حديده هاي كشش استفاده مي شود

نقش اصلي در كشش را طول تماس   در حقيقت،. آورد است كه فضاي مناسبي براي ورود سيم و روان ساز به وجود

ي ورودي و خروجي قالب به صورت استوانه دهانه. بازي مي كند سيم با قالب كه ارتباط مستقيم با زاويه ي قالب دارد، 

نيروهاي  از آنجا كه تمام تغيير شكل در قالب صورت مي پذيرد،. نقش اين دو قسمت ورود و خروج سيم است. است

به اين دليل امروزه بيشتر قالب هاي كشش با طول عمر باال را از جنس كاربيد تنگستن . رد شده به قالب زياد استوا

  .مي سازند

  :نورد 

امروزه . نورد به فرايندي گفته مي شود كه تغيير شكل پالستيك فلز از طريق عبور آن از بين غلتك ها صورت پذيرد 

از امتيازهاي اين روش ظرفيت توليد . ين روش هاي شكل دادن محسوب مي شوداستفاده از غلتك يكي از متداول تر

محصول نورد ممكن است فراورده ي پاياني و . به طوري كه مي توان روزانه چند صدتن فلز را نورد كرد. باالي آن است

 H،T،Iپروفيل با مقطع  ميل گرد و انواع يا مراحلي از شكل دادن فلز باشد از جمله محصوالت نورد مي توان به ورق، 

  . دسته بندي فرايند هاي نورد مي تواند بر اساس دستگاه هاي نورد و يا دماي نورد باشد. اشاره كرد.... و
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  دسته بندي فرايندهاي نورد 

    دستگاه نورد

محفظه اي براي محافظت اين قطعات و نيروي محركه اي براي  اجزاي دستگاه نورد قفسه ي نورد، غلتك ها، ياتاقان ها، 

عالوه براين ها به تجهيزات مكانيكي و الكتريكي براي كنترل و تنظيم نيرو و . به حركت در آوردن غلتك ها است

  . سرعت دوراني غلتك ها نيز نياز است

در قفسه هاي . بر حسب تعدد قالب ها و آرايش آنها نسبت به يك ديگر تقسيم بندي مي شوند  معموالًقفسه هاي نورد 

نورد دو غلتكي جهت چرخش غلتك ها دو طرفه است بطوري كه با تغيير جهت حركت آنها ضخامت قطعه در رفت و 

مي شود و بيشتر كاهش در سطح  در اين روش قطعه كار بين دو غلتك تغيير شكل داده. برگشت قابل كاهش مي باشد

  . مقطع مورد نظر مي باشد

اوالً محور غلتك ها با هم موازيند و ثانيا تغيير شكل در امتداد حركت عمومي : مشخصه بارز اين روش اين است كه

در حقيقت چون تغيير شكل در امتداد طول صورت مي گيرد و به آن نورد . قطعه و عمود غلتك ها صورت مي پذيرد

  . اين نوع نورد در صنعت و حتي كارگاه هاي كوچك شكل دهي بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد. ي مي گويندطول

مزيت قفسه . شش غلتكي و اقماري نيز وجود دارند عالوه بر قفسه هاي نورد دو غلتكي، قفسه هاي نورد سه غلتكي ،

ه مي تواند فرايند نورد را بدون تغيير جهت حركت هاي نورد سه غلتكي نسبت به قفسه نورد دو غلتكي در اين است ك

علت اين امر مخالف بودن جهت حركت غلتك مياني با جهت . غلتك ها در هر دو جهت رفت و برگشت انجام دهد

مياني ) يا بااليي(انتقال قطعه كار به سمت دهانه ي ورودي دو غلتك پاييني و . حركت دو غلتك بااليي و پاييني است 

  .باال بر انجام مي پذيردتوسط ميز 

علت استفاده از قفسه نورد چهار غلتكي كاهش نيروي الزم براي نورد و جلوگيري از خم شدن غلتك هاي شكل دهنده 

از بين چهار غلتك دو غلتك به عنوان غلتك هاي شكل . ي كاري هنگام نورد تختال ها، تسمه هاي عريض و ورق است

در غلتك . و دو غلتك به عنوان پشتيبان عمل مي كنند) م با قطعه كار هستنددو غلتك كه در تماس مستقي(دهنده 

فقط غلتك هاي كاري توسط نيروي محركه خارجي حركت مي كنند و حركت دو غلتك پشتيبان بر   هاي چهار تايي،

  .اثر اصطكاك بين آنها و غلتك هاي كاري است

هاي كاري از قفسه هاي نورد شش غلتكي استفاده مي گاهي اوقات به منظور كاهش بيشتر احتمال خم شدن غلتك 

  . در اين نوع قفسه ها، چهار غلتك پشتيبان در اثر اصطكاك با دو غلتك كاري به حركت در مي آيند. شود
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كوچك   قفسه هاي نورد اقماري شامل يك جفت غلتك پشت بند سنگين هستند كه توسط تعداد زيادي غلتك هاي

ات عمده ي اين نوع قفسه اين است كه تختال مستقيماً در يك مرحله از دستگاه نورد عبور از خصوصي. احاطه شده اند

عالوه بر طي مسير دايره اي بين ) غلتك سياره اي(در حقيقت هر غلتك كوچك . كرده و تبديل به تسمه مي شود

هنگامي كه يك جفت  .و تختال كاهش نسبتاً ثابت در تختال به وجود مي آورد) غلتك پشتيبان(غلتك پشت بند 

يك جفت غلتك ديگر با قطعه تماس پيدا مي كند و عمل كاهش   غلتك اقماري از تماس با قطعه خارج مي شود،

كاهش كل از مجموع كاهش هاي كوچكي است كه توسط جفت غلتك هاي سياره اي كه . ضخامت تكرار مي شود

تختال به قفسه هاي نورد اقماري استفاده از غلتك هاي  براي وارد كردن. ايجاد مي شود  بسرعت پشت سر هم مي آيند،

  . تغذيه ضروريست 

  

  دماي نورد

  نورد سرد

همچنين در مواردي . نورد سرد معموال براي توليد ورق و تسمه با پرداخت سطحي و دقت ابعادي به كار گرفته مي شود

مهم ترين كاربردهاي . مكانيكي از اين فرايند شكل دهي استفاده مي شود  براي استحكام بخشي به ورق از طريق كار

محصوالت نورد سرد در اتومبيل تجهيزات خانگي مانند يخچال اجاق گاز، ماشينهاي ظرفشويي و لباس شويي دستگاه 

ل ضخامت ورق هاي توليد شده توسط نورد سرد ابتدا تا حداق. هاي الكتريكي مخازن و تجهيزات ساختماني هستند

سپس بعد از اسيد شويي كاهش ضخامت و در مواردي  از طريق نورد گرم توليد شده، ) ميلي متر 5/1حدود (ممكن 

  .تغيير شكل آنها توسط فرايند نورد سرد انجام مي پذيرد

ر حذف نقطه تسليم از ورق هاي فوالدي از ديگ عالوه بر كاهش ضخامت و رساندن قطعه به دقت ابعادي مورد نظر، 

در حقيقت چون وجود نقطه ي تسليم باعث بوجود آمدن شرايط تغيير شكل نا همگن در . كاربردهاي نورد سرد است

انجام يك . مي شود بنابراين حذف آن از اهميت به سزايي برخوردار است) به ويژه كشش عميق(فرآيندهاي شكل دادن 

  .معروف است باعث حذف نقطه ي تسليم مي شودمقدار كار مكانيكي توسط نورد كه اصطالحا به نورد بازپخت 

صاف كردن ورق هاي نورد شده نيز از ديگر كاربردهاي نورد سرد است به طوري كه با استفاده از فرايند نورد تراز كردن 

در حقيقت در . انحناي ناشي از فرايندهاي قبلي برطرف مي شود) كه شامل دو دسته غلتك با قطر كم است(غلتكي 

. د دو دسته غلتك با قطر كم به نحوي قرار گرفته اند كه رديف هاي بااليي و پاييني نسبت به هم انحراف دارنداين فراين
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به طرف باال و پايين تغيير شكل پيدا كرده و با بيرون آمدن از غلتك ها صاف مي   وقتي ورق داخل ترازگر مي شود ،

  . شود

    

  نورد گرم 

دستگاه هايي كه نورد گرم را انجام . عات فوالدي صورت مي پذيرد نورد گرم استاولين كار گرمي كه روي بيش تر قط

مهم ترين نكته اي كه فرايند . سانتي متر تشكيل شده اند 140تا  60از دو غلتك دو جهته به قطر بيش از  مي دهند، 

در دماي باالتر از دماي تبلور  در حقيقت نورد كردن قطعه اي. نورد گرم را از نورد سرد متمايز مي سازد، دماي آن است

از آنجا كه در فرآيند نورد گرم فاصله ي زماني بين كار مكانيكي و فرايند تبلور مجدد بسيار . مجددش نورد گرم نام دارد

از مهم . كوتاه است بنابراين قطعه هم زمان كه تحت تاثير كار سرد قرار مي گيرد، بالفاصله تبلور مجدد نيز مي شود

  :اي نورد گرم مي توان به موارد زير اشاره كردترين مزاي

  توانايي بسيار باالي ماده براي تغيير شكل به دليل افت تنش سيالن ناشي از افزايش دما  -1

بازگشت ماده به ساختار ميكروسكوپي اوليه ي خود بالفاصله پس از تغيير شكل در مقابل اين مزيت ها، محدوديت  -2

  :لههايي نيز وجود دارد از جم

  اكسيد شدن ناشي از درجه حرارت باال -1

دچار تردي آبي  350250به ويژه فوالدها كه در محدوده ي حرارتي  به درجه حرارت،   حساس بودن شكل پذيري -2

  .مي شوند

  افزايش نقش ضريب اصطكاك  -3

  

  نورد ميله و پروفيل 

شكل  Vو  Iده در ساختمان سازي مانند تيرهاي ميله هاي با سطح مقطع دايره با چند ضلعي و شكل هاي مورد استفا

نكته قابل توجه در مورد نورد . و ريل هاي راه آن توسط فرايند نورد گرم و با كمك غلتك هاي شيار دار توليد مي شوند

اگر چه . زيرا مقطع فلز در اين نورد در دو جهت كاهش مي يابد  ميله و پروفيل تفاوت آنها با نورد تسمه و ورق است،

نكته ي ديگر در تبديل مقاطع در فرايند نورد است . بازهم در هر لحظه معموال ماده فقط در يك جهت فشرده مي شود
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 به طوري كه جهت تبديل يك شمش با سطح مقطع مربع به ميل گردي به سطح مقطع دايره بايد از مراحل تبديلي

  .طراحي مراحل نورد براي پروفيل هاي ساختماني به مراتب پيچيده تر است. مربع و بيضي سود جست

    

  مكانيزم نيش

  :وقتي قطعه اي بين غلتك هاي نورد قرار مي گيرد يكي از دو حالت زير مي تواند براي آن اتفاق افتد

  ش استبه درون فضاي خالي بين غلتك ها وارد شود كه شرط بروز عمل ني) 1 

  پشت غلتك ثابت بماند و اجازه ي وارد شدن به درون فضاي خالي را پيدا نكند ) 2

بنابراين در اين قسمت . واضح است كه هدف اصلي در فرايند نورد واردشدن قطعه به فضاي خالي بين غلتك هاست

  .شرط نيش و يا گزش قطعه تش غلتك هاي نورد را بررسي مي كنيم

    

يك نيروي فشاري در جهت شعاع بر   ها هنگامي كه قطعه در تماس با آن ها قرار مي گيرد،اگر جهت حركت غلتك 

قطعه وارد مي شود اگر در ناحيه ي تماس بين غلتك ها و قطعه كار اصطكاك وجود نداشته باشد قطعه روي غلتك سر 

اما اگر بين قطعه كار و غلتك . ندمي خورد و به هيچ وجه اجازه وارد شدن به درون فضاي خالي غلتك ها را پيدا نمي ك

قابل ذكر است كه اين نيرو . ها اصطكاك وجود داشته باشد مولفه ي افقي اين نيرو باعث گزينش يا نيش قطعه مي شود

  .دارد و نيروي شعاعي و نيروي اصطكاكي بر هم عمودند  همواره مماس بر غلتك است و به نيروي اصطكاكي

هر دو مولفه ي عمودي نيروهاي . ي داراي مولفه هايي در امتداد افقي و قائم هستندر دو نيروي اصطكاكي و شعاعه 

اما مولفه ي افقي اين دو نيرو رفتار . اصطكاكي و شعاعي به طرف پايين هستند و تمايل دارند كه قطعه را فشرده كنند

بزند و هيچ تمايلي براي گزش  در حقيقت مولفه ي افقي نيروي شعاعي تمايل دارد كه قطعه را پس. مشابهي ندارند

حال اگر مولفه ي افقي . در حالي كه مولفه افقي اصطكاكي تمايل به كشيدن قطعه به درون غلتك دارد قطعه ندارد، 

  . قطعه گزيده مي شود  اصطكاكي بزرگ تر از مولفه ي نيروي شعاعي گردد،

    

  مورد نياز ثابت يگذارهيبه همراه برآورد حجم سرما يت اقتصادين حداقل ظرفييو تع يبررس -5

در اين بخش بررسي پارامترهاي مهم اقتصادي احداث يك واحد صنعتي توليد  مفتول آليا ژي به روش نورد گرم با 

حداقل ظرفيت اقتصادي نظير برآورد هزينه هاي ثابت و در گردش مورد نياز واحد، نقطه سربه سر و سرانه سرمايه 
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و غيره انجام مي گردد براي اين منظور ابتدا ظرفيت ساليانه توليد واحد مورد نظر براساس مشخصات فني گذاري 

   .ماشين االت خط توليد برآورد مي شود 

  

 طرح اقتصادي ظرفيت حداقل رآوردب

 كليه دهي بر پوشش عالوه حاصل درآمدهاي آن در كه است ظرفيتي توليدي، واحد يك اقتصادي ظرفيت حداقل

 اقتصادي ظرفيت حداقل فوق، با نگرش اينرو از .نمايد ايجاد گذار سرمايه براي نيز را قبول قابل سود حداقل ها، هزينه

 با سپس و شده داده مختصري شرح اقتصادي تعيين ظرفيت هاي فرض پيش ابتدا اينجا در .گردد مي برآورد طرح

  .خواهد شد ارائه ظرفيت حداقل آنها، بر استناد

 توليد سربسر نقطه كردن لحاظ •

 را طرح هاي هزينه تنها محصوالت توليدي فروش از حاصل درآمد آن تحت كه است توليدي ميزان توليد، سربسر نقطه

 توليد ظرفيت بنابراين .باشد مي درآمدها ها مساوي هزينه توليد سربسر نقطه در ديگر عبارت به و دهد مي پوشش

 .سربسر باشد نقطه از باالتر است الزم اقتصادي

  عملي توليد  ظرفيت •

 بايد ظرفيت اسمي درصد 80 معادل طرح عملي ظرفيت واحدهاي قطعه سازي در كشور، توليد سوابق به توجه با

  . شود گرفته نظر در

 انتظار مورد سود حداقل كردن لحاظقيمت تمام شده محصول و قيمت فروش و •

مستقيم توليد و هزينه هاي ساليانه اداري و سربار تعيين قيمت تمام شده محصول را  هزينه هاي مستقيم و غير 

استهالك مي  ،تعمير و نگهداري حقوق و دستمزد، ي،يد شامل مواد اوليه و مصرفي، انرژهزينه هاي تول.مي نمايند 

به خود اختصاص ) درصد 75حدود (در اين طرح هزينه مواد اوليه بخش اصلي قيمت تمام شده محصول را  .باشد

ريال مي باشد و قيمت فروش محصول به طور  8000قيمت شمش فوالدي در حال حاضر حدود هركيلو . دهدمي 

درصد هزينه هاي ديگر توليد و هزينه هاي  25با در نظر گرفتن . ريال برآورد مي گردد  12000ميانگين  هر كيلو 

سود مورد انتظار سرمايه گذار را تامين باال سري ، حد اقل ظرفيت توليد بايد به گونه اي تعيين شود كه حد اقل 

 در ثابت و سرمايه سرمايه(آن كل گذاري سرمايه حجم تابع همچنين اقتصادي طرح يك انتظار مورد سود حداقل.نمايد

بانكي به  سود ما كشور در .شود مي بانكي تعيين تسهيالت بهره نرخ براساس عموماً انتظار مورد سود نرخ .باشد مي )گردش
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 حدود بازگشتي نرخ كه شود مي تعيين طوري طرح مورد انتظار سود عموماً بنابراين .است درصد 14 معادل متوسططور 

 .نمايد ايجاد گذار سرمايه بانكي براي بهره نرخ از بيش درصد پنجاه

برآورد در سال تن  30000ي ظرفيت اقتصاد حداقل الزم، هاي تحليل و تجزيه از پس و شده ذكر مطالب بر عنايت با

الزم به ذكر است كه اين ظرفيت كف سود مورد انتظار را تامين مي نمايد و با توجه به نوسانات بازار و قيمتها . مي شود 

با (تن تعيين مي گردد 200تن در سال يعني  روزانه  60000و لزوم توليد بهينه ظرفيت توليد پيشنهادي به ميزان 

  )روز كاري در سال 300احتساب 

  

  گذاري ثابت مورد نيازسرمايه

گردد كه  يم يك واحد صنعتيجاد ياست كه صرف ا يينه هايثابت طرح مشتمل بر هز يه گذاريسرما ينه هايهز

  :عبارتند از

  زمين •

  سازي محوطه •

  واداري توليدي ساختمانهاي •

  تجهيزات و آالت ماشين •

   عمومي تاسيسات •

  اداري تجهيزات و اثاثيه •

  كارگاهي برون /درون نقل و حمل آالت ماشين •

  بهرهبرداري از قبل هزينه هاي •

 نشده بيني پيش هاي هزينه •

  

  زمين - 1-5

مربع متر  4500بر اساس برآورد انجام شده ميزان  ،شرح اشاره شدهه بتوجه به ابعاد تجهيزات و ماشين آالت توليد با 

فضاي توليد مورد نياز خواهد بود بنابر اين با درنظرگرفتن انبار توليد و انبار مواد اوليه وفضاهاي مورد نياز بخش 

ن مورد ينرو حداقل زمياز ا. ميگردد متر مربع برآورد 6500 طرح معادل يكار يمجموع كل فضاهاتاسيسات و بهداشت 
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متر مربع برآورد 13000مورد نياز به مساحتو زمين برابر فضاي اشغال شده مد نظر قرارگرفته  دوبه ميزان  از طرحين

  . گردد يم

  شرح
مساحت 

  )مترمربع(

قيمت واحد  

  )ريال(

قيمت كل 

  )ميليون ريال(

  1950  150000  13000  هزينه زمين، آماده سازي و انتقال سند

  

  

  يمحوطه ساز 2-5

 ايـن  كامـل  شـرح  كه است غيره و سبز فضاي ها، حصاركشي و كشي ديوار زمين، تسيطح شامل سازي محوطه هزينه

  .است آورده شده ذيل جدول در آن هاي هزينه همراه به موارد

 

  سازي محوطه هاي هزينه - 14 شماره جدول

  مقدار  شرح فضاي كاري  رديف
واحد 

  محاسبه

هزينه 

  )ريال(واحد

ميليون (هزينه كل 

  )ريال

  650  50000  مترمكعب  13000  تسطيحخاكبرداري و   1

  500  500000  مترمربع  1000  حصار كشي  2

  300  200000  مترمربع  1500  آسفالت و خيابان كشي  3

  225  150000  متر مربع  1500  ايجاد فضاي سبز روشنايي  4

  1675  جمع كل

  

  يد و اداريتول يساختمان ها 3-5

   .ده استين گرديير تعيبه صورت ز يكار ي، حداقل فضاهاخطوط توليدزات يتجهن آالت و يماش پالنبا توجه به 
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  مورد نياز طرح كاري فضاهاي

  نوع  شرح فضاي كاري  رديف
متر (مساحت 

  )مربع

هزينه 

  )ريال(واحد

ميليون (قيمت كل 

  )ريال

  9000  2000000  4500  سوله  سالن توليد  1

  3000  2000000  1500  سوله  انبارها  2

  250  2500000  100  آجر و تيرچه  تاسيسات ساختمان  3

  600  3000000  200  اجر و تيرچه  اداري  4

  100  2000000  50  آجر و بتون  نگهباني  5

  375  2500000  150  اجر و تيرچه  رفاهي و كارگري  6

  13325    6500  جمع 

  

  زاتين آالت و تجهيماش 4-5

  .براي خط توليد ماشين آالت اصلي به شرح ذيل مورد نياز است با توجه به فرايند توليد كه قبال شرح داده شد 

 ليست ماشين آالت خط توليد نورد گرم مفتول آلياژي

 تعداد نام دستگاه رديف

 1 )تن در ساعت 5(گاز سوز كوره پيشگرم  1

 4 TR١استند  2

 ٢TR 8استند 3

 ٣TR 2استند  4

 ٤TR 4استند  5

 17 گايد باكس 6

 1 مونو بلوك 7

 2 ترمكس 8

 1  لينكهد 9

 1 ميز شيب دار  10

 1 بسته بنديميز  11

 1  دستگاه تست كشش 12

 4  قيچي سر و ته زن  13
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و اصلي طرح بايد از توليد كنندگان خارجي تامين شود با توجه به برندهاي مختلف موجود ماشين آالت در حال حاضر 

ن آالت  فوق با كيفيت مناسب ت كل ماشيمميانگين قيمعادل ريالي تفاوت قيمتها متناسب با كيفيت ماشين آالت ، 

  .ميليون ريال بر آورد مي گردد 65000حدود

  

    يسات عموميتأس 5- 6

  .از برآورد شده استيسات مورد نيد تأسيند تولياز و فرآين آالت مورد نيبا توجه به ماش

  :بود خواهد طرح نياز مورد زير تأسيسات كاري، فضاهاي و تجهيزات آالت، ماشين براساس

 تاسيسات مورد نياز  

  مشخصه فني  شرح  تاسيسات مورد نياز  رديف
كل  قيمت

  )ميليون ريال(

  آب رساني  1
خريد انشعاب و نصب و 

  تاسيسات
  150  اينچ 4.3

  1650  مگا وات1.5  خريد انشعاب و نصب  برق رساني  2

  و تاسيسات خريد انشعاب گاز   سوخت  3
متر مكعب در  300

  ساعت
400  

4  
 و گرمايش تأسيسات

  سرمايش
  200  -  ...بخاري، كولر و 

5  
سيستم حفاظتي و امنيتي 

  و اطفاء حريق
  100  -  ..كپسول آتش نشاني و

  2500  جمع كل

  

  يل اداريوسا 7-5

ل يز مانند وساين يل خدماتيره و وسايل ها و غي، فايمتعلقات، مبلمان اداروتر و يكار، كامپ يزهايشامل م يل اداريوسا

  .ال برآورد شده استيون ريليم 250ل معادل ين وساين ايتأم ينه هايباشد كه هز يآبدارخانه، آشپزخانه و امور ظاهر م
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 اثاثيه و تجهيزات اداري مورد نياز

)ميليون ريال(قيمت كل  نوع رديف  

وسايل مرتبط كامپيوتر و 1  150 

 50 مبلمان اداري 2

 20 ملزومات اداري 4

 30 وسائل آبدارخانه، آشپزخانه و امور رفاهي 5

 250 جمع كل

  

  كارگاهي برون / درون نقل و حمل آالت ماشين

جرثقيل ليفتراك و  سواري،  و خودروي نيسان وانت به نياز صنعتي واحد جاري هاي فعاليت و عمليات اجراي منظور به

  قفي استس

  ماشين آالت حمل و نقل

  تعداد  نوع  رديف
ميليون (قيمت كل 

  )ريال

  150  1  خودروي سواري  1

  150  2  خودروي وانت  2

  500  2  ليفتراك  3

  400  1  جرثقيل در وازه اي   4

  1200    جمع كل

  

  يقبل از بهره بردار يهانهيهز 8-5

آموزش بانكي، اخذ تسهيالت شركت، ثبت مهندسي، پيش و اوليه مطالعات هزينه شامل برداري بهره از قبل هاي هزينه

  .گردد مي به شرح زير برآورد آن هاي هزينه كه بود خواهد غيره و بازديدها و ها مسافرت و راه اندازي،
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  هزينه هاي قبل از بهره برداري

  )ميليون ريال(قيمت كل   شرح  رديف

1  
 اخذ تسهيالت شركت، ثبت مهندسي، پيش و اوليه مطالعات

  بازديدها و ها بانكي و مسافرت
150  

  700  هزينه هاي راه اندازي و توليد آزمايشي  2

  150  هزينه آموزش اوليه پرسنل  3

  1000  جمع

  

  نشده ينيش بيپ يهانهيهز - 9-5

  .گردد يه ثابت لحاظ مينشده معادل پنج درصد كل سرما ينيش بيپ ينه هايهز

  مفتول آلياژي گرم  توليد واحد نياز مورد ثابت سرمايه

  )ميليون ريال(هزينه   شرح  رديف

  1950  زمين  1

  1675  محوطه سازي  2

  13325  اداري و توليدي ساختمانهاي  3

  65000  و تجهيزات آالت ماشين  4

  2500  عمومي تأسيسات  5

  250  اداري تجهيزات و اثاثيه  6

  1200  كارگاهي برون  /درون نقل و حمل آالت ماشين  7

  1000  برداري بهره از قبل هاي هزينه  8

  4100  نشده بيني پيش هاي هزينه  9

  91000  جمع
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  ن آنيانه و محل تأمياز ساليه عمده مورد نيبرآورد مواد اول - 6

  هينوع ماده اول يمعرف 1-6

. گردنديم يآنها درجه بند ييايميز شياژ و آنالين مواد بر اساس آلياست كه ا ياژيطرح، فوالد آل يه مصرفيماده اول

  .مي باشد  100،125،150يا بيلت با سطح مقطع  به صورت شمش  يمصرف ياژيفوالد آل

  

  هين مواد اوليمنابع تأم يمعرف 2-6

مت تمام يبزرگ به منظور كاهش ق يهاكارخانه يبرخ ين است وليداخل كشور قابل تأم يطرح از بازارها يفوالد مصرف

  .ندينما يز ميمواد از خارج كشور ن يشده محصوالت خود بعضاً اقدام به وارد ساز

  

  هيزان مصرف ساالنه مواد اوليبرآورد م 3-6

از طرف . باشد يد محصوالت ميزان توليزان مصرف طرح بطور كامل ميم. است ياژــيطرح فوالد آل يه مصرفيمواد اول

توليد به صورت ضايعات خواهد بود كه با ارزش مصرفي كمتري خواهد داشت  مصرفي  در خط  از فوالد  يگر بخشيد

  .شوديدرصد در نظر گرفته م 10- 8معادل ضايعات اين طرح 

  

  يه مصرفيمواد اول يمت هايبرآورد ق 4-6

مواد اوليه مورد نياز اين طرح به طور معول در ايران از صنايع فوالد سازي كشور تامين ميگردد و بخشي از آن نيز 

ميتواند از طريق واردات تامين گردد با توجه به اينكه عمده مواد اوليه مورد نياز اين طرح انواع شمش هاي فوالدي و 

  جود در منطقه نيز قابل تامين است الياژي ميباشد تامين اين مواد از واحد هاي مو

  

ف
دي

نام مواد اوليه و مشخصات  ر
  فني

  واحد  مصرف ساالنه  محل تامين
هزينه واحد 

  )ريال(
  هزينه كل

  )ميليون ريال (

  567000  9000000  تن  63000  داخلي  يانواع  شمش فوالد 1

  200          ساير مواد مصرفي 2

  567200  جمع
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  ندهياز در گذشته و آين اقالم عمده مورد نيدر روند تأم يتحوالت اساس يبررس 5-6

قرار خواهد  يدر بازار انواع فوالد مورد بررس ين قسمت تحول اساسينرو در ايباشد از ايطرح فوالد م يه مصرفيماده اول

  .گرفت

. كندين مييتع يط جهانيز شرايل آن را نيتحوط يو شرانرخ ها ك در جهان است كه يو استراتژ ياساس يك كااليفوالد 

د گفت كه كارخانجات ين باياست البته به لحاظ تام يجهان يهامتير قيمت ها كامالً تحت تأثيز قيدر كشور ما ن

كنند ياستفاده م يو بعضاً واردات يه داخلين كارخانجات از مواد اوليباشند كه ايدكننده فوالد ميدر كشور تول يمتعدد

مورد مطالعه همواره در  يهافوالد در سال يمت جهانيق. باشنديم يجهان يمت هايها تابع قمتيدر هر صورت ق يول

ه يمت فروش خود را بر پايكنندگان همواره قده شده و عرضهيرات به كشور ما هم كشيين تغير بوده است اييحال تغ

  .ن روند ادامه داشته باشديشود هميم ينيش بيز پينده نيدهند و لذا در آيقرار م يمت جهانيق

  

 طرح اجراي براي مناسب منطقه پيشنهاد - 7

 :گيرد مي صورت زير معيارهاي براساس عموماً توليدي طرح يك اجراي محل انتخاب

  محصوالت فروش بازارهاي •

  اوليه مواد تأمين بازارهاي •

  طرح ديگر نيازمندي و احتياجات •

  طرح نياز مورد زيربنايي امكانات •

  دولتي خاص هاي حمايت •

  .گرديد خواهد انجام طرح اجراي يابي مكان فوق، معيارهاي از كدام هر تشريح با ادامه در

  

 فروش محصول بازارهاي -1-7

 محصوالت بازارهاي فاصله با ترين نزديك داراي كه است محلي انتخاب توليدي، طرح هر يابي مكان معيارهاي از يكي

با توجه مصارف ساختماني و .باشد داشته بازار اين با را فاصله نزديكترين است الزم طرح اجراي محل. باشد طرح

  .عمومي مفتول مي توان گفت كه بازار محصول در سراسر كشور مي باشد
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 اوليه مواد تأمينمحل  -  7-2

با توجه به اينكه . است تأمين كشور قابل مختلف هاي استان در كه شمش فوالدي  طرح مصرفي اوليه عمده ماده

نزديك بودن محل تامين مواد اوليه به كارخانه در اين صنعت از اهميت بااليي برخوردار است و باعث كاهش هزينه 

هاي حمل و نقل مي گردد لذا پيشنهاد مي شود اوال اين كارخانه در نزديك واحد توليد آهن و فوالدهاي آلياژي باشد و 

مصرف نزديك باشد با توجه به اينكه در محدوده شهرك صنعتي فوالد كه در جوار فوالد در مرتبه دوم به بازارهاي 

  .  آلياژي قرار گرفته بهترين موقعيت براي پياده سازي طرح در اين محدوده از اين نظر مي باشد

  

  طرح ديگر هاي نيازمندي و احتياجات - 3-7

 از حاضر طرح در مورد . باشد مي غيره و انساني نيروي ، ارتباطات آب، برق، مانند مواردي نيازمند توليدي طرح هر

 خاصي محدوديت لذا است تأمين قابل مختلف كشور نقاط در طرح نياز سطح در فوق هاي نيازمندي كليه كه آنجايي

  .ندارد وجود محل انتخاب لحاظ به

 

 نياز مورد بنايي زير امكانات - 4-7

 طرح در كه كرد غيره اشاره و فاضالب سراسري، برق شبكه ارتباطي، هاي راه به توان مي زيربنايي امكانات جمله از

  .ندارد وجود طرح اجراي محل انتخاب خاصي در حساسيت و محدوديت كه گفت توان مي طرح، نياز سطح در حاضر

 

 دولتي خاص هاي حمايت - 5-7

 وجود آن به لحاظ مكاني برايدولتي  خاص هاي حمايت كه رسد نمي نظر به لذا و است صنعتي طرح يك حاضر طرح

 حمايت اين كه شود دولتي هاي عمومي حمايت برخي مشمول تواند مي محروم نقاط در طرح اجراي البته .داشته باشد

 گفت توان مي بدين وسيله لذا و بود خواهد آن اجراي شده براي انتخاب محل تابع بلكه نداشته طرح نوع به ارتباطي ها

 يابي، مكان مطالعات بندي جمع با .ندارد وجود طرح براي دولتي خاص يا تسهيالت محدوديت نيز معيار اين لحاظ از

  .است آمده زير جدول در طرح اجراي مناسب اجراي محل
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  طرح اجراي يابي مكان خالصه

  طرح اجراي پيشنهادي محل  يابي مكان معيارهاي

  اصفهان، يزد استان  اوليه مواد تأمين بازار با همجواري

  كشور صنعتي هاي استان  طرح ديگر يهاي نيازمند و احتياجات

  كشور صنعتي هاي استان  طرح نياز مورد زيربنايي امكانات

  كشور صنعتي هاي استان  طرح نياز مورد زيربنايي امكانات

  كشور صنعتي هاي استان  دولتي خاص هاي حمايت

 .گردد مي پيشنهاد زير هاي اولويت با طرح اجراي مكان پيشنهادي، هاي محل ارزيابي با

  اصفهان و يزد هاي استان : يك اولويت

  

 اشتغال تعداد و انساني نيروي تأمين وضعيت 8-

  .است زيربه شرح  انساني نيروي نيازمند حاضر طرح ، صنايع فوالدي كار و كسب الزامات به توجه با

اين دو دسته شامل پرسنل اداري و پرسنل  .در هر واحد صنعتي افراد شاغل به دو دسته كلي تقسيم مي گردند 

  .در ذيل به تشريح هر يك مي پردازيم . توليدي ميباشد

  

  پرسنل اداري  •

منظور از پرسنل اداري افرادي هستند كه در تشكيالت يك سازمان به فعاليت هاي اداري و خدماتي اشتغال دارند 

سازماني دارد ليكن وجود برخي از اين نيرو ها جزء الينفك تعداد و نوع چيدمان اين افراد بستگي به وسعت و ساختار 

سازمان محسوب مي گردد از انجايي كه متقاضي طرح داراي دفتر مركزي داشته باشد نيرو هاي مورد نياز در بخش 

   .اداري طرح به شرح جدول ذيل مي باشد
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  نيروي انساني و حداقل تحصيالت مورد نياز

  تحصيالتميزان   تعداد  شرح  رديف

  ليسانس  1  مدير عامل  1

  ليسانس  1  مدير مالي و اداري  2

  ليسانس  1  مدير بازرگاني و فروش  3

  ديپلم  1  اداري و ماليكارشناس   4

  ليسانس  1  حسابدار صنعتي  5

  سيكل  2  خدماتيپرسنل   6

  ديپلم  1  منشي  7

  8:جمع نيروي انساني دفتر مركزي

  كارخانه
    ليسانس  1  مدير كارخانه  1

  ليسانس  1  مدير توليد  2

  ليسانس  2  كارشناس برنامه ريزي توليد  3

  ليسانس  1  كارشناس كنترل كيفيت  4

  فوق ديپلم  1  سرپرست و تكنسين تعميرات  5

  فوق ديپلم  1  تكنسين برق و تاسيسات  6

  فوق ديپلم  1  تكنسين مكانيك  7

  ديپلم  2  راننده ليفتراك  8

  فوق ديپلم  12  كارگر ماهر  9

  ديپلم  24  كارگر ساده  10

  ليسانس  1  انبار دار  11
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 ارتباطي و مخابراتي امكانات سوخت، برق، آب، ميزان تعيين و بررسي 9-

 آن تأمين چگونگي و نياز مورد برق برآورد - 1-9

 برآورد كيلو وات ساعت 1500نياز  همچنين و تأسيسات و آالت ماشين مصرف به توجه با طرح نياز مورد برق توان

 قابل ها استان كليه در و كشور غيره سراسري و ها ساختمان روشنايي برق، شبكه از راحتي به برق توان اين .است شده

  .است تأمين

 

 آن تأمين چگونگي و نياز مورد آب برآورد - 2-9

براي  همچنين و آن كاركنان آشاميدني و بهداشتي نيازهاي توليد،جهت سرد كردن در مراحل  آب حاضر طرح در

 مي برآورد مكعب متر 30مصرف روزانه  حجم كاركنان تعداد به توجه با كه بود خواهد نياز مورد سبز فضاي آبياري

  .است تأمين قابل طرح اجراي در محل كشي لوله شبكه طريق از آب ميزان اين كه گردد

 

 آن تأمين چگونگي و نياز مورد مصرفي سوخت برآورد - 3-9

 بهترين سوخت .گرفت خواهد قرار استفاده مورد گرمايش تأمين كوره پيشگرم و براي حاضر طرح در سوخت

   است شهري گاز طرح، پيشنهادي

 

 آن تأمين چگونگي و الزم ارتباطي و مخابراتي امكانات برآورد - 4-9

   باشد مي اينترنت براي خط يك و فاكس خط يك ، تلفن خط 4 نيازمند حاضر طرح

  

 نياز مورد زيربنايي امكانات برآورد - 5-9

 :راه

 :داد قرار بررسي مورد زير حالت در توان مي را راه به طرح نيازمندي

  محصول و هياول مواد حامل نهاي ويكام مرور و عبور •
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 به وسايل همين وسيله به نيز محصوالتو  شده وارد طرح اجراي محل به تريلي و كاميون وسيله به طرح اوليه مواد

 اجراي محل در است الزم نقليه وسايل اين حركت مناسب راه هاي ارتباطي اينرو از .شد خواهد حمل مصرف بازار

 .باشد داشته وجود طرح

  كاركنان مرور و عبور •

 محل است الزم كه خواهند كرد آمد و رفت طرح اجراي محل به بوس ميني و سواري خودروهاي وسيله به كاركنان

 .باشد آن مناسب ارتباطي امكانات داراي طرح اجراي

  :بندر و فرودگاه آهن، ه را مانند امكانات ريسا

  .باشد نمي نياز طرح مورد براي ديگري امكانات سواري، خودروهاي و كاميون تردد براي مناسب امكانات جز به

  

  بررسي وضعيت حمايت هاي  اقتصادي و بازرگاني  - 10

  ، بانك ها و شركت هاي سرمايه گذار)واحد هاي موجود و طرح ها(حمايت هاي مالي  - 10-1

يكي از مهمترين حمايت هاي مالي براي طرح هاي صنعتي اعطاي تسهيالت بلند مدت براي ساخت و تسهيالت كوتاه 

ت براي طرح هاي صنعتي در ادامه شرايط اين تسهيال. مدت براي خريد مواد و ملزومات مصرفي ساالنه طرح مي باشد

  :آمده است

در بخش سرمايه گذاري ثابت جهت دريافت تسهيالت بلند مدت بانكي اقالم زير ذيل با ضريب عنوان شده تا سقف  -1

  .درصد سرمايه گذاري ثابت در محاسبه لحاظ مي شود 70

درصد  60رگاهي با ضريب ساختمان و محوطه سازي طرح، ماشين آالت و تجهيزات داخلي، تاسيسات و تجهيزات كا - 1-1

 .محاسبه شده است

 .درصد محاسبه مي گردد 75ماشين آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضريب  - 1-2

درصد باشد، اقالم  اشاره  70در صورتي كه حجم سرمايه گذاري ماشين آالت خارجي در سرمايه گذاري ثابت كمتر از  - 1-3

 .درصد محاسبه مي گردد 70ريالي با ضريب جهت دريافت تسهيالت  1- 1شده در بند 

اين امكان وجود دارد، طرح هايي كه به مرحله بهره برداري مي رسند سرمايه در گردش مورد نياز آنها به ميزان  – 2

  .درصد از شبكه بانكي تاَمين گردد 70
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و نرخ سود تسهيالت درصد  12نرخ سود تسهيالت ريالي در وام هاي بلند مدت و كوتاه مدت در بخش صنعت  – 3

%2+Libor  مبلغ تسهيالت اعطايي و نرخ سود تسهيالت ارزي براي % 25/1و هزينه هاي جانبي، مالي ان در حدود

  .درصد ثابت مي باشد 3مناطق محروم 

مدت زمان دوران مشاركت، تنفس و بازپرداخت در تسهيالت ريالي و ارزي را با توجه به ماهيت طرح از نقطه نظر  – 4

  .سال در نظر گرفته مي شود 8اوري و بازگشت سرمايه حداكثر سود

سال در  10حداكثر مدت زمان تأمين مالي از محل حساب ذخيره ارزي براي مناطق كم توسعه يافته و محروم  – 5

  .نظر گرفته مي شود

  :مي باشدعالوه بر تسهيالت مالي معافيت هاي مالياتي نيز براي برخي مناطق وجود دارد كه به شرح زير 

درصد معافيت مالياتي شامل طرح خواهد  80با اجراي طرح در شهرك هاي صنعتي، چهار سال اول بهره برداري  – 1

  .شد

  .شركت از ماليات معاف خواهد بود سال اول بهره برداري 10با اجراي طرح در مناطق محروم  – 2

  .درصد سود ناخالص تعيين شده است 25) مبه جز شهرك صنعتي و مناطق محرو( ماليات براي مناطق عادي  – 3

   

  حمايت تعرفه گمركي و مقايسه آن با تعرفه هاي جهاني 10-2

نياز عمده بازار براي قطعات مورد مطالعه از خارج از كشور تأمين مي گردد و لذا سياست هاي حمايتي تعرفه اي خاصي 

رسد در صورت افزايش توليد داخل، امكان توجه مي البته به نظر. براي آن از طرف وزارت بازرگاني تهيه نشده است

بيشتر مسئولين كشور به اين بوجود خواهد آمد ولي هم اكنون بايد گفت كه در مورد محصوالت مورد مطالعه، هيچگونه 

حمايت تعرفه اي وجود ندارد در خصوص تعرفه هاي جهاني نيز بايد گفت كه براي اظهار نظر در اين مورد الزم است 

  .مقصد صادرات بطور دقيق مشخص گردد تا بواسطه آن امكان مطالعه در اين مورد بوجود آيد كشور

  

 جديد واحدهاي احداث مورد در نهايي پيشنهاد و بندي جمع رائه ا و تحليل و تجزيه  -11

مفتول آلياژي با كمبود مواجه است  عرضه لحاظ به بازاركشورمان كه گفت توان مي گرفته صورت مطالعات بر عنايت با

 كشورمان نسبي هاي مزيت به توجه با و است پذير توجيه مصرف داخلي  نگرش با حتي صرفا جديد توليدي واحد لذا

 گفت توان مي ظرفيت نيز نگاه از . كرد ريزي برنامه جديد واحدهاي ايجاد روي توان مي ،محصوالت فوالدي  توليد در
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 در با كه . در سال خواهد بود تن  75000حدود با توجه به ظرفيت توليد ماشين آالت ظرفيت توليد اسمي طرح  كه

   معادل ثابت سرمايه حجم ،)تن در سال  60000معادل  (اسمي ظرفيت درصد 80 عملي معادل ظرفيت گرفتن نظر

 طرح كه است شده انتخاب طوري فوق هاي گذاري سرمايه حجم وتوليد  كه ظرفيت بود اهد خو ريال ميليون 91000

   .نمود خواهد گذار سرمايه نصيب نيز مناسبي  سود دهد، مي پوشش را خود هاي كليه هزينه اينكه بر عالوه

با توجه به بررسي هاي ارائه شده و تعين نقطه سر به سر و قيمت تمام شده و ميزان سود چنين برآورد ميگردد كه نرخ 

درصد خواهد بود و دوره  32بازده سرمايه در اين طرح چنانچه طي برنامه زماني تعين شده اجرا شود در حدود 

قتصادي بودن طرح تاييد ميگردد و با توجه به اينكه ماه محاسبه شده است لذا ا 30حدود بازگشت براي اين طرح 

شركت شهركهاي صنعتي و صنايع كوچك در زمينه صنايع پايين دستي فوالد حمايتهاي خوبي براي سرمايه گذاران 

دارند سرمايه گذاري و اجراي اين طرح در شهركهاي صنعتي ونزديك به واحد هاي توليدي آهن و فوالد در محل هاي 

  .ده  مطمئن خواهد بود پيش بيني ش

 واحد توليدي ايجاد قصد گذاري سرمايه صورتيكه و بازار مناسب آن درمحصوالت  و با توجه به  با توجه به اين موارد

 محصوالت در رقابتي مزيت ايجاد آن قابليت واسطه به تا باشد رقابتي نگرش داراي است الزم باشد داشته را جديدي

 .احتمالي بنمايد هاي ريسك خطرات كاهش و خود

 :است زير شرح به دارد وجود آنها ايجاد امكانصنايع فوالد   در كه رقابتي مزيت عوامل

  توليدي محصوالت در رقابتي هاي قيمت ايجاد •

 كاربردها براي انواع  توليدي محصوالت سازي متنوع •

 مداري  مشتري و اعتباري فروش •

  توليد فرايند در آن اعمال راستاي در حركت و مشتريان و بازار اساسي نيازهاي شناخت •

  


