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 ی سوپرآلیاژی رفرمرهاهالوله یگرختهیو ر اژهایسوپرآل دیتول موضوع 

 تن 0044 ظرفیت

 فاروج یشهرک صنعت ،یاستان خراسان شمال اجرا محل
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 میلیون ریال کل سرمایه گذاری              

 میلیون ریال ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال  01 دوره بهره برداری 

ارزش فعلی خالص با نرخ تنزیل 

20% 
 میلیون ریال  1,001,611,0

ی
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  %62,11 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال 7,16  گذاری سرمایه بازگشت دوره

  سر به سر نسبت

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
11,1% 

 نفر  08 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 معرفی پروژه-1

ها و قطعات تن شمش فوق تمیز مورد استفاده در تولید پره 711تن شمش سوپر آلیاژ و  011هدف از اجرای طرح, تولید 

آلیاژ به روش  پرسوگری های ریختهلولهتن در سال و  0111اتصاالت سوپر آلیاژی به ظرفیت های گازی و تولید توربین

و صادرات , جهت تأمین نیاز داخلی و مراحل بعدی توسعه تن 1111گری گریز از مرکز با ظرفیت تولیدی سالیانه ریخته

جلوگیری از ) کاهش وارداتطرح مورد بررسی در گام اول موجب لذا اجرای . باشدمیدستیابی به بخشی از بازار جهانی 

 .های بعدی از طریق صادرات محصول برای کشور ارزآوری خواهد داشتو در گام( خروج ارز

 



 معرفی محل اجرای طرح-2

 فاروج یشهرک صنعت ,یاستان خراسان شمال

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-0

 های سوپرآلیاژشمش

های سوپرآلیاژ از فناوری ساخت پیچیده ای برخوردارند و توسط تعداد محدودی شرکت در دنیا ساخته می شوند شمش

ر, باید ه این منظوها جستجو کرد ب علت این پیچیدگی را می توان در دقتهای بسیار باال برای اجزا و نیاز به حذف ناخالصی

البته  .صورت گیرد ءها از لحاظ ناخالصی ها به دقت کنترل شود و فرآیند ساخت نیز باید تحت خالمواد اولیه ساخت شمش

؛ ولی به هر حال فرآیند کنترل مذاب از پیچیدگی آلیاژهایی که عمدتا پایه کبالت هستند, ساخت آنها در هوا امکانپذیر است

هایی شمش( الف :گروه زیر تقسیم بندی کرد 1های سوپرآلیاژ را بسته به نوع کاربرد می توان درشمش زیادی برخوردار است

هایی که برای ساخت قطعات از طریق شکل دهی مکانیکی مورد شمش (که مواد اولیه قطعات ریخته گری هستند ب

 .یمر ایران سابقه ای در تولید شمش سوپرآلیاژی ندارد.گیرنداستفاده قرار می

 

  



 لوله ریفرمر

باشد که به منظور تحمل دماهای باال نسوزکاری نیز متشکل از یك بدنه فوالدی مقاوم در برابر نفوذ گاز می ساختار ریفرمر,

در واحدهای . باشدهای عمودی از جنس آلیاژهای مقاوم در برابر حرارت و پر شده از کاتالیست میگردیده است و شامل لوله

استفاده می شود, اما در واحدهای جدید و خصوصاً مگا ( میلی متر 111) هایی با قطر کمترکمتر معموالً از تیوپبا ظرفیت 

. ظرفیت تولید گاز احیایی در ریفرمر را افزایش می دهند( میلی متر 181) ماژول با استفاده از تیوپ هایی با قطر بیشتر

پذیر در قسمت پایینی تیوپ, امکان وجود تجهیزاتی انعطاف. است های ریفرمر از سقف به صورت معلق آویزان شدهتیوپ

ز شود که اقسمت پایین تیوپ به گونه ای آب بندی می. افزایش طول در اثر حرارت باالی داخل ریفرمر را فراهم می کند

 .ورود هوای خارج به منطقه احتراق در ریفرمر جلوگیری شود 

 

 اتصاالت سوپرآلیاژی

های دلهای گازی, بخار و مبهایی مانند توربینهمانگونه که از نامش پیداست, اتصاالت و گیره مربوط به دستگاهاین قسمت 

ها اتصاالت مربوطه باید از درجه مقاومت باالیی برخوردار باشند. لذا اتصاالت سوپر آلیاژی حراراتی است که در این دستگاه

 ر این موارد کاربرد خواهد داشت.د



 

 

 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یرفمع-0-1

 جدول کد آیسیک

 واحد سنجش کدآیسیک شرح محصول ردیف

 تن 1611801670 لوله نیکل آلیاژی 0

 تن 1611801678 اتصاالت لوله از جنس نیکل و آلیاژهای آن 1

 تن 1611801866 شمش آلیاژی پایه نیکل 7

 پورتال بهین یابمأخذ: 

 محصوالت طرحکد تعرفه 

 واحد سنجش شرح کاال کدتعرفه

 تن لوله نیکل آلیاژی 681860111

68161111 
 تن اتصاالت لوله از جنس نیکل و آلیاژهای آن

 تن )شمش( لیاژهای نیکل بصورت کارنشدهآ 68111111

 سازمان توسعه تجارت: مأخذ

 

  

http://product.behinyab.ir/index.php/product_manager/frontend/product/product_code_correspond/hs2007/750720


 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-0

اهمیت احداث طرح مورد نظر با توجه به شرایط موجود و در شرایط آتی مورد با توجه به بررسی عرضه و تقاضا محصوالت, 

سناریو مورد تحلیل قرار گرفته است. در سناریوی اول در واقع فرض شده است که  8نتایج در بررسی قرار گرفته است. 

وجود طرح تولید سوپرآلیاژ بسیار ضروری ,تر نخواهد شد. لذا در شرایط موجود های آتی مناسبوضعیت تولید در سال

ث شده و در حال احداث, نیاز بازار مازاد بر های احداخواهد بود. براین اساس در سناریوی عدم بهبود ساختار تولید شرکت

د توانیو فرض شده است که تولید داخلی نمیرباشد. باتوجه به اینکه در این سناتن می 68/01080تولید فعلی معادل 

 درصد از نیاز بازار پوشش داده خواهد شد و شکاف و نیاز بازار پس 10/11رشدی داشته باشد, لذا با احداث طرح مورد نظر 

 تن خواهد شد.  0/00080از اجرای طرح 

درصد رشد نماید, آنگاه نیاز بازار  11در سناریوی دوم فرض شده است که بدون اجرای طرح حاضر, چنانچه تولید داخلی 

درصد از نیاز بازار پوشش داده خواهد  11/77باشد. لذا با احداث طرح مورد نظر تن می 01216مازاد بر تولید فعلی معادل 

 تن خواهد شد.  0116و شکاف و نیاز بازار پس از اجرای طرح شد 

درصد رشد نماید, آنگاه نیاز بازار  61در سناریوی سوم فرض شده است که بدون اجرای طرح حاضر, چنانچه تولید داخلی 

ر پوشش داده درصد از نیاز بازا 78/66باشد. لذا با احداث طرح مورد نظر تن می 18/2128مازاد بر تولید فعلی معادل 

 تن خواهد شد.  18/8728خواهد شد و شکاف و نیاز بازار پس از اجرای طرح 

درصد رشد نماید, آنگاه نیاز  81در سناریوی چهارم فرض شده است که بدون اجرای طرح حاضر, چنانچه تولید داخلی 

درصد از نیاز بازار پوشش داده  11/87ظر باشد. لذا با احداث طرح مورد نتن می 70/0162بازار مازاد بر تولید فعلی معادل 

 تن خواهد شد.  70/7662خواهد شد و شکاف و نیاز بازار پس از اجرای طرح 

درصد رشد نماید,  61در نهایت در سناریوی پنجم فرض شده است که بدون اجرای طرح حاضر, چنانچه تولید داخلی  

درصد از نیاز بازار  61/00باشد. لذا با احداث طرح مورد نظر تن می 17/6066آنگاه نیاز بازار مازاد بر تولید فعلی معادل 

 تن خواهد شد.  17/866پوشش داده خواهد شد و شکاف و نیاز بازار پس از اجرای طرح 

 

 



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 ظرفیت اسمی

 ظرفیت اسمی ماشین آالت خط تولید

 ظرفیت اسمی نام کوره ردیف
تعداد بارگیری در 

 روز

ظرفیت اسمی 

 در روز

تعداد روز کاری 

 در سال

ظرفیت 

ی اسم

 سالیانه

0 VIM 1 1 01 161 7116 

1 VAR 1 1 01 161 7116 

7 EAF 01 6 61 161 01001 

6 LF 01 6 61 161 01001 

8 VD/VOD 01 6 61 161 01001 

 

 ظرفیت عملی

 درصد تولید نسبت به ظرفیت اسمی در پنج سال اول راه اندازی
 1033 1031 1031 1031 1035 شرح

 %011 %011 %21 %01 %11 درصد استفاده از ظرفیت عملی 

 

 تولید ظرفیت عملی

 نام کوره ردیف
ظرفیت 

 عملی)تن(

تعداد بارگیری در 

 روز

ظرفیت اسمی 

 در روز)تن(

تعداد روز کاری 

 در سال

ظرفیت 

 عملی

 سالیانه)تن(

0 VIM 6 1 0 171 0061 

1 VAR 6 0 6 111 011 

7 EAF 8 1 01 161 1611 

6 LF 8 1 01 161 1611 

8 VD/VOD 8 1 01 161 1611 

 



 شرح تجهیزات اصلی نام محصول ردیف
 درصد استفاده از ظرفیت

 اسمی ماشین االت
 (تن) ظرفیت عملی

 EAF, LF and لوله ریفرمر 0

VD/VOD 
11% 1111 

 VIM 70% 0111 اتصاالت سوپر آلیاژی 1

7 
 پایه آلیاژی سوپر شمش

 نیکل
VIM , VAR 16% 011 

 EAF, LF and شمش فوق تمیز 6

VD/VOD 
1% 711 

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 161 تعداد روز کاری

 شیفت 1 تعداد نوبت کاری

 ساعت 0 زمان هر شیفت

 

  



 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 دیاگرام تولید قطعات سوپرآلیاژی:

 

 [.1مراحل تولید قطعات سوپرآلیاژی ]

 

 مواد اولیه  -1

 محل تامین شرح
ش 

شم
د 

ولی
ر ت

 د
ی

رف
ص

د م
موا

یاژ
 آل

پر
سو

 

 داخلی  درجه سانتیگراد 0611انواع جرم نسوز 
 داخلی  درجه سانتیگراد 0611لوله های عایق تغذیه شمش 

 داخلی  اینچ 1,  6انواع لوله های فوالدی بدون درز 
 داخلی  قالبهای چدنی در ابعاد مختلف

 داخلی  انواع ابزارهای ماشین کاری
 داخلی  مواد نسوز کوره  

 داخلی  ترموکوپل     

ش سوپر آلیاژ 
شم

ل 
اینکن

600
 داخلی  فرو نیوبیوم 

 داخلی  فرو سیلیس
 داخلی  آهن اسفنجی 

 داخلی  گرافیت خورد شده الکترود
 داخلی  قراضه استیل 



 محل تامین شرح

 داخلی  کروم
 داخلی  نیکل خالص

 داخلی  آلومینیوم خالص
 داخلی  منگنز فلزی
 داخلی  تیتانیوم 
 داخلی  مولیبدین

  

 داخلی  قراضه استیل 
 داخلی  آهن اسفنجی 

 داخلی  22با خلوص حدود  VMGکروم 
 داخلی  نیکل خالص
 داخلی  فرو سیلیس

 داخلی  خرد شدهالکترود گرافیتی 
 داخلی  آلومینیوم خالص
 داخلی  تیتانیوم خالص

 داخلی  منگنز

ی 
ها

ه 
لول

د 
ولی

ر ت
 د

ی
رف

ص
د م

موا

مر
ور

ریف
 

 داخلی  درجه سانتیگراد 0611انواع جرم نسوز 
 داخلی  درجه سانتیگراد 0611لوله های عایق تغذیه شمش 

 داخلی  اینچ 1,  6انواع لوله های فوالدی بدون درز 
 داخلی  قالبهای چدنی در ابعاد مختلف

 داخلی  انواع ابزارهای ماشین کاری
 داخلی  مواد نسوز کوره  

 داخلی  ترموکوپل     
 داخلی  EAFالکترود 

 
 

 داخلی  قراضه استیل 
 داخلی  آهن اسفنجی 

 داخلی  22با خلوص حدود  VMGکروم 
 داخلی  نیکل خالص

 داخلی  سیلیسفرو 
 داخلی  الکترود گرافیتی خرد شده

 داخلی  آلومینیوم خالص
 داخلی  تیتانیوم خالص

 داخلی  منگنز

ش فوق تمیز
ی  شم

صرف
مواد م

 داخلی  درجه سانتیگراد 0611انواع جرم نسوز  
 داخلی  درجه سانتیگراد 0611لوله های عایق تغذیه شمش 

 داخلی  اینچ 1,  6بدون درز انواع لوله های فوالدی 
 داخلی  قالبهای چدنی در ابعاد مختلف

 داخلی  انواع ابزارهای ماشین کاری
 داخلی  مواد نسوز کوره  

 داخلی  ترموکوپل     
 داخلی  EAFالکترود 

 



 پیش بینی میزان تولید -1

 برنامه تولید طرح

 (تن)ظرفیت عملی تولید نام محصول ردیف

 1111 سوپرآلیاژی ریفرمرلوله  0

 0111 اتصاالت سوپرآلیاژی 1

 011 ی پایه نیکلژشمش سوپرآلیا 7

 711 شمش فوق تمیز 6

 

 نسبتهای سودآوری -3

 های سودآورینسبت

 سال مالی منتهی به 1035 1031 1031 1031

 سود ناویژه به فروش 70 10 71 70

 نسبت سود خالص به ثروت خالص 80 76 70 11

 مالی تامین های هزینه شامل -(Break even point) سربسر نسبت 11 78 71 16

 )%(  نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 018 017 062 061
 

 


