
 

 

 

 احداث توجیهیگزارش طرح 

 های فولادی آسیابواحد تولید گلوله

 

 
 

 شرکت  :مجری طرح

 سیما(نگر سهند)تدبیرگران آتیمشاور طرح: شرکت تسکو 

 ورزقان، شهرک صنعتی ورزقان، شهرستان آذربایجان شرقیمحل اجرای طرح: استان 

 

 9911  ماهدی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طَلَبْتَ كَرِيمَ الظ َفَرِ إِذَا غَلَبْتكُنْ بَعِيدَ الْهِمَمِ إِذَا 

 . حضرت علی )ع(هر گاه در پی چیزی هستی ، بلند همت باش و آن گاه که چیره شدی ، در پیروزی کریم باش

 

  



 

 0507/99شماره:  

 21/00/2999تاریخ: 

 

9 

 

 شناسنامه طرح
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 سال 10/1  دوره بازگشت سرمایه عادی

 سال 59/1 دوره بازگشت سرمایه متحرک
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 چکیده

توسعه و پیشرفت روزافزون شرکتها و موسسه ها و دیگر بنگاه های اقتصادی در جهت اجرای طرحها و فعالیت های تولیدی 

و خدماتی و وجود رقابت های شدید و همه جانبه در صحنه بازارهای داخلی و بین المللی و وضعیت ناپایدار نرخ تورم در 

ان بودن منابع اولیه اعم از سخت افزار و نرم افزار و مغزافزار از جمله مهمترین سالهای اخیر و وجود محدودیتها و در نهایت گر

عواملی هستند که موجبات توجه بیشتر به بررسی فنی و اقتصادی هر طرحی را قبل از اجرا آن فراهم کرده اند. از این رو تبیین 

ا مرحله ثمردهی و به بار نشستن طرح و همیشه ها از ابتدای شروع سرمایه گذاری تنحوه و چگونگی اجرای این گونه طرح

برای سرمایه گذاران به عنوان یک معضل و دغدغه فكری مطرح بوده است. به همین علت و دلیل منطقی برای هدایت یک 

طرح اقتصادی جهت رسیدن به هدف نهایی خود که همان کسب سود معقول است و اساسی ترین وظیفه هر تحلیل گر مسائل 

 صنعتی و برنامه ریزی صحیح طرح جهت توجیه اقتصادی اینگونه طرح ها می باشد.  اقتصادی و

طرح  ینا دراست.  پرداخته شده «طرح تولید گلوله فولادی آسیاب» ، فنی و مالیبررسی اقتصادیاین گزارش به در 

ابعاد پس و س پرداختهاجرای طرح  ولید و کنترل و محلبه معرفی محصولات تولید شده و موارد مصرف آن و ارائه پروسه تابتدا 

زان می قرار گرفته  و ارزیابیاز لحاظ مالی مورد  افزار کامفارنرمبا استفاده از  اطلاعات طرح آخرفنی طرح بررسی شده و در 

، دوره بازگشت برگشت سرمایه های مالی طرح )ارزش فعلی خالص، نرخو شاخص سرمایه گذاری مورد نیاز اجرای این طرح

 .شده استمحاسبه و ارائه  ه(سرمای
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 طرح مجری مشخصات -9-9

  :ف نام و نوع شرکت 

   :شماره ثبت شرکت 

  :شناسه ملی شرکت 

 25/09/2999: تاریخ ثبت شرکت 

  :0معدنی و صنعتی آلات ماشین و قطعات و ساخت معدنی و صنعتی هایهاجرای پروژ تحقیقات صنعتی،موضوع فعالیت 

 و دولتی مراکز و موسسات با قرارداد معادن، عقد و صنایع نیاز مورد آلات ماشین و تجهیزات د اولیه،موا صادرات و واردات

 و کشور، طراحی، ساخت، تعمیر داخل به جدید هایتكنولوژیی تكنولوژیكی،انتقال صنعت خدمات ارائه جهت خصوصی

طراحی،  زمینه در مهندسیز صنایع و ارائه خدمات مشاوره نیا مورد فنی دانش تولید، تدوین خطوط و آلات ماشین نگهداری

 ز مراجع ذیربط ا لازم مجوزهای اخذ از پس لزوم درصورت. آلات ماشین نگهداری و ساخت، تعمیر

  مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

  :استان  مرکز اصلی شرکت 

  :کد پستی 

 :تلفن تماس  

  :ریالی 20000 سهم 200ریال نقدی منقسم به 200000000سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  سرمایه شرکت 

 ی عاد نام با

 

 مدیرههیئت  -9-2

 سمت شماره ملی نام و نام خانوادکی ردیف

 مدیر عامل   2

 نائب رئیس هیئت مدیره   1

 مدیره رئیس هیئت   9

 بازرسان شرکت -9-9
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 سمت شماره ملی نام و نام خانوادکی ردیف

2    

1    
 

 مجوزها -9-4
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 بخش دوم: تعاریف و معرفی محصولات طرح
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 مقدمه -2-9

های آسیاب در صنایع فولاد و مس بیشترین کاربرد را دارد و نقش آن در تولید کنستانتره خشک و تر سنگ آهن و مس گلوله 

بسیار با اهمیت بوده و به عنوان یک عامل تولید ماده معدنی در معادن سنگ آهن و معادن مس مورد نیاز می باشد. ازسوی 

  .بصورت محدود کاربرد دارد دیگر در برخی صنایع دفاعی و معادن فلزات سنگین

 های محصولات و بررسی بازاردر این بخش به معرفی محصولات طرح، استانداردهای مورد نیاز جهت تولید محصولات، ویژگی

 محصولات طرح پرداخته شده است. 

 

 معرفی محصولات -2-2

 نشان داده شده است. 2که در شكل  سیاب ) فولادی و معدنی ( می باشدمحصول مورد نظر انواع گلوله های آ

 

 

 : گلوله فولادی آسیاب1شکل  

 

 ظرفیت طرح -2-9

  باشد.تن انواع گلوله از فولادهای ساده کربنی می 5500ظرفیت طرح 
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  (ISIC) محصول کیسیآ کد یمعرف -2-4

ISIC های اقتصادی تولیدی است. هدف اصلی نوعی طبقه بندی استاندارد برای فعالیتISIC ای از فراهم کردن مجموعه

بندی  دهند طبقههای اقتصادی را براساس نوع فعالیتی که انجام میهای فعالیتی است بطوریكه در آن بتوان موجودیترده

د آیسیک ک .نمایدهای صنعتی استفاده میبندی فعالیتی برای دستهبنداز این طبقه معدن و تجارتکرد. وزارت صنایع و 

 :باشدیممحصولات تولیدی طرح به شرح زیر 

 
 طرح محصولات کیسیکدآ جدول: 1جدول  

 واحد کد آیسیک نوع محصول

 تن 2710512486 گلوله از فولاد ساده کربنی و کم آلیاژی

 

 کاربردموارد مصرف و  -2-5

 . باشدهای آسیاب نقش خردکردن مواد معدنی داشته و به ترتیب در صنایع ذیل بیشترین کاربرد را دارا میطور کلی گلولهبه 

 آهن سنگ معادن (الف

ها بستگی به بیشترین کاربرد محصول )گلوله( در معادن تولید کنستانتره سنگ آهن می باشد و میزان مصرف گلوله در آسیاب

 ختی سنگ آهن معدن داشته و در حال حاضر در معادن بزرگ سنگ آهن نظیر چادرملو به ازای هر تن کنستانترهمیزان س

کیلوگرم گلوله آسیابی کم کروم )حدود یک درصد( مصرف می گردد . غالباً گلوله  200/1 کیلوگرم و در معادن گل گهر 020/2

 . الاتر و یا رول فورج کم کروم می باشدهای مصرفی در معادن آهن به روش ریخته گری با آلیاژ ب

 

  غیره و مس کنتسانتره تولید معادن (ب

باشد در معادن استخراج گلوله های آسیاب نقش عمده در تولید کنستانتره دارد، که نوع گلوله مناسب در این معادن کم کروم می

 .کیلوگرم می باشد 250و میزان مصرف به ازای هر تن کنستانتره حدود 
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 کالای جایگزین و اثرات بر محصول -2-6

با بررسی به عمل آمده روش تولید جانشینی تولید کالای مذکور از طریق قالبگیری ماسه به روش اتوماتیک می باشد که 

کننده تولیدنج باشند. از تعداد پکارخانجاتی که دستگاه و تجهیزات دیزاماتیک دارند قادر به تولید این گونه گلوله های فولادی می

اتوماتیک  ای به روشقادر به تولید از طریق قالبگیری ماسه ذوب و فلزات یزدو  پارس متالفعال در کشور تنها دو شرکت 

تن گلوله های چدنی ریختگی پر  1500شرکت پارس متال قادر به تولید . اشند و بقیه بصورت رول فورمیگ فعال هستندبمی

 . متر به وسیله سیستم ریخته گری اتوماتیک )گیزاک( می باشدمیلی 200تا  27آلیاژی به قطر 

 

 اهمیت استراتژیکی کالا  -2-7

گلوله های فولادی در آسیاب نمودن کنستانتره مواد معدنی نقش ویژه ای داشته و با توجه به اینكه در زمان قبل از انقلاب ، 

کلی صادر می گردیده و در داخل کشور استفاده نمی شده این مواد اولیه شامل مواد معدنی دست نخورده و کنتسانتره به طور 

صنعت رشدی نداشته ، لذا با وجود کارخانجات امروزی در کشور ارزش افزوده مواد معدنی نصیب کشور می گردد. بنابراین با 

ای فولادی فاده گلوله هتوجه به فرآیند تولید به منظور آسیاب نمودن کنستانتره و استفاده آن در کوره های ذوب نیاز به است

دارد و می توان از آن در تقلیل واردات مواد اولیه مورد نیاز بهره جست . بنابراین نیاز به این کالای استراتژیک باعث می گردد 

که مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات فولاد و مس و دیگر فلزات گرانبها در کشور در صنایع پایین دستی تهیه و بكارگیری شود 

روش های تولید متفرقه نیز به صورت سنتی در قدیم مرسوم بوده لیكن به دلیل افزایش هزینه  . اشتغال مفید ایجاد نماید و

های تولید و سختی کار این روش ها منسوخ گردیده و به تولید از طریق رول فرمیگ و ماسه گیری به صورت دستگاه های 

کاهش داده و در حال حاضر با تولید کارخانجات داخل نی ، از کشور را تهیه و اتوماتیک ، قیمت تمام شده گلوله را به شدت 

 عرضه می نمایند

 

 استانداردهای محصولات طرح -2-1

استحضار می رساند استاندارد ملی برای گلوله تهیه نگردیده است لیكن بر اساس کاربرد گلوله های مورد استفاده در  به

افزار های لازم میزان وضعیت فیزیكی آن را بررسی می نمایند. در این رابطه چكیده ای های مورد مصرف از طریق نرم محل

 :های مورد مصرف ذیلا اعلام می گردداز انتخاب گلوله


