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  خالصه مشخصات طرح 

  اصفهان , يزد    استان محل اجراي طرح

  شاتون خودرو    نام محصول

  فرجينگ    ويژگي محصول يا طرح

  عدد درسال 400000    ظرفيت پيشنهادي

  انواع خودرو    موارد كاربرد

  ميلگرد فوالدي    )مقدار داخلي و خارجي( عمدهمواد اوليه مصرفي 

  25880    )هزار عدد(1394كمبود يا مازاد محصول تا سال 

  نفر مستقيم  51    )نفر( اشتغال زايي

  4000    )متر مربع( زمين مورد نياز

  زير بنا

  m2)  ( 1500توليدي 

  m2  ( 150(اداري 

  m2  (  320( انبار 

  ميزان مصرف ساالنه

  متر مكعب 6000  اب

  كيلووات ساعت1080000  برق

  مترمكعب 50000  گاز

  سرمايه گذاري ثابت

    )يورو(ارزي 

  14100  )ميليون ريال (ريالي

  14100  )ميليون ريال(مجموع

  1200  )ميليون ريال(  سرمايه در گردش

  ميزان واردات محصول مشابه در سه سال گذشته
  5400000  )كيلوگرم(واحد 

    )ريال ميليون( ارزش

  پيش بيني ميزان صادرات ساالنه محصول
  44504  )كيلوگرم(واحد

    ارزش

  درصد فروش 40    نقطه سربه سر 

  اصفهان, يزد  شهرك هاي فوالد  محل پيشنهادي اجراي طرح
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 قدمهم

 ايـن  در .دگيـر  مـي  انجـام  گـذاري اقتصـادي   سرمايه هاي طرح اجراي از قبل كه است كارشناسي مطالعات سنجي، امكان مطالعات

 بـراي  مبنـايي  عنـوان  بـه  آن از حاصـل  نتـايج  و گرفته قرار آناليز و مورد بررسي طرح اقتصادي و مالي و فني بازار، نگاه از مطالعات

شـاتون خـودرو بـه     توليـد  مقدماتي سنجي امكان مطالعات حاضر گزارش .گيرد مي قرار استفاده مورد گذاران گيري سرمايه تصميم

 فـوق، ابتـدا   متـدولوژي  مطـابق  و اسـت  گرديده تهيه سنجي امكان مطالعات علمي متدولوژي قالب در روش فرجينگ مي باشد؛ كه

 مطالعـات  ادامـه  در و گرفت خواهد آن صورت بازار روي الزم ي ها بررسي سپس و شده معرفي دقيق طور به مطالعه مورد محصول

 اقتصادي هاي ظرفيت نهايت در و شده شناسايي نيز نياز مورد افزاري نرم و سخت افزاري امكانات و توليد چگونگي خصوص در فني

 محترم مندان عالقه و سرمايه گذران آن از استفاده با تا شد خواهد ارائه و برآورد طرح اجراي براي نياز مورد گذاري حجم سرمايه و

 اسـت  اميد . نمايند اقدام مسيرشفاف و باز 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

  

 محصول معرفي -1

  آيسيك كد و نام )1-1

ارتباط پيستون را بـا ميـل لنـگ     كه است خودرو در اي قطعه يك شاتون. باشد مي شاتون خودرو، حاضر طرح مطالعه مورد محصول

برقرار نموده و ضربه حاصله از نيروي سوخت كه بر روي پيستون فشار مي آورد را به ميل لنگ منتقل و ميل لنـگ را پـايين بـرده و    

  .وارد مي شود كه در لنگ بـه حركـت دورانـي تبـديل مـي گـردد      نهايتا حركت رفت و برگشتي پيستون بوسيله شاتون به ميل لنگ 

در دورهاي زياد فشار نيروهاي كششي زيادي به شاتون وارد مي شود بنابراين بايستي جنس آن بسيار مرغوب و حتي االمكان سـبك  

يك ياتاقان دو نيمـه اي   قسمت بزرگ شاتون توسط كپه ياتاقان به وسيله پيچ و مهره روي يك لنگ ميل لنگ سوار مي شود و. باشد

داخل محل قـرار گـرفتن   . گيرد و انتهاي كوچك شاتون توسط گژن پين به پيستون متصل مي گردد بين شاتون و ميل لنگ قرار مي

  .گژن پين از يك بوش جهت كم كردن اصطكاك استفاده مي شود روغنكاري به وسيله شاتون انجام مي شود و به دو صورت مي باشد

  . در بعضي موتورها يك مجراي سرتاسري در طول شاتون بوده و روغن را از سوراخ ياتاقان گرفته و به بوش گژن پين مي رساند -

هنگـام  . در بعضي ديگر از موتورها سوراخ روغن پاش در يك سمت شاتون قرار گرفته و سبب روغن كاري ديواره سيلندر مي گـردد  -

لنگ و شاتون در يك امتداد قرار مي گيرند روغن از مجراي ميل لنگ و شاتون عبور كـرده و   گردش ميل لنگ موقعي كه سوراخ ميل
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هـاي   روغن ديواره سيلندر نيز به وسـيله رينـگ روغنـي وارد شـيار و سـوراخ     . از سوراخ بغل شاتون به ديوار سيلندر پاشيده مي شود

  . پيستون شده و روي بوش گژن پين مي ريزد و آنرا روغنكاري مي كند

  عيب هاي شاتون ها •

معموال به ندرت اتفاق مي افتد كه شاتون احتياج به تعويض پيدا كند مگر اينكه صدمه شديدي در اثر تصادف به شـاتون وارد شـود و   

پين كامال موازي محور لنگ متحرك ميـل لنـگ و    به طور كلي محور گژن. داردموتور شاتون كج شده و يا تاب بر يا در اثر كار مداوم

) تـاب داشـتن  (براي اطمينان هنگام جمع كردن موتور بايد شاتون نو يا كـار كـرده را قبـل از بسـتن روي موتـور از نظـر خميـدگي        

پين با محور لنگ ميل لنگ موازي نبوده و  پيچيدگي امتحان و آزمايش نمود و به خاطر اين كه اگر شاتون خم شده باشد محور گژن

  .به ميل لنگ و ياتاقانهاي متحرك و همچنين به گژن پين وارد مي شود باعث اعمال نيروي جانبي نامناسب

  تذكر مهم براي شاتون •

بلندي طول شاتون با قدرت موتور نسبت مستقيم دارد يعني اگر طول شاتون بلند باشد موتور داراي قدرت زياد است ولي تعـداد دور  

در موتورهاي سواري از پنج گرم و در موتورهاي سنگين از ده گـرم  اختالف وزن شاتون ها در موقع تعويض . آن در دقيقه كمتر است

ــد  ــد بيشــتر باش ــود     . نباي ــاتونها را يكســان نم ــيده و وزن ش ــاتون تراش ــاي ش ــم از پ ــدار ك ــه مق ــوان ب ــي ت ــع ضــروري م   .در مواق

نگيرد به خاطر اين كه بايد به مجراي روغن بوش دقت نماييد كه اشتباه قرار ) بوش گژن پين(در هنگام جا زدن بوش كوچك شاتون 

  . مسير روغن شاتون را كور ميكند البته اين موضوع براي شاتون هايي است كه مسير روغن گژن پين از وسط شاتون مي گذرد

بايد توجه داشته باشيم هنگام جا زدن خار گژنپين حتما دهانه خار به سمت باالي پيستون قـرار بگيـرد و در غيـر ايـن صـورت ايـن       

به اين دليل در هنگام احتراق ضربه وارده بر روي پيسـتون اگـر دهانـه بـه سـمت      . ارد كه خار از محل خود خارج شودامكان وجود د

پايين باشد باعث جمع شدن فنر و خارج شدن آن ميگردد ولي اگر به سمت باال باشد در اثر ضربه دهانه بازتر شده و كـامال در محـل   

  . خود قرار مي گيرد

  :ون قرارداده شده استاز شات يدر زير عكس
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 محصول بندي دسته )1-1-1

 :شوند مي بندي تقسيم زير ولي مشابه دو گروه عمده به شاتون خودرو كلي حالت در

 فرجينگ شدهشاتون  •

 ريخته گري شدهشاتون  •

 

  ISICكد ) 1-1-2

  .باشد مي 29131253  آيسيك كد داراي معادن و صنايع وزارت بندي طبقه مطابق شاتون خودرو

  

 گمركي تعرفه شماره )1-2

در داد و ستد هاي بين المللي جهت كد بندي كاال در امر صادرات و واردات و مبادالت تجاري و همچنـين تعيـين حقـوق گمركـي و     

غيره از دو نوع طبقه بندي استفاده ميشود كه عبارت است از طبقه بنـدي و نـام گـذاري بـر اسـاس بروكسـل و طبقـه بنـدي مركـز          

تجارت بين المللي، بر همين اساس در مبادالت بازرگاني خارجي ايران، طبقه بندي بروكسل جهـت طبقـه بنـدي كاالهـا     استاندارد و 

استفاده مي شود كه درمورد شاتون خودرو طبق اطالعات موجود در كتاب امار واردات و صـادرات گمـرك جمهـوري اسـالمي ايـران      

  بيان شده است    84099190تعرفه كمركي به شماره  

  

  

  

  



  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار
  

  شركت سامان آوران توسعه يزد

 

 
٧ 

  واردات شرايط) 1-3

 قطعـات  واردات بـراي  خاصـي  كه محـدوديت  است شده گيري نتيجه بازرگاني، وزارت صادرات و واردات مقررات كتاب به مراجعه با

 لـذا  شـود  مـي  بنـدي  طبقه غيره و خودرو صنعتي قطعات فهرست در نيز مورد مطالعه هقطع اينكه به توجه با و ندارد وجود صنعتي

  .بنمايند هاين قطع واردات به اقدام تعداد هر به توانند مي واردكنندگان كليه لذا و گردد مي واقع عدم محدوديت اين مشمول

 قطعـات  واردسازي براي قانوني هيچگونه محدوديت بازرگاني، وزارت سوي از شده منتشر مقررات مطابق كه شد ذكر قبل صفحه در

 .شود توجه زير بسيار مهم مورد به است الزم ليكن ندارد، وجود صنعتي

1گروه سه به دركشورمان خودرو قطعات بازار
OEM   ،2

OES 3و
AM

 زيـر  صـورت  بـه  ها گروه اين خريد شرايط و. گردد مي تقسيم 

  .است

  OEM بازار •

 نباشـد  موجود اي قطعه براي داخل امكان ساخت كه صورتي در لذا و شود مي تهيه كشور داخل از قطعات طوركامل به بازار اين در

 افتـد  نمـي  اتفاق خودروساز به آن فروش و غير توسط واردات لذا .نمايد مي مورد نياز قطعه واردسازي به اقدام رأساً خود خودروساز

  )كند نمي خريد را وارداتي خودروساز قطعات(

 OESبازار  •

  .است OEM بازار  براي شده عنوان شرايط مشابه نيز بازار اين شرايط

 AMبازار  •

 داخلي مشابه موارد به قيمت و كيفي به لحاظ رقابت قابليت وارداتي قطعات كه صورتي در لذا .است برقرار رقابتي شرايط بازار اين در

 و واردات امكـان  "عمـال  كـه  كـرد  عنـوان  توان مي شده، ذكر مطالب به توجه با .داشت خواهد وجود واردات امكان باشند، داشته را

 امكـان  مختلـف  واحـدهاي  AM بـازار  در ولـي  بوده انجام قابل ساز خودرو هاي شركت براي تنها  OEM و  OES در قطعات فروش

  .هستند دارا را خودرو منفصله قطعات فروش و واردسازي

  

 محصول مورد در موجود استانداردهاي ارائه و بررسي) 1-4

                                                           
1  OEM شود مي تهيه خودرو ساخت براي قطعات بازار اين در – خودروسازان بازار.   
2 OES در خود تعهدات وارانتي اجراي جهت قطعه تأمين به اقدام خودروسازان بازار اين در – خودروسازان به متعلق خودرو فروش از پس خدمات بازار 

 .نمايند مي خودروها و گارانتي دوران
3  AM ندارند سازان خودرو با خاصي ارتباط باشدكه مي آزاد و عمومي تعميرگاههاي همچنين و كشور سطح فروشگاههاي به مربوط بازار اين 
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  1390 بهار
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٨ 

، مالحظه گرديد كه استاندارد خاصـي بـراي شـاتون خـودرو تعيـين      4كشوربا مراجعه به سايت سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي 

  .نگرديده است

  

  محصول جهاني و داخلي توليد قيمت زمينه در اطالعات ارائه و بررسي ) 1-5

 داخلي هاي قيمت بررسي) 1-5-1

توليدي در محصوالت داخلي تا حـدي  هرچند تنوع . ، متناسب با نوع خودروي توليدي داخل متفاوت استشاتون خودرو كاربرد موارد

وجود دارد ولي به دليل تشابه اكثر خودروهاي سبك توليد داخل، شاتون مورد اسـتفاده در هريـك شـباهت زيـادي از نظـر قيمـت و       

  . الزم به ذكر است كه درصد عمده اي از سهم توليد خودروي داخل كشور مربوط به خودروهاي سبك مي باشد .اندازه دارد

در ضمن به دليل اينكه بخـش عمـده توليـد     .ريال مي باشد 400000ت اين قطعه براي در داخل كشور به طور متوسط برابر لذا قيم

عـدد مـي    4مي باشد و لذا براي هر خودرو يك دست شاتون كـه شـامل   ) سبك(خودروي داخل مربوط به خودروهاي چهار سيلندر 

  .باشد استفاده مي گردد

  

 خارجيهاي  قيمت بررسي) 1-5-2

 هـاي  قيمـت  تـوان  نمـي  لـذا  و. باشـد  مـي  كشور سـازنده  و تجاري نشان نوع، تابع و بوده متنوع خودرو قطعات جهاني هاي قيمت

  .است ارائه قابل قطعات خودرو قيمت مورد در زير بندي مجموع دسته در ليكن .كرد ارائه اينجا در را مشخصي

  خودرو با داخل قطعات مقايسه قيمت هاي جهاني  - 1شماره جدول

  حدود قيمت  كشور هاي توليد كننده

  ايران ساخت مشابه قيمت محصوالت زير % 10 موارد از هاي پار در و ايراني محصوالت قيمت با معادل  كشورهاي شرق آسيا

  ايران ساخت مشابه قيمت محصوالت زير % 15 موارد از هاي پار در و ايراني محصوالت قيمت با معادل  چين و هندوستان

  ايراني محصوالت قيمت برابر دو حدود  كشورهاي اروپاي غربي

  ايراني محصوالت قيمت از بيشتر درصد هفتاد حدود  كشورهاي اروپاي شرقي

  ايراني محصوالت قيمت برابر دو حدود  آمريكا

  شهرك هاي صنعتي مربوط به قطعات خودرواطالعات موجود در طرح هاي تيپ موجود در سازمان صنايع كوچك و  و اينترنتي جستجوهاي : ماخذ

                                                           
٤
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  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  
  شركت سامان آوران توسعه يزد

شاتون خودرو يك قطعه بسيار كند مصرف است و 

ايـن   سـوانح  در اثر حوادث و يـا  به ندرت 

 مـي  بنـدي  تقسـيم  زيـر  گروه هـاي  به 

  

 خود نياز مورد قطعات تأمين به اقدام آنها

 شـركت  كننـده  تأمين(سايپا  گستر سازه

 .آيند مي شمار

بازار فروش 

  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار

٩ 

  

  وكاربرد

شاتون خودرو يك قطعه بسيار كند مصرف است و . در انواع خودروهاي سبك و سنگين به كار مي رود

به ندرت معموال در حالت عادي در طول عمر يك خودرو تعويض نمي گردد ولي در پاره اي از موارد 

 دارد خود جاي آن در نيز شاتون كه خودرو قطعات بازار گردبد

آنها كننده تأمين هاي شركت كه دهند مي تشكيل كشور خودروسازان

سازه شركت ،)خودرو ايران شركت كننده تأمين( ساپكو هاي شركت

شمار به بازار اين در فعال اصلي شركت از) ديزل خودرو ايران شركت

بازار فروش 
شاتون 
خودرو

OEMبازار 

)بازار خودروسازان(

OESبازار 

بازار خدمات پس از فروش

)وابسته به خودروسازان

AMبازار

)خدمات پس از فروش آزاد

جمهوري اسالمي ايران

وزارت صنايع و معادن

سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

 

 

وكاربرد مصرف موارد توضيح) 1-6

  

در انواع خودروهاي سبك و سنگين به كار مي روداي  ها به صورت گسترده شاتون

معموال در حالت عادي در طول عمر يك خودرو تعويض نمي گردد ولي در پاره اي از موارد 

  .قطعه بايد تعويض گردد

گردبد اشاره نبز پبشتر كهيهمانطور

   :گردد

  

خودروسازان را بازار اين:  OEMبازار

شركت .نمايند مي سازان قطعه از

شركت تأمين( اپكو شركت و) سايپا

)

بازار خدمات پس از فروش(

وابسته به خودروسازان

خدمات پس از فروش آزاد(
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  وزارت صنايع و معادن
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  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار
  

  شركت سامان آوران توسعه يزد
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 از پـس  خـدمات  سـازمان  . است خودروساز هاي شركت به وابسته كه باشد مي خودروها فروش از پس خدمات بازار اين:  OESبازار 

 گـروه  ايـن  هـاي  شـركت  از يـدك  مـزدا  و خـودرو  پارس خدمات گسترش شركت يدك، سايپا شركت ،)ايساكو( خودرو ايران فروش

   .شوند مي محسوب

 بـدون  و آزاد صـورت  بـه  كه باشد مي كشور سطح در مختلف هاي فروش يدكي لوازم كليه شامل خودرو قطعات بازار اين: AMبازار 

 .نمايند مي خودرو قطعات فروش به اقدام ،سازان خودرو با خاص ارتباط

نيـز   OESمي باشد كه برابر تعداد خودروي توليدي مي باشد و همچنين به ندرت در بازار  OEMشاتون خودرو اكثرا در بازار  مصرف

  . استفاده مي گردد

 

  محصول مصرف بر آن اثرات تحليل و تجزيه و جايگزين كاالهاي بررسي) 1-7 

 اين .باشد مي ناپذير اجتناب خودروها امري كليه روي در آن حضور كه است خودرو قطعات مجموعه از اي قطعه يك شاتون خودرو

  .ندارد وجود نيز خودرو روي آن از حذف امكان ديگر طرف از و ندارد جايگزين گونه هيچ قطعه

  

  امروز دنياي در كاال ياستراتژيك اهميت )1-8

 بـازار  از سـهم  كسـب  و صـنعت  اين در گسترش دولت ي ها سياست و شده شروع 1371 سال از خودرو صنعت توسعه ما كشور در

   است شده كشور در ي ساز قطعه توسعه صنعت سبب خودرو صنعت توسعه . باشد مي جهاني

منطقه، رتبه پنجم آسيا  دستيابي به جايگاه نخست صنعت خودروي"كه  14045همچنين بر اساس چشم انداز صنعت خودرو در افق 

؛ صنعت خودرو به عنوان پيشـتاز و لوكوموتيـو صـنعت    است "و رتبه يازدهم در جهان از طريق رقابت پذيري مبتني بر توسعه فناوري

  .مي تواند در دستيابي به چشم انداز كشور ايفاي نقش نمايد.. كشور از طريق ايجاد توانمندي ها و قابليت هاي علمي، فني و 

  :ي كشور بايد به موارد زير دست يابد اس اين سند، در افق مورد نظر صنعت خودروبر اس

  هزار دستگاه خودروي تجاري و  120ميليون دستگاه خودرو ي سبك،  3توليد حداقل   -

  ميليارد دالر قطعه توسط قطعه سازان براي خودروهاي ساخت داخل 25تامين حداقل  -

  ميليارد دالر توسط قطعه سازان به بازار هاي مستقل خارجي 6صادرات قطعات به ارزش  -

  از توليد ناخالص ملي% 4كسب سهم ارزش افزوده صنعت خودرو حداقل  -

                                                           
  نوسازي صنايعشوراي سياست گذاري صنعت خودرو، سازمان گسترش و  5
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  از ارزش افزوده كل صنعت كشور% 19كسب سهم ارزش افزوده صنعت خودرو حداقل  -

در سند چشم انداز صنعت خودرو، . قرار دارند حركت اين در نيز خودرو قطعات كه است دولت هاي سياست ديگر از صادرات توسعه 

 لين مسئو ويژه نگاههمچنين . انواع حمايت ها از نوع فراهم سازي زيرساخت ها و همچنين مشوق هاي بسيار زيادي ديده شده است

 و ايـران  تجـارت  توسـعه  سازمان در اين قطعات صادرات توسعه ويژه ستاد ايجاد در حال حاضر از جمله ، خودرو قطعات صادرات به

 كـه  گفت توان مي بنابراين .باشد مي خودرو قطعات صادرات و ليد تو توسعه در عظيم حركت وجود از نشان ديگر، موارد از بسياري

 كشـور  حساس و كاالهاي مهم رديف در قطعات اين ولي ندارند قرار استراتژيك و اساسي ي كاالها رديف در قطعات خودرو چند هر

 . دارند قرار

 بـازار  و صـنايع  رديف در نيز آن استراتژيك اهميت اينرو از .شود مي محسوب خودرو قطعات از اي قطعه يك مطالعه مورد محصول

  .گردد مي بندي طبقه خودرو

  

  محصول كننده مصرف و توليدكننده عمده كشورهاي) 1-9

  عمده مصرف كننده محصول كشورهاي) 1-9-1

 مصرفي قطعه يك شاتون. كشور هاي عمده مصرف كننده ي شاتون خودرو، در واقع كشور هاي اصلي توليد كننده خودرو مي باشند

 كاربردهـاي  معرفي قسمت در كه همانطوري اينرو از .گردد مي بندي مصرف تقسيم كندبسيار  قطعات رديف در كه است خودرو در

 نگـاه  از كـه  گيـرد  مي صورت فروش خودرو از پس خدمات بازار در به ندرت خودروسازان نزد در اكثرا مصرف شد، ذكر نيز محصول

هرچند در بـازار خـدمات پـس از    . مصرف اين قطعه در بازار خودروسازان مي باشدبسيار عمده ي بخش  گفت توان مي مصرف حجم

كليـه   در قطعـه  اين. بل توجهي از آن ارائه كردمصرف بودن اين قطعه نمي توان آمار قافروش هم مصرف وجود دارد ولي به دليل كم 

 كه كشورهايي قسمت اين در دارد ولي مصرف نه، يا است خودرو توليدكننده مورد نظر كشور اينكه از نظر صرف و جهان كشورهاي

  .است شده بندي جمع زير در جدول و انتخاب هستند جهان سطح در مصرف بيشترين داراي

اعـالم  ) 6به نقل از خبرگـزاري ايسـنا  (آخرين اطالعات منتشر شده از سوي انجمن جهاني خودروسازان اطالعات اين جدول بر اساس 

  .گرديده است
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  )مصرف كننده شاتون خودرو (توليد كننده خودرو  كشورهاي عمده - 2جدول

)ميليون دستگاه(ميزان توليد  كشور رديف )ميليون عدد(مصرف شاتون حداقل    

  73.6  18.4  چين  1

  38.8  9.7  ژاپن  2

  31.2  7.8  آمريكا  3

  24  6  آلمان  4

  17.2  4.3  كره جنوبي  5

  14.8  3.7  برزيل  6

  14.4  3.6  هند  7

  9.6  2.4  اسپانيا  8

  9.2  2.3  مكزيك  9

  8.8  2.2  فرانسه  10

  8.4  2.1  كانادا  11

  6.4  1.6  تايلند  12

  6.4  1.6  ايران  13

  

 :است شده رفتار زير شيوه به مصرف برآورد براي باال جدول در

 OEM  بازار •

 باشد ميشاتون  به نياز توليدي كشورها خودروهاي چهار برابر تعداد به حداقل لذا .دارد مصرف شاتون عدد حداقل چهار توليدي خودرو هر

 در آن ضرب با سپس و استخراج خودرو تخصصي نشريات از استفاده با كشور هر خودروهاي توليدي تعداد بازار، اين در مصرف تعيين براي

توجه شود كه حداقل تعداد مصرف شاتون براي خودرو هاي چهار سـيلندر مـي باشـد كـه      .است شده وارد فوق جدول در نتيجه ،چهار عدد

  .برابر چهار عدد مي باشد
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  كشور هاي عمده توليد كننده محصول ) 1-9-2

 فـوق،  امر بر استناد با لذا .گردند مي نيز محسوبشاتون خودرو  توليدكننده عمده كشورهاي نوعي به خودرو، توليدكننده عمده كشورهاي

  .مشخص شده اند قبليتوليد كننده شاتون درجدول  عمده كشورهاي

  

 صادرات شرايط) 1-10

 بـازار  اين به ورود و باشد مي صنعت اين بر بازار حاكم فضاي تابع آن جهاني بازار اينرو از .است خودرو در مصرفي قطعه يك ،شاتون

  :است شده اشاره آنها به ذيالً كه است هايي و شايستگي ها توانايي از برخورداري مستلزم نيز

  

  شاتون خودرو صادرات نياز مورد شرايط معرفي 3- شماره جدول

  شرح  شرايط الزم  رديف

  قيمت لحاظ به مزيت رقابتي از اريبرخورد                         1       

 جهاني رقابتي هاي قيمت خودرو، قطعات صادرات در مهم معيارهاي از يكي

 بـا  مقايسـه  در كشـور  كـالن  اقتصـاد  شـرايط  بـه  نيز موردكه اين   باشد مي

 نرخ به توان مي شرايط اين جمله از. گردد مي باز صادرات كشورهاي مقصد

 بـا  كـه  كـرد  اشـاره  مشابه موارد و تورم نرخ اوليه، مواد قيمت بهره، نرخ ارز،

 صـادرات  اقتصادي پذيري توجيه است الزم فوق، عوامل بودن متغير به توجه

  .گيرد ارقر تحليل مورد مقصد هاي كشور و صادرات واقعي زمان در

2  

  معتبر برند سازنده از خورداريبر 

  

  

  

  OEM  و OES و AM  عمـده  بخـش  سـه  داراي جهان در خودرو قطعات بازار

 بـه  فـوق  بازارهـاي  از كـدام  هر به ورود معتبر برند نگاه از اينرو از .گردد مي

  : است زير صورت

 معتبـر  برنـد  از برخـورداري  مستلزم بازارها اين به ورود: OEM و  OESبازار 

 با است الزم هستند برند اين فاقد كه هايي شركت اينرو از . باشد مي جهاني

 ايجاد خود توليد براي را قابليت جهاني، برند صاحب شركت با مشاركت ايجاد

  نمايد



  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار
  

  شركت سامان آوران توسعه يزد

 

 
١٤ 

 معتبـر  برنـد  بـا  ورود صـورت  دو هـر  به توان مي بازارها اين در:  AM بازار 

 نسـبت  به فروش هاي قيمت ليكن .كرد پيدا حضور نيز آن بدون يا و جهاني

  .كرد خواهد پيدا تغيير استفاده مورد برند

  كيفيت  لحاظ به مزيت رقابتي از رخورداريب  3
 براي رو اين از . باشند مي كيفيت به حساس نسبتا قطعات سري از ،شاتون  

  .بود برخوردار جهاني رقابتي كيفيت از است الزم جهاني بازار به ورود

  دولتي قرراتم   4
 كـه  گفـت   تـوان  مي بازرگاني، وزارت صادرات واردات مقررات به مراجعهبا  

  .ندارد وجود خودرو قطعات صادرات امر در محدوديتي گونه هيچ

  

 تقاضا و عرضه وضعيت )2

 تاكنون چهارم برنامه آغاز از توليد روند و برداري بهره ظرفيت بررسي )2-1

 فعال هاي ظرفيت بررسي) 2-1-1

  :است شده بندي جمع زير جدول صورت به كشور سطح در برداري بهره ظرفيت معادن، و صنايع وزارت اطالعات به مراجعه با

  كشور در شاتون خودرو كنندگان توليد برداري بهره ظرفيت 4  - شماره جدول

  )عدد( اسمي توليد ساليانه ظرفيت  نام واحد  شهرستان  رديف

  1500000  مهندسي  صنعتي روان فن آورشركت   گلپايگان  1

  1300000  صنايع  ايجاد رزم ياران  شركت   نايين  2

  480000  مهندسي نصير كيانگشركت   گلپايگان  3

 500  نورمحمديان و سالمت   بوشهر  4

 260000  شركت شتابكار  تهران  5

  *1200000  صنعت گستران چهارمحالشركت   بروجن  6

  **1200000  توليدي شاتون به روش فرجينگ  مشهد  7

  4740500  جمع

  رساني اطالع و آمار مركز - معادن و صنايع وزارت :ماخذ



  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار
  

  شركت سامان آوران توسعه يزد

 

 
١٥ 

  :توضيحات جدول

  .كيلوگرم به عدد تبديل شده است 0.5ارائه شده بود كه با فرض هر عدد شاتون برابر ظرفيت اين واحد توليدي بر حسب تن * 

 89توجه به افتتاح اين شركت در اواخر سال  باولي . اطالعات اين واحد توليدي در مركز اطالعات وزارت صنايع موجود نمي باشد** 

  .لحاظ گرديده است

  

 كشور در شاتون خودرو توليد طرح هاي در دست اجرا براي بررسي 2-1-2-

  :است شده بندي جمع زير درجدولبا توجه به آمار وزارت صنايع، وضعيت واحد هاي در دست اجرا، 

  

  )89- 85سال (كشور  در توليد شاتون خودرو براي شده نصب ظرفيت روند -  5  شماره جدول

  )عدد(ظرفيت نصب شده   پيشرفت  سال  شهرستان  رديف

  500000  0  1385  ميانه  1

  3500  0  1387  تبريز  2

  800000  0  1388  گلپايگان  3

  800000  0  1388  نايين  4

  1600000  0  1387  تاكستان  5

  350000  %5  1385  شاهرود  6

  فعال واحدهاي برداري بهره شروع سال اساس بر بندي جمع ،رساني اطالع و آمار مركز، معادن و صنايع وزارت :ماخذ

  

 

 كشور در شاتون خودرو واقعي توليد روند بررسي) 2-1-3

 توليد روند بررسي اي بر ليكن .شد آورده خودروها يشاتون خودرو انواع توليد در آنها اسمي ظرفيت و فعال واحدهاي باال، جدول در

 توليد آمار به دسترسي امكان لذا . هستند برخوردار خصوصي مالكيت از واحدها اين عمده بخش كه گفت بايد فوق واحدهاي واقعي

 كشور فعال واحدهاي كه شود مي فرض كشور، در خودروشاتون  واقعي توليد تعيين براي بنابراين  .باشد مي دشوار بسيار آنها واقعي



  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار
  

  شركت سامان آوران توسعه يزد

 

 
١٦ 

                             معـادل  كشـور  در شـاتون  واقعـي  توليـد  ترتيـب  بـدين  كـه  باشـند  مـي  توليـد  حـال  در خود اسمي ظرفيت درصد هشتاد ظرفيت با

  .شود مي برآورد سال در عدد  3792400  

  

 فعال واحدهاي در توليد تكنولوژي سطح بررسي) 2-1-4

امروزه ورود ماشين االت صنعتي وتكنولوژي هاي موجود باعث شده تا محصوالت به صورت سري با كيفيت باال و حجـم انبـوه توليـد    

نميتواند جوابگوي صنعت امروزه باشد بنابرين از نقاط قـوت تكنولـوژي   گردد و به عبارتي ديگر توليد سنتي مقرون به صرفه نيست و 

هاي نو ماننـد بـرق و سـوختهاي     هاي مدرن توليد قطعات پيچيده با كيفيت برتر و سرعت باالتر ميباشد و ضعف ان استفاده از انرژي

شود زيرا به هر صورت الودگي  مزايا محصوب مي ءباشد و لي در قبال توليد سنتي اين نيز جز جديد است كه هزينه باالتري رادارا مي

  كمتري دارد 

  

 فعال واحدهاي در )اسمي ظرفيت از استفاده درصد( توليد راندمان به نگاهي)2-1-5

 توليـد  ريـزي  برنامه بنابراين .دباش مي آن فروش از پس خدمات و سازي خودرو صنايع در استفاده مورد قطعات مطالعه، مورد هقطع

 از پـس  خـدمات  بـازار  در فـروش  هاي قابليت همچنين و خودروسازان هاي سياست تابع كامل طور به ساز قطعه صنعتي واحدهاي

 توان مي توليد راندمان خصوص در و است شده آورده كشور در قطعات توليد شده نصب ظرفيت فوق جدول در .دباش مي آن فروش

 در ، كشور موجود واحدهاي توليد راندمان .نمايد مي كسب بازار از را سهمي خود رقابتي توان با متناسب صنعتي واحد هر كه گفت

  . گرفت خواهد قرار بررسي مورد )مطالعه مورد قطعات مصرف روند بررسي( آينده قسمت

  

  اجرا دست در توسعه هاي طرح و جديد هاي طرح وضعيت بررسي) 2-2

  :است شده بندي جمع زير اجرا، درجدولبا توجه به آمار وزارت صنايع، وضعيت واحد هاي در دست 

  )89- 85سال (كشور  در توليد شاتون خودرو براي شده نصب ظرفيت روند -  6  شماره جدول

  )عدد(ظرفيت نصب شده   پيشرفت  سال  شهرستان  رديف

  500000  0  1385  ميانه  1

  3500  0  1387  تبريز  2



  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار
  

  شركت سامان آوران توسعه يزد

 

 
١٧ 

  800000  0  1388  گلپايگان  3

  800000  0  1388  نايين  4

  1600000  0  1387  تاكستان  5

  350000  %5  1385  شاهرود  6

 فعال برداري واحدهاي بهره شروع سال اساس بر بندي جمع رساني، اطالع و آمار معادن، مركز و صنايع وزارت :ماخذ

 در ايجـاد  حال در هاي طرح عنوان به هايي طرح كه است شده مشاهده معادن، و صنايع وزارت صنعتي اطالعاتي بانك به مراجعه با

وبا توجه به اينكـه اكثـر   . ندارند% 10اما هيچكدام از طرح هاي موجود پيشرفت فيزيكي بيش از  . است شده ثبت اطالعاتي بانك اين

  . سال از تاريخ مجوز آن ها گذشته بنابر اين در محاسبات لحاظ نمي گردند 3طرح هاي مذكور بيش از 

 

 پايان آن تاچهارم  برنامه آغاز از محصول واردات روند بررسي) 2-3

بر ايـن اسـاس اطالعـات موجـود بـراي شـاتون       . مي باشد 84099140بر اساس اطالعات كمرگ، شماره تعرفه واردات شاتون خودرو 

با توجه بـه اينكـه   (گرم براي شاتون خودروهاي سبك  500خودرو در امر صادرات به صورت وزني مي باشدكه با احتساب وزن حدود 

الزم به ذكر است كه اطالعـات موجـد صـرفا مربـوط بـه      . جدول زير حاصل شده است )ي باشندماكثر خودروهاي توليد داخل سبك 

  .مي باشد 87-85سالهاي 

  *آمار واردات شاتون خودرو -  7جدول شماره 

  1389  1388  1387  1386  1385  سال

شــاتون  تعــداد  

  )هزار عدد(

3400  3000  3600  3600**  3600**  

   

كيلوگرم، تعداد آن  0.5با توجه به اينكه آمار واردات بر حسب كيلوگرم موجود است لذا با در نظر گرفتن هر عدد شاتون برابر : توجه*

  .محاسبه شده است

 89و  88سال هاي قبل، ميـزان واردات در سـال هـاي    با توجه به موجود نبودن اطالعات، و عدم برخورداري از روند مشخص در ** 

  .در نظر گرفته شده است 87برابر 

  

 



  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار
  

  شركت سامان آوران توسعه يزد

 

 
١٨ 

 تاكنون چهارم توسعه برنامه آغاز از مصرف روند بررسي) 2-4

 .اسـت  آن از بـرداري  بهـره  دوران و خـودرو  سـاخت  در مصارف اين كه باشد مي خودرو انواع براي صرفاً شاتون خودرو كاربرد موارد

  .گيرد قرار مطالعه مورد آن فروش از پس خدمات و خودروسازي بازار است الزم محصول اين مصرف بررسي براي بنابراين

 خودروسازي صنايع در مصرف ميزان آوردبر) 2-4-1

 كشور در توليدي خودروي چهار برابر تعداد به اينرو از .دباش مي شاتون خودرو عدد 4 حداقل نيازمند كشور، در توليدي خودروي هر

 كشـور  داخـل  در كه چند هر خودروها برخي كه است اين گفت بايد اينجا در كه اي نكته ليكن .شود مي مصرف نيز شاتون خودرو

 علـت  كـه  شود مي وارد كشور خارج از آن قطعات و ها مجموعه كليه و بوده داخل مونتاژ خودروها اين نوعي به ولي شوند مي توليد

 توليـد  خودروهـاي كـل   بـا  مقايسه در خودروها در گروه اين تعداد  البته ..باشد مي فوق خودروهاي توليد تعداد بودن پايين امر اين

 درصـد  پـنج  تنهـا  سـايپا،  و خـودرو  ايـران  بزرگ شركت دو سوي از شده ارائه آمارهاي مطابق و .عدد قابل توجهي نمي باشد داخل

 سـال  در شـاتون خـودرو   مصرف ميزان فوق، رويكرد گرفتن نظر در با ادامه در .ددارن قرار گروه اين در كشورمان توليدي خودروهاي

  .شد خواهد بررسي گذشته هاي

  گذشته لهاي سا طي خودرو توليد روند -8 شماره جدول

  1389  1388  1387  1386  1385  سال

  1600  1420  1300  1147  1102  )هزار دستگاه(تعداد توليد 

شـــاتون حـــداقل تعـــداد 

  )هزارعدد(مصرفي

4408  4580  5200  5680  ٦٤٠٠  

  

 خودرو فروش از پس خدمات بازار در مصرف روند برآورد) 2-4-2

خودرو به ندرت نياز به  در طول عمر يك لذا و است خودرو در مصرف كند بسيار قطعه يك شاتون گرديد اشاره پيشترنيز همانطوركه

در نظـر   خـودرو،  فـروش  از پـس  خـدمات  بـازار  در مصرف بنابراين .)صادفات شديد و حوادثمگر در موارد ت(تعويض آن رخ مي دهد

   .گرفته نمي شود

  

 پايان آن و امكان توسعه  تاچهارم  برنامه آغاز از محصول صادرات روند بررسي) 2-5



  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار
  

  شركت سامان آوران توسعه يزد

 

 
١٩ 

 قطعه اين بازار بنابراين  .باشند مي قطعه اين كننده مصرف جهان كشورهاي كليه اينرو از . است خودرو در مصرفي قطعه يك شاتون

7حاضر حال در .است برخوردار خوبي بسيار رونق از جهان سطح در
 توليد مي شود جهان سطح درساالنه  خودرو ميليون 78  حدود 

 هـاي  شركت لذا و گردد مي برآورد سال در عدد ميليون  312  حدود بازار نياز ميزان ، 4 حداقل مصرف ضريب گرفتن نظر در با و 

 صادرات در بر اساس اطالعات موجود در گمرك، ما كشور .هستند شاتون خودرو عرضه و توليد حال در جهان سطح در زيادي بسيار

   نيست برخوردار قبولي قابل وضعيت از جهاني بازار سهم كسب و

  .گردد مي تأمين كشورمان توليدات طريق از جهاني بازارهاي نياز از كمي بسيار درصد تنها ساالنه و

ميليـون دالر در سـال مـي     100در حال حاضر صادرات قطعـات خـودرو معـادل    " 8بر طبق سند توسعه چشم انداز خودرو ي كشور 

 . ولي بازهم آمار تفكيكي از قطعات صادراتي وجود ندارد "باشد

  .آورده شده است گذشته در جدول زير اطالعات صادرات اين قطعه در سال هاي

  *گذشته هاي سال در خودرو شاتون صادرات ميزان - 9 شماره جدول

  1389  1388  1387  1386  1385  سال

  **90  **90  89  61  64  )هزار عدد(تعداد 

  اطالعات گمرك : ماخذ

كيلـوگرم،   0.5با توجه به اينكه آمار واردات بر حسب كيلوگرم موجود است لذا با در نظر گرفتن هـر عـدد شـاتون برابـر     : توضيحات*

  شده است تعداد آن محاسبه

  . فرض شده است 87برابر  89و  88به دليل موجود نبودن اطالعات، ميزان صادرات در سال ** 

  

  پنجم  برنامه پايان تا صادرات اولويت با محصول به نياز بررسي -6-2 

 در تقاضـا  تـوان  مـي  آن از استفاده با بنابراين . است شده آورده گذشته هاي سال در داخلي مصرف ميزان   10    شماره جدول در

 .كرد بيني پيش را آينده

 خودروسازان بازار در تقاضا بيني پيش )الف

                                                           

 به نقل از خبرگزاري ايسنا بر اساس آخرين اطالعات منتشر شده از سوي انجمن جهاني خودروسازان 7
٨
  شوراي سياست گذاري صنعت خودرو، سازمان گسترش و نوسازي صنايع 



  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار
  

  شركت سامان آوران توسعه يزد

 

 
٢٠ 

 دسـتگاه  بيش از سه ميليـون  ساالنه توليد ،1404در سند توسعه چشم انداز خودروي كشور در افق  شده اعالم هاي سياست مطابق

ــا توجــه بــه ميــزان توليــد ف. در پايــان برنامــه پــنجم ديــده شــده اســت  خــودرو                           1600000در كشــور كــه برابــر  9علــي خــودروب

به افق تعيين شده در پايـان برنامـه    )88نسبت به  89با فرض حفظ رشد در سال % (15دستگاه مي باشد؛ مي بايست با رشد ساالنه  

بدين با در نظر گرفتن يك عدد شاتون براي هر خودرو مي توان آمار مورد نياز شـاتون بـراي خـودرو هـاي توليـد      . پنجم دست يافت

  .داخل را به صورت جدول زير ارائه كرد

  ساله 5داخلي تا پايان برنامه  توليد خودروپيش بيني  -  10جدول شماره  

  1394  1393  1392  1391  1390  1389  سال

آمار توليد 

هزار (خودرو 

  )عدد

1600  1840  2116  2433  2798  3217  

  

 خودرو فروش از پس خدمات بازار )ب

 .بنابر اينصرف نظر مي گردد.با توجه به توضيحات ذكر شده مصرف اين قطعه در بازار خدمات پس از فروش بسيار كمبوده است

 

 آينده در داخل بازار تقاضاي بيني پيش بندي جمع) ج

  :است آمده زير جدول شرح به خودروسازان بازار تقاضاي بندي جمع با ، آينده در داخل بازار تقاضاي بيني پيش

  آينده در داخل بازار تقاضاي بيني پيش بندي جمع –11شماره جدول

  سال
 پيش بيني تعداد توليد

  )هزار دستگاه(داخل خودروي

شاتون  پيش بيني تقاضا براي

  *)عدد هزار(

1390  1840  7360  

1391  2116  8464  

1392  2433  9732  

1393  2798  11192  

1394  3217  12860  
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توجه شود كه اين اين تعـداد  . عدد شاتون لحاظ گرديده است4جهت محاسبه تعداد شاتون براي هر خودروي داخل حداقل : توضيح*

باشند، لحاظ گرديده ولي در واقع با توجه به اينكه تعدادي از خودروهاي توليـد   با فرض اينكه همه ي خودرو هاي توليد داخل سبك

آنها از چهار عدد بيشتر مي باشد؛ آمار نيازمندي بـه   و تعداد شاتون)هر چند خيلي كم(غير سبك مي باشند  داخل از نوع خودروهاي

  .شاتون كمي بيش از كف محاسبه شده مي باشد

  

 :بازار پذيري توجيه نگاه از جديد واحدهاي احداث مورد در نهايي پيشنهاد و بازار مطالعات گيري نتيجه و بندي جمع

 .وارد بازار بزرگ خارج از كشور شد مي توان و كيفيت مناسب باال، تكنولوژي از بااستفاده توان مي در امر صادرات 1-

 . دارد قرار الذكر فوق صادرات فهرست در نيز خودرو قطعات كه قراردارد غيرنفتي صادرات ش افزاي جهت در دولت هاي سياست 2-

 وجود صادرات توسعه امكان كشور، در توليد رقابتي هاي مزيت بر تكيه با همچنين و جهاني بازار باالي پتانسيل بر عنايت با بنابراين

  .هستند دارا را جهاني بازارهاي به ورود قابليت جديد هاي طرح باال، تكنولوژي از استفاده صورت در لذا و داشته

ميليون دستگاه خودرو در كشور نياز به ايجاد واحد هاي  3بر طبق سند چشم انداز توسعه خودرو، براي دستيابي به توليد بيش از  -3

  .ساخت قطعات مي باشد

 

 بازار پذيري توجيه نگاه از جديد واحدهاي ايجاد پذيري امكان نهايي گيري نتيجه

 توجيه زير شرايط با حفظ ،شاتون خودرو توليد جديد واحدهاي احداث كه شود مي گيري نتيجه گرفته، صورت مطالعات بر عنايت با

 :بود خواهد پذير

 رقابتي هاي قيمت و جهاني كيفيت با محصول توليد و باال تكنولوژي از استفاده -1

  جهانيداخلي و  بازارهاي در فروش و بازاريابي مهندسي، توان از برخورداري -2

 الملل بين تجارت قوانين و اصول از طرح مجري كامل آشنايي -3

  بازار نياز مورد هاي تنوع با محصول توليد در الزم انعطاف قابليت ايجاد -4

  

  

  



  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  
  شركت سامان آوران توسعه يزد

 كشورها ديگر با آن مقايسه

 و در موردخودرو گري ريخته روش بهترين

  

سـاعت در   1ميلگرد هاي برش خورده جهت انجام عمليات فرجينگ داخل كوره پيش گرم ركوپراتيو به مدت 

ميلگرد

برش ميلگرد

خان شكي سطوح  
جانبي

برش

خان كشي سوراخ  
گژن پين

فرز كاري

ل
صو

ح
م

  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار

٢٢ 

مقايسه و كشور در محصول وعرضه توليد هاي روش و 

 شاتون

بهترين سنگين آالت ماشين در مورد كه شود مي توليد گري وريخته

  :است گرديده بيان توليد محصول فرآيندي توضيحات

  . در ذيل توضيحات فرايندي توليد محصول بيان گرديده است

  . ميلگرد توسط اره نواري فلزبري افقي، برش داده مي شود

ميلگرد هاي برش خورده جهت انجام عمليات فرجينگ داخل كوره پيش گرم ركوپراتيو به مدت 

  .درجه سانتيگراد قرار مي گيرد

عمليات پيش  
گرم

پرس  
فرجينگ

پوسته گيري  
و بازرسي

عمليات  
حرارتي

تست ترك يابي  
مغناطيسي 

پرداخت كاري

خان كشي سوراخ تكيه  
گاه

سوراخ كاري كوپه  
ها

بسته بنديمونتاژماشين كاري

ل
صو

ح
م

جمهوري اسالمي ايران

وزارت صنايع و معادن

سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

 

 

 تكنولوژي اجمالي بررسي )3

شاتون توليد روش به نگاهي) 3-1

وريخته فرجينگ دوروش از شاتون

توضيحات ذيل در. باشد مي فرجينگ

  

در ذيل توضيحات فرايندي توليد محصول بيان گرديده است. مي باشد

  :شرح مراحل توليد

ميلگرد توسط اره نواري فلزبري افقي، برش داده مي شود: برش ميلگرد -1

ميلگرد هاي برش خورده جهت انجام عمليات فرجينگ داخل كوره پيش گرم ركوپراتيو به مدت : عمليات پيش گرم -2

درجه سانتيگراد قرار مي گيرد 1050-850درجه حرارت 

پوسته گيري  
و بازرسي

پليسه گيري  
و بازرسي

مهرش
عمليات  
حرارتي

پخ زني سوراخكاري

اندازه گيري  
پنوماتيكي سوراخها

ماشين كاري
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٢٣ 

كيلـوژول، عمليـات    64مرحله اي قرار گرفته و توسط پرس فرجينگ  4جهت شكل دادن، قطعه درون قالب هاي : پرس فرجينگ -3

  .فرجينگ صورت مي گيرد

جهت جدا كردن پوسته هاي به وجود آمده در اثر عمليات حرارتي و بدست آمدن دقت ابعادي در مرحلـه  : پوسته گيري و بازرسي -4

  .قطعه جدا گرديده و تحت بازرسي پس از عمليات فرجينگ قرار مي گيرد مهرش توسط برس سيمي پوسته هاي

  تن اين عمليات صورت مي گيرد 400جهت بريدن و جدا كردن اليه اضافي توسط پرس هيدروليك : پليسه گيري -5

عمليـات   تـن هيـدروليك   600جهت ايجاد مارك ها و عالمت ها روي قطعه و دقت ابعادي قطعـه توسـط پـرس    : عمليات مهرش -6

  مهرش صورت مي گيرد

جهت آزاد شدن تنش هاي بـاقي مانـده از مراحـل قبلـي در     ) تنش زدايي، سختكاري، بهسازي(عمليات حرارتي : عمليات حرارتي -7

درجه سانتيگراد صورت مي گيرد و عمليات حرارتي بهسازي جهـت   700ساعت در درجه حرارت  1كوره ي الكتريكي مافلي به مدت 

دقيقـه ايـن عمليـات در درجـه حـرارت       40تا  20ن خواص مكانيكي قطعه از جمله سختي داخل كوره مافلي به مدت بهبود بخشيد

  .درجه سانتيگراد براي بازپخت صورت مي گيرد 700براي سخت كاري و  1000

  .گيرد جهت پرداخت سطح قطعه اين عمليات توسط دستگاه شات بالست و ساچمه هاي فوالدي صورت مي: پرداختكاري -8

  .اين عمليات توسط دستگاه خان كشي با تيغه هاي مسطح صورت مي گيرد: خان كشي سطوح جانبي -9

اين عمليـات توسـط دسـتگاه اره نـواري صـورت مـي       .  برش براي جداكردن گپه هاي باال و پاييني شاتون انجام مي گيرد: برش -10

  .گيرد

ان كشي صورت مي گيرد تا سطح سوراخ گژن پين داراي راسـتا و انطبـاق   اين عمليات توط ماشين خ: خان كشي سوراخ گژپين -11

  .صحيح باشد

اين عمليات توسط فرز افقي و عمودي و تيغه فرز پولكي و كـف  : فرز كاري نشيمنگاه پيچ ها و سطوح جدايش دو گپه: فرزكاري -12

  .تراشي صورت مي گيرد

  .ه ياتاقان ميل لنگ توسط دستگاه خان كشي صورت مي گيردخان كشي سوراخ تكيه گا: خان كشي سوراخ تكيه گاه -13
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  .صورت مي گيرد MSB20اين عمليات توسط دريل : سوراخ كاري كوپه ها، پخ زني و سوراخكاري 

جهت اطمينان از نحوه سوراخكاري و قطر سوراخ ها توسط دستگاه انـدازه گيـري پنومـاتيكي    : اندازه گيري پنوماتيكي سوراخ ها -14

  .يات صورت مي گيرداين عمل

  جهت ماشينكاري جاي زباله دان ياتاقان از ماشين فرز افقي شكاف تراش ياتاقان استفاده مي شود:  ماشينكاري -15

  توسط پرس دستي بوش گژن بين داخل شاتون قرار مي گيرد و سپس شاتون تحت بازرسي قرار مي گيرد: مونتاژ

بسـته از ايـن جعبـه هـا      100د شده داخل جعبه هاي مقوايي قرار گرفته و سپس هر عدد از شاتون هاي ايجا 4هر : بسته بندي -16

  .داخل پالت چوبي قرار مي گيرند و در قفسه هاي انبار نگهداري مي شوند

  شاتون خودرو توليد در استفاده مورد تكنولوژي سطح به نگاهي) 3-2

تا محصوالت به صورت سري با كيفيت باال و حجـم انبـوه توليـد    امروزه ورود ماشين االت صنعتي وتكنولوژي هاي موجود باعث شده 

تكنولـوژي  امـروزه در دنيـا از   . تواند جوابگوي صنعت امروزه باشـد  گردد و به عبارتي ديگر توليد سنتي مقرون به صرفه نيست و نمي

  . يچيده با كيفيت برتر و سرعت باال استفاده مي گرددهاي مدرن توليد قطعات پ

  

 جهان كشورهاي ديگر با كشورمان معمول توليد روش مقايسه) 3-3

 سـاير  در اسـتفاده  مـورد  توليـد  هـاي  روشبنابر اين اگر بخواهيم اين روش با. روش توليد شاتون خودرو در بند قبلي شرح داده شد

 :شد خواهد حاصل زير نتايج گيرد قرار مقايسه مورد كشورها

 ديگـري  روش تـاكنون  و گيـرد  مي انجام ما كشور در كه است روشي همان كشورها ساير در شاتون خودرو توليد روش و تكنولوژي

 تـوان  مـي  حتـي  و است اهميت داراي شاتون خودرو توليد فرايند در كه آنچه .است نشده معرفي جهان ديگر نقاط در كار اين براي

 ذيـل  موارد باشد مي برخوردار باالتري درجه از صنعتي كشورهاي در و داده تشكيل را شده توليد قطعه كيفيت عوامل اين كه گفت

 .هستند

  عمل دقت و كيفيت •

  مصرفي اوليه مواد كيفيت •
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  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار
  

  شركت سامان آوران توسعه يزد
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   دقيق و يكدست محصول توليد آن طبع به و مونتاژ و توليد اتوماسيون درجه •

 توليد در استفاده مورد آالت ماشين سازنده هاي شركت و كشورها) 3-4

 ماشـين  ذيل محـل تـامين   درجدول. فرجينگ، ماشين آالت متعدد و متنوعي به كار مي روددر فرايند توليد شاتون خودرو به روش 

  . است گرديده ارائه آالت

  خودرو شاتون توليد آالت ماشين فهرست -12 شماره جدول

  كشورسازنده  نام ماشين  رديف

  ايران  دستگاه تراش  1

  ايران  دستگاه سنگ زني  2

  ايران  دستگاه سنگ زني  3

  ايران  اسپاركدستگاه   4

 ايران  دستگاه اندازه گيري پيچيدگي          5

 ايران  دستگاه اندازه گيري خميدگي          6

 ايران  اره تواري  7

 ايران  كوره عمليات پيش گرم  8

 ايران  پرس فرجينگ  9

 ايران  ماشين شات بالست  10

 ايران  پرس هيدروليك  11

 ايران  پرس هيدروليك  12

 ايران  ماشين قرز  13

 ايران  اره نواري  14

 ايران  ماشين قرز  15

 ايران  دستگاه اندازه گيري نيوماتيكي  16

 ايران  دريل ستوني  17
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 ايران  ماشين خانكشي  18

 ايران  دستگاه بازرسي ترك  19

 ايران  كوره عمليات حرارتي تنش گيري  20

 ايران  كوره عمليات حرارتي سختكاري  21

 ايران  بازپختكوره عمليات حرارتي   22

 ايران  پرس دستي  23

  

  مرسوم هاي تكنولوژي ضعف و قوت نقاط تعيين) 4

امروزه ورود ماشين االت صنعتي وتكنولوژي هاي موجود باعث شده تا محصوالت به صورت سري با كيفيت باال و حجـم انبـوه توليـد    

گردد و به عبارتي ديگر توليد سنتي مقرون به صرفه نيست و نمي تواند جوابگوي صنعت امروزه باشد بنابرين از نقاط قوت تكنولـوژي  

ده با كيفيت برتر و سرعت باالتر ميباشد و ضعف ان استفاده از انرژيهـاي نـو ماننـد بـرق و سـوختهاي      هاي مدرن توليد قطعات پيچي

جديد است كه هزينه باالتري رادارا مي باشد و لي در قبال توليد سنتي اين نيز جزء مزايا محصوب ميشود زيرا به هر صورت الـودگي  

  كمتري دارد 

 انتظار مورد ثابت گذاري سرمايه حجم برآورد همراه به اقتصادي ظرفيت حداقل تعيين و بررسي) 5

  ثابت گذاري سرمايه حجم آورد) 5-1

در اين بخش بررسي پارامترهاي مهم اقتصادي احداث يك واحد صنعتي توليـد شـاتون خـودرو بـه روش فـورج بـا حـداقل ظرفيـت          

اقتصادي نظير برآورد هزينه هاي ثابت و در گردش مورد نياز واحد، نقطه سربه سر و سرانه سرمايه گذاري و غيـره انجـام مـي گـردد     

ه توليد واحد مورد نظر براساس مشخصات فني ماشين االت خـط توليـد بـرآورد مـي شـود كـه در       براي اين منظور ابتدا برنامه ساليان

روز كـاري محاسـبه    300سـاعته بـراي    8شـيفت كـاري    3جدول زير ارائه شده است الزم به ذكر است توليد ساالنه براساس تعـداد  

  . گرديده است

 :باشد مي زير هاي سرفصل شامل كه طرح ثابت سرمايه حداقل

  زمين •

  سازي محوطه •



  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار
  

  شركت سامان آوران توسعه يزد

 

 
٢٧ 

  واداري توليدي ساختمانهاي •

  تجهيزات و آالت ماشين •

   عمومي تاسيسات •

  اداري تجهيزات و اثاثيه •

  كارگاهي برون /درون نقل و حمل آالت ماشين •

  بهرهبرداري از قبل هاي هزينه •

 نشده بيني پيش هاي هزينه •

 مـي  ارائـه  ادامـه  در تفصيل به ذيل جدول اين در موجود اعداد و است شده گنجانده ذيل جدول در طرح اين الذكر فوق هاي هزينه

 :گردد

  شاتون خودرو توليد واحد نياز مورد ثابت سرمايه حداقل - 13 جدول شماره

  )ميليون ريال(هزينه   شرح  رديف

  400  زمين  1

  740  محوطه سازي  2

  4525  اداري و توليدي ساختمانهاي  3

  5500  و تجهيزات آالت ماشين  4

  8000  عمومي تأسيسات  5

  170  اداري تجهيزات و اثاثيه  6

  420  كارگاهي برون  /درون نقل و حمل آالت ماشين  7

  800  برداري بهره از قبل هاي هزينه  8

  675  نشده بيني پيش هاي هزينه  9

  14100  جمع

  

  سرمايه ثابت= هزينه هاي سرمايه اي+ هزينه هاي قبل از بهره برداري   

  سرمايه ثابت=   14100)    ميليون ريال(         



  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار
  

  شركت سامان آوران توسعه يزد

 

 
٢٨ 

 زمين) 5-1-1

    طـرح  نيـاز  مـورد  زمين حداقل اينرو از . است شده برآورد مربع متر 2150 معادل طرح توليد و اداري كاري فضاهاي كل مجموع

  .گردد مي برآورد مربع متر  4000

  

  )ريالميليون (قيمت كل   )ريال(قيمت واحد    )مترمربع(مساحت   شرح

هزينه زمين، آماده سازي و 

  انتقال سند
4000  150000  400  

  

 

 سازي محوطه )5-1-2

 همـراه  به موارد اين كامل شرح كه است غيره و سبز فضاي ها، حصاركشي و كشي ديوار زمين، تسيطح شامل سازي محوطه هزينه 

  .است شده آورده ذيل جدول در آن هاي هزينه

  

  سازي محوطه هاي هزينه - 14 شماره جدول

  واحد محاسبه  مقدار  شرح فضاي كاري  رديف
هزينه 

  )ريال(واحد

ميليون (هزينه كل 

  )ريال

  200  50000  مترمكعب  4000  خاكبرداري و تسطيح  1

  260  500000  مترمربع  520  حصار كشي  2

  160  200000  مترمربع  800  خيابان كشيآسفالت و   3

  120  150000  متر مربع  800  ايجاد فضاي سبز روشنايي  4

  740  جمع كل

  

  



  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار
  

  شركت سامان آوران توسعه يزد

 

 
٢٩ 

 

  اداري و توليدي ساختمانهاي) 5-1-3

 

  .است گرديده تعيين زير صورت به نيز كاري فضاهاي حداقل نياز، مورد تجهيزات و آالت ماشين حداقل به توجه با

  

  

  كاري فضاهاي حداقل تعيين - 15 شماره جدول

  نوع  شرح فضاي كاري  رديف
متر (مساحت 

  )مربع

هزينه 

  )ريال(واحد

ميليون (قيمت كل 

  )ريال

  3000  2000000  1500  سوله  سالن توليد  1

  640  2000000  320  سوله  انبارها  2

  125  2500000  50  آجر و تيرچه  تاسيسات ساختمان  3

  450  3000000  150  اجر و تيرچه  اداري  4

  60  2000000  30  آجر و بتون  نگهباني  5

  250  2500000  100  اجر و تيرچه  رفاهي و كارگري  6

  4525  2130: جمع كل

  

  

  

 نياز مورد آالت ماشين حداقل) 5-1-4

  .است نياز مورد شاتون خودرو توليد صنعتي واحد يك براي زير آالت ماشين شده تعريف توليد فرايند به توجه با

  



  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار
  

  شركت سامان آوران توسعه يزد

 

 
٣٠ 

  شاتون خودرو توليد واحد يك نياز مورد آالت ماشين حداقل 16-  شماره جدول

  منبع تامين  تعداد  مشخصه فني  االت ماشين شرح  رديف
 واحد قيمت

  ميليون ريال

 كل قيمت

  ميليون ريال

  1400  700  داخلي  2  متري5/1  دستگاه تراش  1

  دستگاه سنگ زني  2
ابزار 

  )يوتيورسال(تيزكني
  400  200  داخلي  2

  400  250  داخلي  2  تخت  دستگاه سنگ زني  3

  200  100  داخلي  2  -  دستگاه اسپارك  4

5  
دستگاه اندازه گيري 

  پيچيدگي
  60  60 داخلي  1  -

6  
گاه اندازه گيري تدس

  خميدگي
  60  60 داخلي  1  -

  واريناره   7
فلز بري افقي 

  )ميلگرد بري(
  40  20 داخلي  2

8  
كوره عمليات پيش 

  گرم

ركو پراتيو 

و 1400حداكثر

  كيلوگرم120ظرفيت

  60  60 داخلي  1

  100  50 داخلي  2  كيلو ژول64  پرس فرجينگ  9

  30  30 داخلي  1  قطعه 3به گنجايش  ماشين شات بالست  10

  200  200 داخلي  1  تن 200  پرس هيدروليك  11

  500  500 داخلي  1  تن 600  پرس هيدروليك  12

  رزفماشين   13
عمودي با حداكثر 

 تغيير مكانيزم
  400  200 داخلي  2



  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار
  

  شركت سامان آوران توسعه يزد

 

 
٣١ 

  متر5/0

  اره نواري  14

فلز بري با دقت 

ميليمتر  50/0

  35تاوارتفاع برش 

  240  120 داخلي  2

  470  250 داخلي  2  افقي  رزماشين ف  15

16  
دستگاه اندازه گيري 

  نيوماتيكي
  20  20 داخلي  1  اتمسفر14با فشار

  360  6 داخلي  Msb20  6  دريل ستوني  17

  ماشين خانكشي  18

دو محوره قائم 

كشيدني به طرف 

  پايين

  470  250 داخلي  2

  دستگاه بازرسي ترك  19
به روش ذرات 

 mag40مغناطيسي

  25  25 داخلي  1

20  
كوره عمليات حرارتي 

  تنش گيري

لي ككوره ما

الكتريكي 

وظرفيت 800تا

  كيلوگرم80

  25  25 داخلي  1

21  
كوره عمليات حرارتي 

  سختكاري

لي ككوره ما

الكتريكي 

وظرفيت 1000تا

  كيلوگرم80

  30  30 داخلي  1

22  
كوره عمليات حرارتي 

  بازپخت

لي ككوره ما

الكتريكي 
  30  30 داخلي  1



  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار
  

  شركت سامان آوران توسعه يزد

 

 
٣٢ 

وظرفيت 1000تا

  كيلوگرم80

  10  5 داخلي  2  تن2  پرس دستي  23

  5500  جمع

  

 عمومي تأسيسات)5-1-5

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

 تاسيسات مورد نياز  - 17شماره جدول

  مشخصه فني  شرح  تاسيسات مورد نياز  رديف
ميليون ( كل قيمت

  )ريال

  20  -  خريد و نصب  ..، اينترنت وارتباطات و تلفن  1

  150  اينچ 4.3  خريد انشعاب و نصب  رساني آب  2

  kwh 330 300  خريد انشعاب و نصب  برق رساني  3

  200  مترمكعب در سال150  خريد انشعاب گاز  سوخت  4

  130  -  ...بخاري، كولر و   سرمايش و گرمايش تأسيسات  5

6  
حفاظتي و امنيتي و سيستم 

  اطفاء حريق
  40  -  ..كپسول آتش نشاني و

  870  جمع كل

  

  اداري تجهيزات و اثاثيه) 5-1-6

 وسايل  مانند، نيز خدماتي وسايل و و غيره ها فايل اداري، مبلمان متعلقات، و كامپيوتر كار، ميزهاي شامل اداري وسايل و تجهيزات

 .باشد مي امور رفاهي و آشپزخانه و آبدارخانه



  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار
  

  شركت سامان آوران توسعه يزد

 

 
٣٣ 

  اثاثيه و تجهيزات اداري مورد نياز -   18 شماره جدول

ميليون (قيمت كل   نوع  رديف

  )ريال

  100  كامپيوتر و وسايل مرتبط  1

  30  مبلمان اداري  2

  20  ملزومات اداري  4

  20  وسائل آبدارخانه، آشپزخانه و امور رفاهي  5

  170  جمع كل

  

 كارگاهي برون  /درون نقل و حمل آالت ماشين) 5-1-7

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

  ماشين آالت حمل و نقل -  19شماره  جدول

ميليون (قيمت كل   تعداد  نوع  رديف

  )ريال

  140  1  خودروي سواري  1

  70  1  خودروي وانت  2

  60  2  جك پالت  3

  150  1  جرثقيل سقفي  4

  420    جمع كل

 

 برداري بهره از قبل هاي هزينه) 5-1-8

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

  .گردد مي برآوردبه شرح زير  آن هاي هزينه كه بود خواهد غيره و بازديدها و ها مسافرت



  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار
  

  شركت سامان آوران توسعه يزد

 

 
٣٤ 

  هزينه هاي قبل از بهره برداري - 20شماره  جدول

ميليون (قيمت كل   شرح  رديف

  )ريال

  150  بازديدها و ها و مسافرت بانكي اخذ تسهيالت شركت، ثبت مهندسي، پيش و اوليه مطالعات  1

  500  هزينه هاي راه اندازي و توليد آزمايشي  2

  150  هزينه آموزش اوليه پرسنل  2

  800  جمع

  

  نشده بيني پيش هاي هزينه) 5-1-9

  .بود خواهد ريال ميليون  675   معادل كه گردد مي لحاظ ثابت سرمايه كل درصد پنج معادل حاضر در نشده بيني پيش هاي هزينه

   

 

 طرح اقتصادي ظرفيت حداقل رآوردب) 5-2

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

 در كـه  گـردد  مـي  برآورد طرح اقتصادي ظرفيت حداقل فوق، نگرش با اينرو از .دنماي ايجاد گذار سرمايه براي نيز را قبول قابل سود

 خواهـد  ارائه ظرفيت حداقل آنها، بر استناد با سپس و شده داده مختصري شرح اقتصادي ظرفيت تعيين هاي فرض پيش ابتدا اينجا

 .شد

  توليد سربسر نقطه كردن لحاظ •

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

 از بـاالتر  است الزم اقتصادي توليد ظرفيت بنابراين .دباش مي درآمدها مساوي ها هزينه توليد سربسر نقطه در ديگر عبارت به و دهد

 .باشد سربسر نقطه

  انتظار مورد سود حداقل كردن لحاظ •



  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار
  

  شركت سامان آوران توسعه يزد

 

 
٣٥ 

 سود نرخ .دباش مي )گردش در سرمايهو  ثابت سرمايه(آن كل گذاري سرمايه حجم تابع اقتصادي طرح يك انتظار مورد سود حداقل

 .تاس درصد 14 معادل به طور متوسط بانكي سود ما كشور در .ودش مي تعيين بانكي تسهيالت بهره نرخ براساس عموماً انتظار مورد

 بـراي  بـانكي  بهـره  نـرخ  از بـيش  درصـد  پنجاه حدود بازگشتي نرخ كه شود مي تعيين طوري طرح انتظار مورد سود عموماً بنابراين

 .نمايد ايجاد گذار سرمايه

 شـده  پيشـنهاد  عـدد    400000    طرح اقتصادي ظرفيت حداقل الزم، هاي تحليل و تجزيه از پس و شده ذكر مطالب بر عنايت با

  .است

 عملي ظرفيت – ب

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

  

  آن تأمين منابع و ساليانه نياز مورد عمده اوليه مواد برآورد) 6

مواد اوليه مورد نياز اين طرح به طور معمول در ايران از صنايع فوالد سازي كشور تامين مي گـردد و همچنـين مـي توانـد از طريـق      

 . عمده مواد اوليه مورد نياز اين طرح ميتواند از واحد هاي موجود در منطقه نيز تامين گردد. واردات تامين گردد

  اوليه مواد ميزان و نوع معرفي) 6-1

  .است شده آورده توليد شاتون خودرو در مصرفي اوليه مواد زير جدول در

  طرح مصرفي  اوليه مواد معرفي  -21  شماره جدول

  مشخصه فني  شرح ماده  رديف
  ساليانه مصرف

  تامين
  واحد  مقدار

DI  فوالدي ميلگرد  1 N   36 M  N 5– 11/1167  600  داخلي  تن  

  پين گژن بوش  2
 شيار ميليمتروداراي1ميليمترو ضخامت  27 خاجي قطر به برنجي

  ضربدري
  داخلي  عدد  400000

  داخلي  عدد  1000  سانتيمتر 83*45*58ابعاد  و سانتيمتر 1ضخامت  به  چوبي جعبه  3

  داخلي  عدد  100000  سانتيمتر 20*8/5*11ابعاد   به اليه سه  مقوايي كارتن  4

 اوليه مواد تأمين منابع معرفي) 6-2



  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار
  

  شركت سامان آوران توسعه يزد

 

 
٣٦ 

   .تاس تأمين قابل كشور داخل از طرح مصرفي اوليه مواد كليه

 

 مصرفي اوليه مواد هاي قيمت برآورد )6-3

  .است شده ارائه آنها از كدام هر خريد قيمت اينجا در لذا شد آورده فوق جدول در طرح مصرفي اوليه ماده

  قيمت مواد اوليه مورد نياز در يكسال -  22شماره جدول

هزار ( قيمت واحد  واحد  ماده اوليه  رديف

  )ريال

ــل    مصرف ساليانه ــت كـ قيمـ

  )ميليون ريال(

  1200  600  20000  تن  فوالدي ميلگرد  1

  2000  400000  5  هزار عدد  پين گژن بوش  2

  50  1000  50  عدد  چوبي جعبه  3

  100  100000  1  هزار عدد  مقوايي كارتن  4

  3350  جمع

  

  

 

 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



  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار
  

  شركت سامان آوران توسعه يزد

 

 
٣٧ 

 محصول فروش بازارهاي )7-1

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

كـه در مـورد شـاتون     .باشـد  مي آن فروش از پس خدمات بازار و خودروسازان بازار خودرو، قطعات بازار كه شد داده شرح يك بخش

 .باشد داشته بازار اين با را فاصله نزديكترين است الزم طرح اجراي محل بنابراين. خودرو بازار عمده فقط بازار خودرو سازان مي باشد

 تأمين دو اين تابعه هاي شركت برخي و سايپا گستر ه ساز ساپكو، بزرگ هاي شركت بازار، اين در خودرو قطعات خريدار ترين اصلي

 ترين مناسب خودروسازان، بازار لحاظ از بنابراين .دهستن مستقر تهران شهر در همه ها شركت اين كه باشد مي كشور بزرگ كننده

 .باشد مي تهران استان صنعتي هاي شهرك از يكي طرح، اجراي محل

 اوليه مواد تأمين بازار)  2-7

با توجه به اينكه نزديك . است تأمين قابل كشور مختلف هاي استان در كه ميلگرد و بوش گژن پين طرح، مصرفي عمده اوليه ماده

بودن محل تامين مواد اوليه به كارخانه در اين صنعت از اهميت بااليي برخوردار است و باعث كاهش هزينه هاي حمل و نقل مي 

مصرف گردد لذا پيشنهاد مي شود اوال اين كارخانه در نزديك واحد توليد آهن و فوالدهاي آلياژي باشد و در مرتبه دوم به بازارهاي 

نزديك باشد با توجه به اينكه در محدوده شهرك صنعتي فوالد كه در جوار فوالد آلياژي قرار گرفته بهترين موقعيت براي پياده 

  .  سازي طرح در اين محدوده از اين نظر مي باشد

  طرح ديگر هاي نيازمندي و حتياجاتا) 7-3  

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

 وجـود  محـل  انتخاب لحاظ به خاصي محدوديت لذا است تأمين قابل كشور مختلف نقاط در طرح نياز سطح در فوق هاي نيازمندي

 .ندارد

 نياز مورد بنايي زير امكانات) 7-4

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

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

 دولتي خاص هاي حمايت) 7-5



  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار
  

  شركت سامان آوران توسعه يزد

 

 
٣٨ 

 .دباش داشته وجود به لحاظ مكاني آن براي دولتي خاص هاي حمايت كه رسد نمي نظر به لذا و است صنعتي طرح يك حاضر طرح

 طـرح  نوع به ارتباطي ها حمايت اين كه شود دولتي عمومي هاي حمايت برخي مشمول تواند مي محروم نقاط در طرح اجراي البته

 يـا  محدوديت نيز معيار اين لحاظ از گفت توان مي وسيله بدين لذا و بود خواهد آن اجراي براي شده انتخاب محل تابع بلكه نداشته

 زيـر  جـدول  در طـرح  اجراي مناسب اجراي محل يابي، مكان مطالعات بندي جمع با .ندارد وجود طرح براي دولتي خاص تسهيالت

  .است آمده

  

  طرح اجراي يابي مكان خالصه  -  23 شماره جدول

  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 استان صنعتي هاي شهرك از يكي : يك اولويت

 

 اشتغال تعداد و انساني نيروي تأمين وضعيت 8- 

 سـاختار  مـورد  در كـه  خودروسـاز  هـاي  شركت الزامات به توجه با همچنين و كشور در سازي قطعه كار و كسب الزامات به توجه با

  .است زير انساني نيروي نيازمند حاضر طرح نمايند، مي اعمال سازان قطعه انساني منابع و تشكيالتي



  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار
  

  شركت سامان آوران توسعه يزد

 

 
٣٩ 

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

در ذيل به تشريح هر يـك مـي   . پرسنل مستقيم توليد و پرسنل غير مستقيم توليدپرسنل توليدي خود به دو دسته تقسيم ميگردند 

  .پردازيم 

  پرسنل اداري  •

منظور از پرسنل اداري افرادي هستند كه در تشكيالت يك سازمان به فعاليـت هـاي اداري و خـدماتي اشـتغال دارنـد تعـداد و نـوع        

چيدمان اين افراد بستگي به وسعت و ساختار سازماني دارد ليكن وجود برخي از اين نيرو ها جزء الينفك سازمان محسوب مي گـردد  

  دفتر مركزي داشته باشد نيرو هاي مورد نياز در بخش اداري طرح به شرح جدول ذيل مي باشد  از انجايي كه متقاضي طرح داراي

  

  نيروي انساني و حداقل تحصيالت مورد نياز - 24شمارهجدول 

  ميزان تحصيالت  تعداد  شرح  رديف

  ليسانس  1  مدير عامل  1

  ليسانس  1  مدير مالي و اداري  2

  ليسانس  1  مدير بازرگاني و فروش  3

  ديپلم  1  كارمند اداري و مالي  4

  ليسانس  1  حسابدار صنعتي  5

  سيكل  2  خدماتي  6

  ديپلم  1  منشي  7

  7:جمع نيروي انساني دفتر مركزي

  كارخانه  

    ليسانس  1  مدير كارخانه  1

  ليسانس  1  مدير توليد  2

  ليسانس  2  كارشناس برنامه ريزي توليد  3



  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار
  

  شركت سامان آوران توسعه يزد
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  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  10  كارگر ماهر  9

  ديپلم  20  كارگر ساده  10

  ليسانس  1  انبار دار  11

  ديپلم  3  نگهبان  12

   44:جمع نيروي انساني كارخانه

  51: كلجمع 

  

 ارتباطي و مخابراتي امكانات سوخت، برق، آب، ميزان تعيين و بررسي 9-

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

 ايـن  .تاسـ  شـده  برآورد كيلو وات ساعت 392 نياز همچنين و تأسيسات و آالت ماشين مصرف به توجه با طرح نياز مورد برق توان

 تاس تأمين قابل ها استان كليه در و كشور سراسري غيره و ها ساختمان روشنايي برق، شبكه از راحتي به برق توان

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

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

 طريـق  از آب ميـزان  ايـن  كه گردد مي برآورد مكعب متر 22 روزانه مصرف حجم كاركنان تعداد به توجه با كه بود خواهد نياز مورد

 .است تأمين قابل طرح اجراي محلدر  كشي لوله شبكه

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

 .تگرفـ  خواهـد  قـرار  اسـتفاده  مـورد  يگرمايشـ انرژي موردنياز كوره حرارتي پيش گرم و وسايل  تأمين براي حاضر طرح در سوخت

 انتخـاب  سوخت عنوان به گازوئيلگاز شهري باشد  فاقد محل طرح در صورتي كه .است شهري گاز طرح، پيشنهادي سوخت بهترين



  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار
  

  شركت سامان آوران توسعه يزد

 

 
٤١ 

 اولويـت  آن انتخاب باشد برخوردار شهري گاز كشي لوله از طرح اجراي براي شده انتخاب نهايي محل كه صورتي در ولي خواهد شد

 .داشت خواهد

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

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

 نياز مورد زيربنايي امكانات برآورد) 9-5

    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 •

 مصـرف  بـازار  بـه  وسـايل  همين وسيله به نيز محصوالت و شده وارد طرح اجراي محل به تريلي و كاميون وسيله به طرح اوليه مواد

 .باشد داشته وجود طرح اجراي محل در است الزم نقليه وسايل اين حركت مناسب ارتباطي هاي راه اينرو از .دش خواهد حمل

  كاركنان مرور و عبور •

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

 .باشد آن مناسب ارتباطي امكانات داراي

  بندر و فرودگاه هĤهن، را مانند امكانات ريسا

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

  

 بازرگاني و اقتصادي هاي حمايت وضعيت) 10

 جهاني هاي تعرفه با آن مقايسه و گمركي تعرفه هاي حمايت )10-1

 در امـر  ايـن  كـه  اسـت  كـرده  باال درصد بسيار با گمركي هاي تعرفه تدوين به اقدام بازرگاني وزارت آن، قطعات و خودرو صنعت در

 وارداتي قطعات دولتي، هاي سياست مطابق خودروساز هاي شركت طرف ديگر از .است گرفته صورت داخل توليد از حمايت راستاي

 در ،خودروسـازان  سياست به توجه با ولي دارد وجود خودرو قطعات براي اي تعرفه هاي حمايت چند هر از اينرو كنند نمي خريد را

   .باشد مي تأثير بي OEبازار  در اي تعرفه هاي سياست كه گفت توان مي مجموع

  



  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار
  

  شركت سامان آوران توسعه يزد

 

 
٤٢ 

 مالي هاي حمايت) 10-2

 تسـهيالت  ارائـه  سـطح  در صـرفاً  ها اين حمايت كه گفت بايد كشورمان در سازي قطعه هاي طرح از مالي هاي حمايت خصوص در

 ، هسـتند  برخـوردار  مناسـب  اقتصـادي  توجيـه  از كه هايي طرح كليه و براي داشته عمومي حالت تسهيالت اين كه باشد مي بانكي

 البتـه خودروسـازان   .ندارد وجود طرح خصوص در خاصي ويژه هاي حمايت كه گفت توان مي مجموع بنابراين در .شود مي پرداخت

 حـال  در ولـي  هسـتند  داخـل  ساخت صد خودروهاي در صد كردن داخل توليد هاي سياست داراي شد اشاره پيشتر كه همانطوري

  .آورند نمي به عمل سازان قطعه از مالي حمايت هيچگونه حاضر

 

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

 و است برخوردار عرضه مازاد حالت از شاتونانواع  عرضه لحاظ به بازاركشورمان كه گفت توان مي گرفته صورت مطالعات بر عنايت با

 قطعـات  صـادرات  توسعه براي دولت گذاري سياست ديگر طرف از .است ناپذير داخل توجيه توليد نگرش با جديد توليدي واحد لذا

 و باشد نظر مد آن براي صادراتيگذاري  هدف است الزم جديد واحدهاي ايجاد براي مندي عالقه صورت در اينرو از .دارد خودرو قرار

 كرد ريزي برنامه جديد واحدهاي ايجاد روي توان مي صورت اين در صنعتي،قطعات  توليد در كشورمان نسبي هاي مزيت به توجه با

عـدد در سـال    400000با توجه به ظرفيت توليد ماشـين آالت ظرفيـت توليـد اسـمي طـرح       كه گفت توان مي ظرفيت نيز نگاه از .

 ريال ميليون  14100   معادل ثابت سرمايه حجم ، اسمي ظرفيت درصد 80 عملي معادل ظرفيت گرفتن نظر در با كه . خواهد بود

 را خـود  هـاي  كليه هزينه اينكه بر عالوه رحط كه است شده انتخاب طوري فوق هاي گذاري سرمايه حجم و كه ظرفيت بود اهد خو

 كـه  اسـت  گـذار  سرمايه متوجه نيز هايي ريسك حاضر طرح در .نمود خواهد گذار سرمايه نصيب نيز معقولي سود دهد، مي پوشش

  :است شده ارائه ذيالً آن فهرست

 جهـت  آنها جملگي كه متعدد فني الزامات خودروسازانسوي  از بازار اين در .باشد مي خودروسازي بازار طرح، قطعات فروش بازار -

 .باشد مي آنها رعايت به ملزم توليدكننده هر و گردد مي اعمال تعيين در زمان و كيفيت با محصول ارائه

 ايجاد خود صنعتي واحد در را الزم توان مهندسي بايد گذار سرمايه اينر از .دارد مهمي بسيار نقش سازي قطعه صنعت در كيفيت -

   .نمايد كوشش آن توسعه در همواره و

 پرداخـت  زمـان  داراي خودروسـازان  برخي است ولي شده لحاظ يك ماه طرح در محصوالت فروش از حاصل وجوه برگشت دوره  -

 .داشته باشد خود هاي هزينه پرداخت جهت كافي نقدينگي ان تو از گذار سرمايه است كه الزم هستند نيز فوق مدت از بيش حتي



  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران

  گزارش امكان سنجي مقدماتي توليد

  شاتون خودرو به روش فرجينگ

  1390 بهار
  

  شركت سامان آوران توسعه يزد

 

 
٤٣ 

 محوريـت  اينكـه  بـر  نظـر  لذا است شده موجود برآورد ومستندات شواهد براساس طرح توليدي قطعات انجام قابل صادرات ميزان  -

 به بازارهـاي  ورود جهت الزم فني هاي شايستگي و ها توانايي از طرح مجري است لذا الزم است شده نهاد پيش صادرات روي طرح

 وجـود  آن حفـظ  و جهـاني  بـازار  به ورود امكان فني فوق، هاي شايستگي بدون كه چرا .نمايد ايجاد خود صنعتي واحد در را جهاني

  .ندارد

 طـرح  ، اسـت  برخـوردار  عرضه كمبود از وضعيت بازار اينكه بر عالوه حاضر حال در است شده ذكر نيز گزارش در كه همانطوري  -

 از لحـاظ  فـوق  هـاي  طـرح  از شي بخ فيزيكي پيشرفت عدم علت به كه دارد وجود ايجاد در حال هاي طرح عنوان به كمي نيز هاي

  .است شده نظر صرف آنها توليد قابليت كردن

 داشته را جديدي واحد توليدي ايجاد قصد گذاري سرمايه صورتيكه و با توجه به نوع قطعه و بازار مناسب آن در با توجه به اين موارد

 ريسـك  خطـرات  كـاهش  و خود محصوالت در رقابتي مزيت ايجاد آن قابليت واسطه به تا باشد رقابتي نگرش داراي است الزم باشد

 .احتمالي بنمايد هاي

 :است زير شرح به دارد وجود آنها ايجاد امكان سازي قطعه صنعت در كه رقابتي مزيت عوامل

  توليدي محصوالت در رقابتي هاي قيمت ايجاد •

 هابراي انواع خودرو  توليدي محصوالت سازي متنوع •

 مداري  مشتري و اعتباري فروش •

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


