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  : فهرست مطالب 

  

محصول يمعرف  -۱  

نام و کد محصول  ١-١  

يشماره تعرفه گمرک ۲-۱  

محصول يارائه استاندارد ها  ۳-۱  

مت محصولينه قيو ارائه اطالعات الزم در زم يبررس  ۴-۱  

و کاربرد موارد مصرف ۵-۱  

امروز يايکاال در دن يکيت استراتژياهم ۶-۱  

  تقاضا و عرضه تيضعو  -۲

  يبردار بهره تيظرف يبررس  ۱-۲

  ديجد يها طرح تيوضع  ۲-۲

  محصول واردات روند يبررس ۳-۲

  مصرف روند يبررس ۴-۲

  محصول صادرات روند يبررس ۵-۲

  محصول به ازين يبررس ۶-۲

  ت تقاضايوضع  ۷-۲

  ديو روش تول يتکنولوژ يمالاج يبررس  -۳

   بررسي ايستگاهها، مراحل وشيوه هاي كنترل كيفيت    ٣-١

  گذاري هيسرما حجم برآورد  -۴

  نيزم  ٤- ١ 

  يمحوطه ساز  ٤-٢
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  سازي ساختمان  ٤-٣

  ماشين آالت و تجهيزات  ۴-۴

  زات وتاسيساتيتجه  ۵-۴

  ابزارآالت و وسايل فني و آزمايشگاهي  ۶-۴

  هينقل ليوسا  ٤-٧

   اداري لوازم  ٤-٨

برداري بهره از قبل هاي نهيهز  ٤-٩

نشده ينيب شيپ هاي نهيهز ٤-١٠

  محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت ٤-١١

  مت آنين  و قيانه و محل تامياز ساليه مورد نيزان مواد اوليم ۱۲-۴

  نيروي انساني مورد نياز ۱۳-۴

ه ساليان سوخت و انرژي محاسبه هزينه مصرفي ۱۴-۴  

  استهالك هزينه هاي سرمايه اي ثابت  ۱۵-۴

  عميرات و نگهداريت  ۱۶-۴

حاسبه اجزاء و ميزان سرمايه در گردشم  ۱۷-۴  

هزينه هاي توليد ساليانه ۱۸-۴  

  طرح ياجرا يبرا مناسب منطقه شنهاديپ -۵           

  يريجه گينت -۶           

  يمطالعات مراجع و منابع            
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رحخالصه ط  

نام محصول
 يمبدل ها(،نفت،گاز يميع پتروشياز صنايپر مصرف مورد ن يدکيد قطعات يتول

  )مربوطه يدکيو قطعات  يحرارت

  ساالنه طرح يظرفيت پيشنهاد

تن ٢٨٨ عدد معادل ٧٢:  يمبدل حرارت  

تن ١٢: انواع لوله ها با اشکال مختلف  

تن ٣٠٠انه يد ساليتول : جمعا  

  موارد کاربرد محصول

مورد  يعات و گاز ها از منبع انرژيکه جهت انتقال حرارت به ما: ي دل حرارتمب

  .رديگياستفاده قرار م

  ت کنندهيقطعات هدا : انواع لوله ها

  .باشد يتن م  ١١٧٢٣٦  در حال حاضر يديمحصوالت تول ديتول زانيجمع کل م  يميزان توليد داخل

  تن بوده است ١٤٤٦١.٣معادل  ١٣٨٩واردات در سال   ميانگين واردات در سال گذشته

  .باشديتن م۱۲۹۷۸۴ساالنه کشور  معادل  يديقطعات تولزان مصرف يم  ميزان مصرف ساالنه کشور

  ميزان کمبود يا مازاد تا پايان برنامه پنجم
ان برنامه يتا پا محصوالتزان کمبود يد ،ميزان توليوم يبا توجه به مصرف داخل

  .باشدين مت١٦٠٠٢  معادل) ١٣٩٢سال (پنجم

  رنگ نسوز ، انواع الکترود ، ورق ، لوله  مواد اوليه عمده ياسام

  اليون ريليم۷۸۷۲    يميزان مصرف ساالنه مواد اوليه اصل

  نفر ١٤  )نفر (  ياشتغال زاي

  متر مربع٣٢٠٠  ) m2( زمين مورد نياز 

  زير بنا

  ٢٠٠  ) m2(  يادار

  ١٢٠٠  ) m2(  يتوليد

  ٤٠٠  ) m2( انبار 

  يزان مصرف ساالنه يوتيليتمي

  ٥٤٠  ) m3( آب

  KW١٨٠برق 

  ٦٠٠٠٠  ) m3( گاز 

  ثابت يسرمايه گذار

  ٠  )يورو (  يارز

  اليون ريليم     ۱۱۸۳۳   )ال يميليون ر(  يريال

  اليون ريليم      ۱۱۸۳۳   )ميليون ريال ( جمع 

  طرح ياجرا يدر صورت کمبود محصول محل پيشنهاد
  ين شرقجاياستان آذربا
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  : معرفي محصول  - ۱

که جهت  يد مبدل حرارتي،نفت،گاز از جمله توليميع پتروشياز صنايپر مصرف مورد ن يدکيقطعات  يديمحصوالت تول

افته  ير قطر ييه دار و تغيده ،زاويخم يد انواع لوله هايگردد و تولياستفاده م يعات و گاز ها از منبع انرژيانتقال حرارت به ما

،نفت و گاز مورد استفاده قرار  يميت کننده در صنعت پتروشيپر مصرف و هداي دکيباشد که به عنوان قطعات يم ......و

  .رنديگيم

  

 

  

با عنايت به روند احداث مجتمع هاي پااليشگاهي نفت ، گاز و پتروشيمي و نيز واحد هاي توليد مـواد شـيميايي در كشـور و    

حرارتي  به عنوان تجهيزات كمك فرآيند در توليد  محصـول  ، دامنـه كـاربرد محصـول     لزوم به كارگيري ماشين هاي مبدل 

طيف وسيعي از صنايع مذكور را در برخواهد گرفت همچنين لزوم جايگزيني تجهيزات هم نظير فرسوده نيز همراه بـه عنـوان   

.بخش قابل توجهي از نياز در جهت نوسازي صنايع مطرح ميباشد
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: صولنام و کد مح  ١- ١  

ISIC واحد سنجش کد   رديف شرح محصول

29191520 تن يحرارت يمبدلها  ۱ 

29121138 تن پر مصرف نفت وگازوپتروشيمي يدکيقطعات  ۲ 

 

 

: شماره تعرفه گمرکي ۱- ۲  

  سود بازرگاني  شرح کاال  کد تعرفه  رديف

۴دستگاه مبدل حرارتي۸۴۱۹۵۰۰۰  ۱

  ۴ ،نفت ،گازيميع پتروشيز صناايپر مصرف مورد ن يدکيقطعات   ۸۴۰۵۱۰۰۰  ۲

 

: ارائه استاندارد هاي محصول ۱- ۳  

در اين خصوص يافت نگرديد ليکن بمنظور حصول به کيفيت مطلوب  ي، استاندارد يمل يبا مراجعه به فهرست استانداردها

بين  يفاده از استانداردهاو است ياز بازار تقاضا ، رعايت موارد کنترل کيف يبه سهم قابل توجه يدر توليد محصول و دستياب

.اجتناب ناپذير خواهد بود  يامر يالملل  
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: بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي محصول ۱ - ۴  

:است شده داده شرح ليذ در مهم يپارامترها از يبرخ که بود خواهند موثر محصول متيق بر يمختلف يپارامترها

 متيق نييتع در را يا عمده نقش و باشد يم ديتول ريمتغ يها نهيهز نيمهمتر از يکي که يمصرف هياول مواد متيق  -١

.دارد محصول شده تمام

 محصول، مصرف يکانونها و هياول مواد نيتام منابع به يدسترس لحاظ از خصوص به واحد احداث ييايجغراف منطقه  -٢

.داد خواهد قرار ريتاث تحت را مربوط يها نهيهز

 متيق بر....و عاتيضا زانيم و يديتول محصول تيفيک ، يگذار هيسرما بر ريتاث قيطر از استفاده مورد يتکنولوژ نوع  -٣

.بود خواهد موثر محصول فروش

.دارد محصول شده تمام متيق و ديتول ريمتغ يها نهيهز در ميمستق ريتاث ازين مورد يانسان يروين نهيهز  -٤

 سرشکن قيطر از ديتول تيظرف شيافزا که بيترت نيا به است، موثر محصول فروش متيق يرو بر واحد ديتول تيظرف -٥

  .گردد يم محصول شده تمام متيق کاهش باعث سربار يها نهيهز نمودن

 ديبا د،ينما نيتام را ديتول يها نهيهز ستيبا يم که نيا بر عالوه شده ديتول محصول فروش متيق فوق، نکات به توجه با

 قرار نظر مد زين يديتول محصول صادرات که يصورت در نيهمچن.آورد بدست را بازار از يسهم بتوان که باشد يحد در

  باشد ريپذ امکان يخارج دکنندگانيبا تول رقابت که باشد ينحو به ديبا يگذار متيق رد،يگ
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  : باشد ير ميمت ها به شرح زيق يداخل يبازارها در شده جامان استعالم به توجه با

آورد فروش ساليانهبر  

 قيمت کل

)م ر(  

تعداد 

 توليد

قيمت 

)ريال(واحد  
)تن(مقدار توليد  نام محصول 

٧٢عدد ١٧٢٨٠ تن ٤هر عدد معادل  يمبدل حرارت ٢٨٨ ٢٤٠٠٠٠٠٠٠   

عدد٦٠ ١٢٦٠ لويک ٢٠٠لوله ها با اشکال مختلف هر عدد ١٢ ٢١٠٠٠٠٠٠   

)ميليون ريال( جمع کل ١٨٥٤٠  ٣٠٠

 

 

: و کاربرد موارد مصرف ۱- ۵  

.گردد ياستفاده م يگريدبه  ) عيا مايگاز (  سيالموثر بين دو  حرارتاست که براي انتقال  يدستگاه يمبدل حرارت

  :انواع مبدل هاي حرارتي  در موارد زير استفاده ميگردد

  .سرد يا گرم كردن يك سيال به وسيله سيالي ديگر بدون استفاده مستقيم از دستگاه هاي مولد سرما يا گرما -١

ت صـرفه جـوئي در مصـرف    به طريقي به آنها داده شده كه از اين سيسـتم جهـ   بازيابي گرما يا سرما از سياالت كه قبالً -٢

 .انرژي استفاده ميگردد
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:  اهميت استراتژيکي کاال در دنياي امروز  ۱- ۶  

ن ياز بزرگ تر يکيران به عنوان يد و ايآ ينفت،گاز به شمار م يدستن ييع پايبه عنوان صنا يميع پتروشيکه صناياز آنجائ

  و  يفرآور ه ،يبه مواد اول ين و دسترسينرو ضمن سهولت تاميگردد از ا ير نفت و گاز در جهان قلمداد ميذخا يد دارايتول

بر خوردار خواهد بود  ياوانت فريا صادرات از اهميو  يبه منظور مصرف داخل ييو نها يانيجاد ارزش افزوده محصوالت ميا

ن آالت يزات و ماشيتجه يرات و نگهداريو به تبع آن تعم يميپتروش يصنعت ين منظور لزوم احداث و توسعه واحد هايبد

  .ت خواهد بودياهم زار حائيدر آنها بس يديتول
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  : تقاضا و عرضه وضعيت - ۳

  :  برداري بهره ظرفيت بررسي  ۲- ۱

  پتروشيمي فعال قطعات يدکي پر مصرف نفت وگازو واحد هاي ۲۹۱۲۱۱۳۸

 استان ظرفيت واحد سنجش تعداد

 خوزستان ٢٧٥.٠٠   تن ٢

 جمع واحد سنجش ٢٧٥.٠٠   تن ٢

  مبدلهاي حرارتيواحد هاي فعال   ۲۹۱۹۱۵۲۰

 استان ظرفيت واحد سنجش تعداد

 آذربايجان شرقي ٩٨٠.٠٠ تن ٥

 اصفهان ٥٨٦٠٠.٠٠ تن ٦

 تهران ٣٥٢٤٠.٠٠ تن ٢٢

 خراسان رضوي ٨٤٠.٠٠ تن ٤

 خوزستان ٣٣٧٠.٠٠ تن ٤

 فارس ١١٤٤٠.٠٠ تن ٩

 کرمان ١٢٠٠.٠٠ تن ١

 گيالن ٦٣٠.٠٠ تن ٢

 مازندران ٢٧٠.٠٠ تن ٢

 مرکزي ٢٥٠.٠٠ تن ٢

 همدان ٦٠٠.٠٠ تن ١

 يزد  ١٥٠.٠٠ تن ١

 قم  ٢٠.٠٠ تن ١

 قزوين ٩٥٥.٠٠ تن ٧

 گلستان ٢٠٠.٠٠ تن ١

 البرز ٢٢١٦.٠٠ تن ٨

 جمع واحد سنجش ١١٦٩٦١.٠٠ تن ٧٦
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  : جديد هاي طرح وضعيت ۲- ۲

  پتروشيمي واحد هاي در حال احداث و گاز قطعات يدکي پر مصرف نفت و  ۲۹۱۲۱۱۳۸

 استان ظرفيت واحد سنجش تعداد

 آذربايجان شرقي ٤٥٠.٠٠ تن ٣

 اصفهان ٩٠٠.٠٠ تن ٢

 کرمانشاه ١٠٠.٠٠ تن ١

وزستانخ ١٤٠.٠٠ تن ١  

 مازندران ٨٤٠.٠٠ تن ١

 مرکزي ٣٠١٠.٠٠ تن ٢

 يزد ٢٧٠.٠٠ تن ٢

 قزوين ١٠٠.٠٠ تن ١

 جمع واحد سنجش ٥٨١٠.٠٠ تن ١٣

  مبدلهاي حرارتي واحد هاي در حال احداث  ۲۹۱۹۱۵۲۰ 

 استان ظرفيت واحد سنجش تعداد

 آذربايجان شرقي ٣٧٠.٠٠ تن ٢

 اصفهان ٣٧٦٠.٠٠ تن ٥

 کرمانشاه ١٥٠٠٠.٠٠ تن ٢

 بوشهر ٥٨٠٠.٠٠ تن ٣

 خراسان رضوي ٣١٥.٠٠ تن ٢

 خوزستان ٨٩٥٠٠.٠٠ تن ٤

 زنجان ٣٢٠.٠٠ تن ١

 فارس ٥١٥٠٠.٠٠ تن ١٥

 کردستان ٢٥٠.٠٠ تن ٢

 گيالن ١٢٤٠٠.٠٠ تن ٦

 مرکزي ٥٠٧١٥.٠٠ تن ١٤

 قزوين ١٣٥٠.٠٠ تن ٥

 البرز ٥٧٩٠٠.٠٠ تن ٩

 جمع واحد سنجش ٢٨٩١٨٠.٠٠ تن ٧٠
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  : محصول واردات روند بررسي ۲- ۳

  

،گاز نفت روشيمي ،تمورد نياز صنايع پ پر مصرف قطعات يدکي واردات  

)کيلو گرم(وزن سال  وزن دالري 

1384 5774640 67099062 

1385 3948817 38452641 

1386 7816240 89465283 

1387 12053397 128827207 

1388 10247952 231896370 

1389 14461309 232928150 
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روشيمي ،نفت،گازتمورد نياز صنايع پ پر مصرف قطعات يدکي واردات  

)کيلو گرم(وزنکشور سال  وزن دالري 

 1095144 154100چين 1388

 161398 4400ژاپن 1388

 2578597 114020آلمان 1388

 127046 9251اتريش 1388

 6416702 311701اسپانيا 1388

 2422265 65443امارات متحده عربي 1388

 57263 1359انگلستان 1388

 14268989 660521ايتاليا 1388

 10058415 233734بلژيك 1388

 80096 7771تايوان 1388

 158489 15800تركيه 1388

 10649330 276480جمهوري كره  1388

 54882 2378دانمارك 1388

 233565 9028سوئد 1388

 5246 12فرانسه 1388

 9057 5508كانادا 1388

 186792 103579مالزي 1388

 5532325 189059هلند 1388

 8870 1620هنگ كنگ 1388

 93750 539هند 1388
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روشيمي ،نفت،گازتمورد نياز صنايع پ پر مصرف قطعات يدکي واردات  

)و گرمکيل(وزنکشور سال  وزن دالري 

 5000481 670486چين 1389

 2555284 84058آلمان 1389

 1367789 326062اتريش 1389

 2670 207ارمنستان 1389

 7122303 392862اسپانيا 1389

 48660 3860اسلواكي 1389

 3205513 134112امارات متحده عربي 1389

 8798 250اياالت متحده آمريكا 1389

 15160373 1125667الياايت 1389

 67064 13429بلژيك 1389

 43828 10746تايوان 1389

 218498 104312  تركيه 1389

 35854922 3206144جمهوري كره 1389

 6144 580دانمارك 1389

 83741 2201روماني 1389

 3728 707سنگاپور 1389

 200673 13348سوئد 1389

 675654 22657سوئيس 1389

 198557 4665فدراسيون روسيه 1389

 3794943 76927فرانسه 1389

 49230 500فنالند 1389

 20132 282كانادا 1389

 10317 260لوگزامبورگ 1389

 1181311 202595مالزي 1389

 6749 708هلند 1389

 14385 66هنگ كنگ 1389

 12752 1875هند 1389
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  : مصرف روند بررسي ۲- ٤

  

  روشيمي ،نفت،گازتمورد نياز صنايع پ پر مصرف روند مصرف قطعات يدکي

  )تن(ميزان مصرف  )تن(ميزان توليد   )تن(صادرات  )تن(واردات  سال

13845774.6 118.9 93075 98730.7 

13853948.8 586.6 94115 97477.2 

13867816.2 159.2 97015 104672 

138712053.3 424.9 104461 116089.4 

138810247.9 1949.7 105516 118814.2 

138914461.3 1913.3 117236 129784 

) = مصرف ديتول  صادرات -(واردات + 
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  : محصول صادرات روند بررسي  ۲- ۵

  

روشيمي ،نفت،گازتمورد نياز صنايع پپر مصرف صادرات قطعات يدکي   

)کيلو گرم(وزن سال دالريوزن    

1384 118926 194806 

1385 586678 2405961 

1386 159242 2965732 

1387 424970 1846300 

1388 1949700 13162270 

1389 1913306 15323623 
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روشيمي ،نفت،گازتمورد نياز صنايع پ پر مصرف قطعات يدکي صادرات  

)کيلو گرم(وزنکشور سال زن دالريو   

 350181 46860ارمنستان 1388

 1152306 52425جمهوري عربي سوريه 1388

 45805 18860عراق 1388

 11613378 1830095 )عسلويه (منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  1388
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گازروشيمي ،نفت،تمورد نياز صنايع پ پر مصرف قطعات يدکي صادرات  

)کيلو گرم(وزنکشور سال  وزن دالري 

 675 450آلمان 1389

 7980 2548تركيه 1389

 354931 2300جمهوري عربي سوريه 1389

 240 238زيمبابوه 1389

 45000 4500عراق 1389

 14760030 1836980  )عسلويه (منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  1389
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: محصول به نياز بررسي ۲- ۶

  

نفت،گاز مورد نياز صنايع پتروشيمي ، پر مصرف روند مصرف قطعات يدکي

  )تن(ظرفيت خالي  )تن(ميزان مصرف  )تن(ميزان توليد   سال

1384  93075 98730.7 5655.7 

1385  94115 97477.2 3362.2 

1386  97015 104672 7657 

1387  104461 116089.4 11628 

1388  105516 118814.2 13298 

1389  117236 129784 14548 

  

  : وضعيت تقاضا ۲- ۷

روشيمي ،نفت،گازتمورد نياز صنايع پپر مصرف روند مصرف قطعات يدکي 

  ميزان تقاضاي گذشته =رديف  ۲جمع   )تن(ميزان مصرف  )تن(صادرات  سال

1384  118.9 98730.7 98850 

1385  586.6 97477.2 98064 

1386  159.2 104672 104832 

1387  424.9 116089.4 116515 

1388  1949.7 118814.2 120764 

1389  1913.3 129784 131698 
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  : بررسي اجمالي تکنولوژي و روش توليد - ۳

:مراحل توليد مبدل حرارتي به ترتيب به شرح ذيل ميباشد

 تهيه نقشه هاي اجرايي بر اساس سفارش مشتري  -۱

  ا و لوله ها با آلياژ هاي خواسته شده در نقشه هاي اجراييتهيه ورق ه -۲

  (beffelsplete)&(tuebesheet)انجام تراش كاري و برش كاري روي صفحات نگه دارنده اصلي و جهت دهنـده    -۳

  مبدل 

  سوراخ كاري صفحات نگه دارنده و جهت دهنده مبدل -۴

  : انواع اتصال لوله ها -۵

  جوش فالش بات ساده •

  ش بات با انتهاي ضخيم شدهجوش فال •

.كه با توجه به نوع سيال و فشار آن نوع جوش تعيين ميگردد •

Shellheed ساخت سر پوسته     -۶ 

Shellside ساخت پوسته    -۷  

  جوش كاري -۸

  تنش زدائي كه به وسيله شعله هاي حرارت صورت ميگيرد -۹

  انجام عمليات اكسري از خطوط جوشكاري -۱۰

  و اتصال لوله ها به صفحات اصلي) پيچ ها؛ فلنچ ها ونازل ها( از پيش ساخته شده مونتاژ قطعات  -۱۱

  بازرسي و تست هاي الزم در حين ساخت جهت مطابقت با استاندارد -۱۲

  خشك كردن مبدل به وسيله كمپرسور -۱۳

  رنگ آميزي  -۱۴

  تهيه كليه مدارك ساخت -۱۵

  حمل و نقل و تحويل به مشتري -۱۶
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نمودار جريان مواد 

  

   يسوراخکار          )                              گيوتين(برش ورق و لوله          انبار مواد اوليه                                   

  

  

  لوله يجوشکار                                   )نقطه جوش( يجوشکار                                               يصيقل کار   

  

  

  قطعات ساخته شده يمونتاژکار             )                                                  نورد(مختلف  يخم ورق در سايزها

  

  

  انبار محصول                                                                                                                                                

   

  

  

  

  

  



              

  

                                                                                                                      يشرق جانيآذربا يصنعت يشهركها شركت :متقاضي   

    90 آذر : تاريخ تدوين طرح  

22  

  

:بررسي ايستگاهها، مراحل وشيوه هاي كنترل كيفيت  ۳- ۱

در اين راستا هر واحد صنعتي . باشد رشد و تكامل صنايع جهان تاحدود زيادي مرهون رقابت بين واحدهاي صنعتي مي 

سب سهم بيشتري از بازار را دارد و اين روند به مرور زمان باعث بهبود با افزايش كيفيت محصوالت خود، سعي درك

كنترل كيفيت جهت تعيين صحت عمل توليد، مطابق . كيفي جوامع صنعتي شده است كيفيت محصوالت و در نتيجه رشد

 گردد تا ضمن جلوگيري ازتوليد اين عمليات سبب مي. گيرد مشخصات فني تعيين شده براي محصول انجام مي

.ها جلوگيري به عمل آمده و قيمت تمام شده محصول كاهش يابد هدر رفتن سرمايه محصوالت معيوب، از

 :توان به صورت زير خالصه كرد به طور كلي اهداف كنترل كيفيت را مي   

حفظ استاندارهاي تعيين شده   •

تشخيص و بهبود انحرافات درفرآيند توليد •

از استانداردتشخيص و بهبود محصوالت خارج  •

ارزيابي كارآيي افراد واحدها •

توان گفت كنترل كيفيت عبارت است از اطمينان از تهيه و توليد كاال و خدمات، بر طبق استاندارهاي  به عبارت ديگر مي 

د تعيين شده و بازرسي به عنوان يكي از اجزاء جدايي ناپذيركنترل كيفيت به منظور شناخت عيوب و تهيه اطالعات مور

  . گيرد نياز براي سيستم كنترل كيفي در همة واحدهاي صنعتي انجام مي
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 : مراحل بازرسي كلي با توجه به وضعيت هرصنعت به ترتيب ذيل مي باشند

درمرحله تحويل مواد اوليه) ۱ 

درمرحله آغاز توليد) ۲ 

قبل ازآغاز عمليات ) ۳ 

قبل از شروع عمليات غير قابل بازگشت ) ۴ 

گردد پيش از آغاز عملياتي كه سبب پوشيده شدن عيوب مي) ۵ 

درمرحله پاياني كار) ۶ 

.هريك از اين مراحل بازرسي ممكن است درمحل عمليات يا آزمايشگاه انجام گيرد

دراين واحد با توجه به ويژگيهاي اين صنعت ، هر يك ازمراحل ضروري كنترل كيفي و محل انجام اين آزمايشها تعيين 

  . خواهد شد

.مطابق آنچه گفته شد، كنترل كيفيت را بايد در سه مرحله اعمال نمود

كنترل كيفيت مواد اوليه) ۱ 

كنترل حين توليد) ۲ 

كنترل نهايي) ۳ 

  .شود كه هريك از موارد فوق در زير شرح داده مي
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:كنترل كيفيت مواد اوليه) ۱

مورد انتظار  ينمونه کاال از جهت تطابق ويژگيها يبر رو يمرحله خريد با بررسقبل از  ياين بخش از کنترل کيفيت بايست

  . خواهد بود..... لوله ها و ، يفوالد يکيفيت الکترود ، انواع ورق ها ياز قبيل بررس يصورت گيرد که موارد

  :كنترل حين توليد) ۲

 يدر هر مرحله توسط اپراتور مربوطه کنترلهاباشد که  يمراحل توليد م ياين بخش از کنترل کيفيت دربر گيرنده تمام

  .الزم صورت خواهد گرفت

  :كنترل نهايي) ۳

  .گيرند يمورد کنترل قرار م... و  ياز نظر ظاهر يقبل از بسته بند يمحصوالت توليد

  

  : گذاري سرمايه حجم برآورد  - ۴

  )دستگاه(تعداد  )تن(ظرفيت ساليانه  نام محصول

تن ٤عادل هر عدد م يمبدل حرارت عدد ٧٢ ٢٨٨ 

لويک ٢٠٠لوله ها با اشکال مختلف هر عدد عدد٦٠ ١٢   

تن۳۰۰  جمع کل
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  : زمين ٤- ١

 ٣٢٠٠پتروشيمی، نفت و گاز ع ياز صنايپر مصرف مورد ن يدکيقطعات  يديتول واحد احداث جهت ازين مورد  نيزم  زانيم

 الير ونيليم  ۶۴۰  نيزم ديخر نهيهز ، الير هزار ٢٠٠ نيزم مربعمتر هر متيق گرفتن نظر در با شود، يم برآورد مربع متر

  .شود يم برآورد

  : محوطه سازي ٤- ٢

)مترمربع(مقدار نوع فعاليت مربوط به محوطه سازي هزار ريال)هرمترمربع(هزينه  )ميليون ريال(هزينه كل    

 ۳۶ ۲۰ ۱۸۰۰ خاكبرداري و تسطيح

پاركينگ ،خيابان كشي  ۴۰۰ ۲۰۰ ۸۰ 

بزفضاي س  ۴۰۰ ۱۰۰ ۴۰ 

 ۲۷۰ ۴۵۰ ۶۰۰ ديواركشي

)عدد(چراغهاي محوطه  : ساير  ۸ ۱۵۰۰ ۱۲ 

 ۴۳۸ جمع کل

  

  : سازي ساختمان ٤- ۳

)مترمربع (  زيربنا نام ساختمان )ريال(هزينه هر مترمربع   ) ميليون ريال( هزينه كل    

 ۲۶۴۰ ۲۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰ سالن توليد

محصول و مواد اوليه و بسته بندي انبار  ۴۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ۷۲۰ 

 ۴۵ ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۰ تعميرگاه تاسيسات

 ۳۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰ ساختمانهاي اداري

 ۱۴۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۷۰ نمازخانه و غذاخوري

کل  جمع  ۱۸۰۰  ۳۸۴۵ 
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  : ماشين آالت و تجهيزات ۴- ۴

پتروشيمی، نفت و گازماشين آالت ساخت قطعات يدکي پر مصرف مورد نياز صنايع   

  هزينه كل

)الميليون ري(

 قيمت واحد

)ميليون ريال(  
 تعداد

كشور 

 سازنده
 مشخصات فني

نام تجهيزات و 

 ماشين آالت

ايران ١ ٦٠٠ ٦٠٠

 ۴٠جهت نورد ورق فوالدي تا ضخامت 

متر ٤ميلي متر و عرض   
 دستگاه نورد

متر ٣طول کارگير  ايران ١ ٢٠٠ ٢٠٠ دستگاه تراشکاري 

 فرز CNC ايران ١ ۲۱٠ ٢١٠

تي فاير جوشکاريرک ايران ٣ ١٨ ٥٤ دستگاه جوشکاري 

متر ٢ميلي متر و عرض  ٢٠خم کاري ورق تا  ايران ١ ٧٢٠ ٧٢٠ پرس برک 

کاروسل دستگاه تراش افقي ايران ١ ١٠٠٠ ١٠٠٠

 دريل راديال جهت سوراخکاري ايران ٢ ٥٠ ١٠٠

تن وزن قطعه ٢٠متر و  ٣تراش تا قطر  ايران ١ ١٠٠٠ ١٠٠٠  DPدستگاه تراش 

)دروازه اي(تن ٥ ايران ١ ٢٧٠ ٢٧٠ جرثقيل سقفي 

 کمپرسور ---------- ايران ٢ ١٢ ٢٤

تن ٤٠ ايران ١ ٤٢٠ ٤٢٠ پرس هيدروليک 

 گيوتين -------- ايران ١ ٧٣٠ ٧٣٠

 برش پالسما -------- ايران ١ ٧٨ ٧٨

 اره ديسکي --------- ايران ١ ٣٨ ٣٨

  جمع کل ٥٤٤٤



              

  

 www.pfgsite.com                                                                                                                      يشرق جانيآذربا يصنعت يشهركها شركت :متقاضي   

    90 آذر : تاريخ تدوين طرح  

27  

  

  : تجهيزات وتاسيسات ۴- ۵

  مقدار  دواح  شرح
هزينه يك 

  )ريال(واحد
  )ميليون ريال(هزينه كل

  ۳۰۶  ۱۷۰۰۰۰۰  ۱۸۰  لو واتيک  حق انشعاب برق 

  ۳۰  ۳۰۰۰۰۰۰۰   ۰.۵  نچيا  حق انشعاب آب

  ۲۲۰  ۲۲۰۰۰۰۰۰۰  ۱  يسر  )هيش تصفيپ(سات سيستم فاضالبيزات و تاسيتجه

  ۸  ۱۰۰۰۰۰۰  ۸  كپسول  سيستم اطفاء حريق 

  ۲  ۱۰۰۰۰۰۰  ۲  خط   يستم ارتباط تلفنيس

  ۶۵  -  -  -  ه ساختمانهايش و تهويتأسيسات گرمايش و سرما

  ۶۳۱  جمع کل 

  

  

  : نقليه وسايل  ٤- ۶

  )ميليون ريال(هزينه كل  )ريال(قيمت واحد  تعداد  شرح

  ۱۴۰  ۱۴۰۰۰۰۰۰۰  ۱  يخودرو سوار

  ۱۴۰  ۱۴۰۰۰۰۰۰۰  ۱  )يتن۲(وانت

  ۲۲۰  ۲۲۰۰۰۰۰۰۰  ۱  يتن ۲فتراک يل

  ۵۰۰  جمع کل
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  : اداري لوازم ٤- ٧

  

  )ميليون ريال(هزينه كل  )ريال(قيمت واحد  تعداد  شرح وسايل

  :يزات اداريتجه

  وتر و متعلقات آنيکامپ

  تلفن 

  فکس 

  نتريپر

  

۲  

۲  

۱  

۱  

  

۷۰۰۰۰۰۰  

۱۰۰۰۰۰۰  

۲۰۰۰۰۰۰  

۳۰۰۰۰۰۰  

  

۱۴  

۲  

۲  

۳  

  ۱۳  ۱۳۰۰۰۰۰۰  ۱  يو مبلمان ادار يز و صندليم

  ۱۵  ۱۵۰۰۰۰۰۰  ۱  ييرايل پذيوسا

  ۱  ۱۰۰۰۰۰۰  -  ريسا

  ۵۰  جمع کل

  

  

  : برداري بهره از قبل هاي هزينه ٤- ٨

نه حقوق و دستمزد در يهز ، مجوز اخذ ه ويشرکت و مطالعات اول ثبت نهيهز شامل، طرح ي بردار بهره از قبل هاي نهيهز

  .شود يم برآورد الير ونيليم ۳۵۵ )ه ثابتيسرما% ٣(ريبا کسر در آمد حاصله و سا يشيآزما برداري بهره نهيهز و دوره اجرا
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  :نشده بيني پيش هاي هزينه ٤- ٩

.است شده لحاظ نشده ينيب شيپ هاي نهيهز عنوان به  )اليون ريليم  ۵۶۴(  طرح ثابت گذاري هيسرما هاي نهيهز درصد ٥

 

  : محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت ٤- ١٠

)لميليون ريا(هزينه ريالي شرح رديف  

 ۶۴۰ زمين ۱

حوطه سازيساختمان و م ۲  ۴۲۸۳ 

 ۵۰ وسايل دفتري  ۳

 ۵۴۴۴ ماشين آالت و تجهيزات خط توليد ۴

 ۶۳۱ تجهيزات و تاسيسات عمومي ۶

)درصد اقالم باال ۲(   هزينه هاي قبل از بهره برداري ۷  ۲۲۱ 

)درصد اقالم باال ۵(پيش بيني نشده  ۸  ۵۶۴ 

 ۱۱۸۳۳ جمع
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  : انه و محل تامين  و قيمت آنميزان مواد اوليه مورد نياز سالي ۴- ۱۱

مشخصات فني نام مواد اوليه رديف
  مصرف ميزان

در محصول

  درصد

ضايعات

قيمت  مصرف ساليانه

)ريال(واحد

  قيمت کل
)ميليون ريال(

منبع 

تامين  واحدمقدار

داخل ١٩٤ ٢١٥٠٠ شاخه ٩٠٠٠ %٥.٠ شاخه١١٩ A-178 لوله ١

داخل ٢١٢ ٢٣٥٠٠ شاخه ٩٠٠٠ %٥.٠ شاخه١١٩ A179 لوله ٢

داخل ٧٦٥ ٨٥٠٠٠ شاخه ٩٠٠٠ %٥.٠ شاخه١١٩ L316 لوله ٣

داخل ٧٠٢ ٧٨٠٠٠ شاخه ٩٠٠٠ %٥.٠ شاخه١١٩ L308 لوله ٤

داخل ٧٩٢ ٨٨٠٠٠ شاخه ٩٠٠٠ %٥.٠ شاخه١١٩ brus لوله ٥

داخل ٥٣١ ٥٩٠٠٠ شاخه ٩٠٠٠ %٥.٠ شاخه١١٩ COUPER لوله ٦

داخل ٣٦٣ ١٢٥٠٠٠٠٠ تن ٢٩ %٣٠ کيلوگرم٣٨١ A-283 ورق ٧

داخل ٣٦٣ ١٢٥٠٠٠٠٠ تن ٢٩ %٣٠ کيلوگرم٣٨١ A-285 ورق ٨

داخل ٣٤٨ ١٢٠٠٠٠٠٠ تن ٢٩ %٣٠ کيلوگرم٣٨١ A-137 ورق ٩

داخل ٣٤٨ ١٢٠٠٠٠٠٠ تن ٢٩ %٣٠ کيلوگرم٣٨١ A-36 ورق ١٠

داخل ٤٩٣ ١٧٠٠٠٠٠٠ تن ٢٩ %٣٠ کيلوگرم٣٨١ A-515 ورق ١١

داخل ١٣٢٠ ٨٨٠٠٠٠٠٠ تن ١٥ ٠ کيلوگرم٢٠٠ L310 ورق ١٢

داخل ١٩٥ ١٣٠٠٠٠٠٠ تن ١٥ ٠ کيلوگرم٢٠٠ A-178 ورق ١٣

داخل ١٨٨ ١٢٥٠٠٠٠٠ تن ١٥ ٠ کيلوگرم٢٠٠ A-283 ورق ١٤

داخل ٤١٠ ٤٥٥٠٠٠٠٠ تن ٩ ٠ کيلوگرم١٢٥ L316 ورق ١٥

داخل ٣١٥ ٣٨٠٠٠٠٠٠ تن ٩ ٠ کيلوگرم١٢٥ L304 ورق ١٦

داخل ١٢٢ ١٣٥٠٠٠٠٠ تن ٩ ٠ کيلوگرم١٢٥ A-137 ورق ١٧

داخل ١١٧ ١٣٠٠٠٠٠٠ تن ٩ ٠ کيلوگرم١٢٥ A-105 ورق ١٨

داخل ٨٢ ٣٤٠٠٠ کيلوگرم ٢٤٠٠ ٠ کيلوگرم٣٢ ٠ انواع الکترود ١٩

داخل ١٢ ٣٣٠٠٠ کيلوگرم ٣٦٠ ٠ کيلوگرم٥ ٠ رنگ نسوز ٢٠

  جمع کل  

  )ميليون ريال(
٧٨٧٢  
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  : نيروي انساني مورد نياز ۴- ۱۳

 

 

قدار حقوق ماهانه و ساالنهليست شاغل و م  

كل پرداخت 

 ساليانه 

)ميليون ريال (

 ۲(مزاياي ساليانه 

)ماه  
کل حقوق 

 ساليانه

متوسط حقوق 

 ماهانه

)ميليون ريال (

 تعداد 

 شرح
 مرد زن

 مديريت ۱ - ۱۴ ۱۶۸ ۲۸ ۱۹۶

 مهندس ۱ - ۱۲ ۱۴۴ ۲۴ ۱۶۸

 پرسنل توليدي
 تكنسين ۱ - ۹ ۱۰۸ ۱۸ ۱۲۶

 كارگر ماهر ۵ - ۷ ۴۲۰ ۷۰ ۷۹۰

 کارگر ساده ۳ - ۵ ۱۸۰ ۳۰ ۲۱۰

....)راننده و(يپرسنل خدمات ۱ - ۶ ۷۲ ۱۲ ۸۴  

 پرسنل دفتر مركزي ۲ - ۷ ۱۶۸ ۲۸ ۱۹۶

 جمع ۱۴ - ۱۲۶۰ ۲۱۰ ۱۴۷۰

%)۲۳(ساير مزايا ۳۳۸  

 جمع کل حقوق و مزايا ۱۸۰۸
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:ساليانه  سوخت و انرژي محاسبه هزينه مصرفي ۴- ۱۴  

  )ميليون ريال(هزينه كل  )ريال(هزينه هر واحد  مصرف ساالنه  واحد  شرح

  ۳۴۱  ۶۰۰  ۵۶۷۰۰۰  لو وات ساعتيک  برق مصرفي

  ۱.۴  ۲۵۰۰  ۵۴۰  متر مکعب  آب مصرفي

  ۴۲  ۷۰۰  ۶۰۰۰۰  متر مکعب   گاز

  ۱۲۶  ۷۰۰۰  ۱۸۰۰۰  تريل  بنزين

  ۵۱۰.۴  جمع كل

  

  

  : استهالك هزينه هاي سرمايه اي ثابت  ۴- ۱۵

  )ميليون ريال(كل هزينه   رخ استهالکن  شرح

  ۲۱۴.۲  %۵   يساختمان و محوطه ساز

  ۶۳.۱  %۱۰  زاتيتاسيسات و تجه

  ۵۴۴.۴  %۱۰  ماشين آالت و تجهيزات

  ۵۰  %۱۰  وسايط نقليه

  ۱۰  %۲۰  وسايل اداري 

  ۸۸۱.۷  جمع
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  : تعميرات و نگهداري  ۴- ۱۶

  )ميليون ريال( مبلغ كل هزينه   درصد  شرح

  ۸۵.۶  %۲  يو محوطه ساز ساختمان ها

  ۲۷۲.۲  %۵  ماشين آالت و تجهيزات

  ۶۳.۱  %۱۰  زاتيتاسيسات و تجه

  ۵۰  %۱۰  وسايط نقليه

  ۵  %۱۰  وسايل اداري 

  ۴۷۵.۹    جمع كل

 

: حاسبه اجزاء و ميزان سرمايه در گردشم ۴- ۱۷  

 

ريالكل سرمايه ثابت به ميليون جمع + ريالجمع كل سرمايه در گردش به ميليون = جمع كل سرمايه گذاري به ميليون   

۱۱۸۳۳+۱۶۹۵=۱۳۵۲۸  

  

)ميليون ريال (هزينه  شرح رديف  

) ماه ۲( مواد اوليه و بسته بندي ۱  ۱۳۱۲ 

)زد ماه هزينه حقوق و دستم ۲(حقوق ودستمزد كاركنان  ۲  ۳۰۱.۲ 

)هزينه هاي آب ، برق و سوخت و تعميرات ماه  ۱(تنخواه گردان  ۳  ۴۲.۵ 

)ماه ۱(ير و نگهداريتعم ۴  ۳۹.۳ 

 ۱۶۹۵ جمع كل  به ميليون ريال
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:هزينه هاي توليد ساليانه  ۴- ۱۸  

  

  

  

  

)ميليون ريال (مبلغ  شرح رديف  

 ۷۸۷۲ هزينه مواد اوليه و بسته بندي ۱

 ۱۸۰۸ هزينه حقوق و دستمزد ۲

 ۵۱۰.۴ هزينه انرژي ۳

 ۴۷۵.۹ هزينه تعمير و نگهداري ۴

)اقالم باال  درصد ۵(هزينه پيش بيني نشده  ۵  ۵۳۳.۴ 

)درصد اقالم باال  ۱(هزينه اداري و فروش  ۶  ۱۱۲ 

)درصد مقدار وام سرمايه ثابت  ۵(هزينه تسهيالت مالي  ۷  ۴۷۳.۳ 

)دو در هزار سرمايه ثابت (هزينه بيمه كارخانه  ۸  ۲۳.۷ 

 ۸۸۱.۷ هزينه استهالك ۹

)هاي قبل از بهره برداري درصد هزينه  ۲۰( هزينه استهالك قبل از بهره برداري  ۱۰  ۷۱ 

 ۱۲۷۶۱.۴ جمع كل 
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  : طرح اجراي براي مناسب منطقه پيشنهاد  - ۵

در اين مورد بايد . انتخاب منطقه و محل مناسب براي طرح از جنبه هاي مختلف از جمله اثرات بر محيط زيست حائز اهميت است

همچنين دسترسي به مواد اوليه و نيروي انساني نيز و دسترسي به بازار . اشداز مراكز شهر ب يمحل ايجاد كارخانه به فاصله قابل توجه

چه بسا اشكال در هر . فروش و تاسيسات زيربنايي و راه هاي ارتباطي از مواردي است كه در انتخاب محل مناسب دخيل مي باشد

مثالً دور بودن فاصله محل توليد از . ذارديك از موارد فوق ممكن است در قيمت تمام شده محصول و يا حتي كيفيت كاال اثر بگ

بازار فروش باعث افزايش هزينه حمل و نقل و در نتيجه افزايش هزينه توليد خواهد شد و يا دسترسي نداشتن به تاسيسات زيربنايي 

جه به اينكه محصول با اين مقدمه با تو.موجب كاهش در اثر توليد و تغيير در كيفيت محصول نهايي خواهد شد... نظير آب و برق و 

در .نزديكي به بازار مصرف يك پارامتر مهم در مكان يابي طرح است ، ميباشد ين آالت صنعتيماش يديتوليدي يك محصول تول

وكالً استانهاي پر جمعيت از اهميت باالتري برخوردار هستندو در ضمن  يجان شرقينتيجه استانهاي اطراف تهران و اصفهان و آذربا

 يدکيد قطعات يتول يخوب برا ين استان که بازاريدر ا يميبا توجه به وجود پتروش يجان شرقيحد در استان آذربان واياحداث ا

ران محسوب يا يه شمال غربين استان ناحيتر تيون  پرجمعيليم ۴بالغ بر  يتيبا جمع يجان شرقيز استان آذربايجاد کرده است  و نيا

کامال  شرقی جاني،نفت،گاز در استان آذربايميع پتروشياز صنايپر مصرف مورد ن يدکيد قطعات يشود ، لذا احداث واحد تول يم

  . باشد ير ميه پذيتوج
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  :  نتيجه گيري  - ۶

با عنايت به توسعه مجتمع هاي پااليشگاهي نفت ، گاز و پتروشيمي و نيز واحد هاي توليد مواد شيميايي در كشور و لزوم به كارگيري 

 يانسان ياز سطوح مختلف نيرو يرارتي به عنوان تجهيزات كمك فرآيند در توليد محصول ، امکان بهره مندماشين هاي مبدل ح

کشور و امکان صادرات و ساير  يجنوب يآب يمرزها يخروج يبه مباد يمتخصص ، ماهر و ساده در منطقه ، سهولت دسترس

 يکامالً منطق يرضه و تقاضا داللت دارند ، احداث چنين واحد صنعتکه به طور مستقيم يا غير مستقيم بر تحکيم روابط ع يپارامترهاي

  .   باشد  يو توجيه پذير م

  

  

  

:مطالعاتي مراجع و منابع

توليدي واحدهاي و محصوالت افزار نرم  -معادن و صنايع وزارت رساني اطالع مركز - ١

ايران اسالمي جمهوري گمرك -٢

 واردات و صادرات مقررات - ٣

  . وزارت صنعت ، معدن ، تجارت  -  سازمان ملی استاندارد ايران - ايران ملي نداردهاياستا - ٤

.بازار هاي بررسي و ميداني هاي فعاليت از شده اخذ اطالعات - ٥

  اينترنت از شده اخذ اطالعات  -٦


