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  :معرفی محصول ) 1

به طور کلی لغت آلیاژ به معنی افزودن یک یا چند عنصر یا ترکیبی از آنها به فلز پایه براي دستیابی به یک سـري  

ز آنجا که استحکام و سختی فلز خالص همیشـه کمتـر از آلیاژهـاي آن اسـت، عمومـا از      ا. خواص مطلوب می باشد

آلومینیوم با دارا بودن آلیاژهاي مختلف با ترکیـب و خـواص متفـاوت در    . فلزات به صورت آلیاژي استفاده می شود

  .محدوده کاربردي فراوان توانسته است ایفاي نقش نماید

. جـدول تنـاوبی قـرار دارد    IIIAعنصري فلزي است کـه در گـروه    26.98اتمی  و جرم 13آلومینیوم با عدد اتمی 

در ایـن  . مـی باشـد   ).1F.C.C(داراي ساختار کریستالی مکعبی با سطح مرکـز دار  این فلز مانند مس، طال و نقره 

ترین لغـزش  ز سطوح کریستالی فلز قرار دارند و در نتیجه می توانند بیشساختار اتمها در گوشه هاي مکعب و مراک

  . و حرکت را داشته باشند که موجب افزایش فرم پذیري و شکل پذیري فلز شود

ایـن فلـز بعـد از اکسـیژن و سیلیسـیم،      . این فلز مانند اکثر فلزات دیگر بصورت اکسید در پوسته زمین وجود دارد

  .سومین عنصر از نظر فراوانی بر روي کره زمین است

نقطـه ذوب آلومینیـوم   . اسیدها کم محلول، لیکن در بازها به خوبی حل می شوددر مقاومت به خوردگی آن باال و 

چگـالی سـنگین تـرین آلیـاژ     . درجـه سـانتیگراد مـی باشـد     2450درجه سانتیگراد و نقطه جوش آن  660خالص 

 این فلز میـل ترکیبـی فـوق العـاده اي بـا اکسـیژن دارد و اکسـید        .گرم بر سانتی متر مکعب است 2.95آلومینیوم 

آلومینیوم تشکیل شده در سطح فلز به علت پایداري بسیار باال به عنوان پوشش محافظ بسیار خوبی براي این فلـز  

پر مصرف ترین فلز دنیا محسوب می شـود و بـا آلیاژهـایش نقـش بسـیار      آلومینیوم امروزه پس از فوالد  .عمل کند

کشور میزان تولیـد و مصـرف سـرانه ایـن فلـز       موثر در صنعت معاصر دارند، چنانکه یکی از شاخصهاي صنعتی هر

   .محسوب می گردد

تنـوع  . واص مختلف و پرکاربرد این فلز سبب شده است که براي نیازهاي مختلف بتوان از آلومینیوم استفاده کردخ

ن اگـر چـه ایـ   . دلیل کاربرد و تنوع مصرف آلومینیوم می باشـد ) نوع 450بیش از (بسیار باالي آلیاژهاي آلومینیوم 
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آلیاژها داراي ویژگیهاي خاصی هستند، لیکن کلیه آلیاژهـاي داراي خـواص مشـترکی نظیـر وزن مخصـوص کـم،       

مقاومـت  هدایت الکتریکی زیاد، هدایت حرارتی زیاد، قابلیت انعکاس، خاصیت جرقه نزدن و غیر مغناطیسی بودن، 

استحکام به وزن بـاال، شـکل پـذیري بـاال،      بسیار زیاد در برابر خوردگی، افزایش استحکام در دماهاي پائین، نسبت

  .و قابلیت بازیافت آسان اشاره کردغیر سمی بودن، زیبایی 

یا در حضور سایر عناصـر، خـواص ویـژه اي را بـه     عناصر آلیاژي بکار رفته در ساختار آلیاژهاي آلومینیوم به تنهایی 

  :شده است تاثیر هر یک از این عناصر به صورت زیر بیان. آلومینیوم می دهند

ü  مس)Cu :( وجـود مـس باعـث بهبـود اسـتحکام و      . درصد می باشـد  10-4حداکثر استفاده از این عنصر

سختی در حالت ریختگی و عملیات حرارتی شده، مقاومت به خوردگی و حساسیت بـه خـوردگی در اثـر    

 . تنش را کاهش می دهد

ü  سیلیسیم)Si :( شدیدا سـیالیت، مقاومـت بـه تـرك     سیلیسیم باعث بهبود خواص ریخته گري می شود و

سیلیسـیم مصـرف   -خـانواده آلیاژهـاي آلومینیـوم   . گرم و خاصیت مواد رسانی مذاب را بهبود مـی بخشـد  

درصـد  % 25فراوانی در صنعت داشته و بصورت آلیاژهاي یوتکتیک، هیپویوتکتیک یا هـایپر یوتکتیـک تـا    

 .سیلیسیم مصرف می شوند

ü  منیزیم)Mg :( نسبت اسـتفاده از  . و سختی آلیاژهاي عملیات حرارتی پذیر می شودسبب بهبود استحکام

روشن شدن سطح، مقاومت بـه خـوردگی و   منیزیم در آلیاژ سبب . می باشد 0.4-0.07این فلز در آلیاژها 

 .ترکیبی از استحکام و شکل پذیري می گردد

ü  روي)Zn :(ي نظیر مس یـا منیـزیم سـبب    روي به تنهایی اثري بر آلومینیوم ندارد، لیکن به همراه عناصر

روي بیشـتر در ترکیبـات شـیمیایی    . ایجاد خواص عملیات حرارتی پذیري و پیر سختی طبیعی می شـود 

 .آلیاژهایی که از طریق دایکاست و ریخته گري ثقلی تهیه می شوند، استفاده می شود

ü  قلع)Sn :(این در کاربردهـاي  ی را بهبـود مـی بخشـد، بنـابر    این عنصر به طور موثر خاصیت ضد اصطکاک

افزایش میزان قلع سـبب  . قلع داشته باشند% 25آلیاژهاي ریختگی ممکن است تا . یاتاقانی مفید می باشد

 .بهبود خواص ماشینکاري شده و عمل رسوب سختی را در بعضی از آلیاژها مورد تاثیر قرار دهد
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ü  سرب)Pb :( کاري می گرددباعث بهبود خواص ماشین% 0.1وجود سرب در مقادیر بیش از. 

ü  آهن)Fe :(    را در ریختـه گـري   این عنصر مقاومت به ترك گرم را بهبود داده و چسبیدن قطعـه بـه قالـب

ضمنا ایـن  . یري می شودافزایش درصد آن سبب کاهش خاصیت فرم پذ. تزریقی تزریقی کاهش می دهد

ین فلزي پیچیده یـا لجـن   عنصر ممکن است با سایر عناصر افزوده شده به مذاب واکنش داده و ترکیبات ب

 .تولید کند

ü  منگنز)Mn :(   این عنصر در مقادیر کم براي کنترل اثر تخریبی آهن بصورت فازهاي ترد و شـکننده بکـار

منگنز به عنوان عنصر آلیاژي در ترکیبات آلیاژي کـار  . مقدار آن در حدود نصف درصد آهن است. می رود

 . پذیر بکار می رود

ü  کروم)Cr :(شده و چون این ترکیبات حاللیت بسـیار کمـی   م سبب ایجاد ترکیبات بین فلزي افزودن کرو

کروم در برخـی آلیاژهـا مقاومـت بـه خـوردگی را      . در حالت جامد دارند، از رشد دانه جلوگیري می کنند

 .بهبود داده و در مقادیر باالتر حساسیت به سریع سرد شدن را افزایش می دهد

ü  نیکل)Ni :(ا مس مقاومت در درجـه حـرارت بـاال را افـزایش داده و همچنـین ضـریب       این عنصر همراه ب

 .انبساط حرارتی را کاهش می دهد

ü  فســفر)P :(  ایــن عنصــر باعــث جوانــه زنــی و تصــفیه)ــز شــدن ــاز سیلیســیم اولیــه در آلیاژهــاي  ) ری ف

 . سیلیسیم می شود-هایپریوتکتیک آلومینیوم

ü  تیتانیوم)Ti :(هاي ریختگی آلومینیوم از ایـن عنصـر اسـتفاده مـی شـود     براي ریز کردن ساختار در آلیاژ .

 .تیتانیوم معموال به همراه مقادیر کمی بر به کار می رود

ü  استرانسیوم)Sr :(سیلیسیم استفاده مـی  -عنصر جهت اصالح و بهسازي آلیاژهاي یوتکتیک آلومینیوم این

 . شود

ü  آنتیموان)Sb( سدیم ،)Na:(      هر دوي ایـن عناصـر در مقـادیر کـم)  جهـت اصـالح و   %) 0.05در حـدود

 .بهسازي سیلیسیم بکار می روند
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، دمیشـون آلومینیومی، از نقطه نظر روش تولید به دو گروه اصلی تقسیم  يامحصوالت ساخته شده از آلیاژهمعموال 

  :عبارتند ازاین دو گروه آلیاژ که از نظر ترکیب شیمیایی و ساختار میکروسکوپی با هم فرق دارند 

ü بـه محصـول   ) به حالتهاي سرد و گـرم (این آلیاژها با استفاده از فرآیندهاي شکل دهی : کارپذیر آلیاژهاي

 .نهایی تبدیل می شوند

ü این آلیاژها بـا اسـتفاده از روشـهاي ذوب و ریختـه گـري بـه محصـول نهـایی تبـدیل          : آلیاژهاي ریختگی

 .میشوند

  :ی گردند که عبارتند ازهر یک از این دو گروه فوق نیز به دو دسته متمایز تقسیم م

ü آلیاژهایی کـه بـا عملیـات حرارتـی خـاص موسـوم بـه        : یات حرارتی پذیر و پیر سختی پذیرآلیاژهاي عمل

ایـن آلیاژهـا عمومـا     .رسوب سختی که سبب افزایش استحکام آلیاژ می گردد، استحکام آنها باال برده شود

مــی باشــند، کــه  Cu, Cu+Mg, Mg+Si(Mg2Si), Mg+Zn(Mg2Zn)داراي عناصــري نظیــر 

 .خاصیت سختی پذیري را به آلیاژ می دهند

ü آلیاژهایی که از طریق روشهاي فوق الذکر اسـتحکام آنهـا قابـل افـزایش     : آلیاژهاي عملیات حرارتی ناپذیر

 .نباشد، آلیاژهاي عملیات حرارتی ناپذیر می نامند

  
  

 عناصر آلیاژي+ آلومینیوم خالص 

 آلیاژهاي آلومینیوم

 آلیاژهاي کارپذیر آلیاژهاي ریختگی

 ي عملیاتآلیاژها
  حرارتی پذیر

 )پیر سختی پذیر(

آلیاژهاي عملیات 
 حرارتی ناپذیر

آلیاژهاي عملیات 
  حرارتی ناپذیر

 )کار سختی پذیر(
 

آلیاژهاي عملیات 
  حرارتی پذیر

 )پیر سختی پذیر(
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 :نام و کد محصول )1-1

 تولید فلزات گرانبها و غیر آهنی به صـورت خـام  که به  2720با کد  3.1کد بین المللی آیسیک  در ومینیومآلیاژ آل

 از چهار رقم تشکیل شده که مشخص کننده طبقه صنعت ISIC کدهاي بین المللی .شود میتعلق دارد شناخته 

چهار رقم هـم  . صنعت استطبقه  و نشانگر گروهبعدي رقم  دودو رقم سمت چپ، نشانگر بخش و . مورد نظر است

شـامل  (چهار رقم اول . کمک می کند توسط کشور به رقمهاي قبلی اضافه می شود که به شناسایی دقیق محصول

بـراي تعیـین چهـار رقـم دوم نیـز      . امعیت الزم برخوردار اسـت ج بین المللی دارد و از ءمنشا) بخش، گروه و طبقه

اقـدام  ) محصـول (هشـت رقمـی    دارد که نسبت به تهیه کدهاي جدیـد  معادن وجودو  اي در وزارت صنایع کمیته

  .شده استتعریف با شرح آلیاژ فلزات غیر آهنی  27201320رقمی  8با کد آیسیک  آلیاژ آلومینیوم. دمیکن

   

  :شماره تعرفه گمرکی) 1-2

مربوط بـه   76012000تعرفه گمرکی  1387طبق اطالعات موجود در کتاب مقررات صادرات و واردات ایران سال 

  .باشد می )Aluminum Alloy( آلومینیوم هايآلیاژ

 

  :شرایط واردات  )1-3

 : شوند کاالهاي صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم میطبق قانون مقرارت صادرات و واردات ایران 

  .اردکسب مجوز ند که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کاالیی است: کاالي مجاز -1

  . کاالیی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است: کاالي مشروط -2
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بـه اعتبـار خریـد و فـروش یـا      (کاالیی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسـالم  : کاالي ممنوع -3

  . و یا بموجب قانون ممنوع گردد) مصرف

واردات ایـن کـاال بـال    ، کامـل ضـوابط  با رعایت  .باشد می 1روه جزء گ 76012000 با تعرفه گمرکیآلیاژ آلومینیوم 

 اقتصـادي،  توسـعه  سوم برنامه قانون از موادي اصالح قانون) 2( ادهم طبق این ماده که ایهپ حقوقمانع است و نیز 

 و عـوارض  انواع کاال، سفارش ثبت حق مالیات، گمرکی، حقوق شامل ایران، اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی

ایـن   مجمـوع  بـه . شود می تعیین کاالها گمرکی ارزش% 4 معادل، باشد می وارداتی کاالهاي از وجوه دریافتی ایرس

اطـالق   ورودي حقـوق  مـی شـود،   تعیـین  وزیـران  هیـات  توسـط  مربوطه قوانین طبق که بازرگانی سود و دریافتی

 .باشد می% 4 شود میحظه همانگونه که در جدول ذیل مال 76012000تعرفه  براي ورودي قوقح. میشود
  

 آلیاژ آلومینیوم یتعرفه گمرک)  1-1 جدول

 شماره تعرفه نام کاال حقوق ورودي SUQ مالحظات

 Kg 4 76012000 آلیاژ آلومینیوم 

  

  :بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی)1-4

شـماره   شـود  مـی ی ایـران تعیـین   استاندارد ملی براي تولید هر ماده توسط موسسه اسـتاندارد و تحقیقـات صـنعت   

  تدوین نشده است،  آلیاژهاي آلومینیوممستقل جهت  استاندارد ملی

تـدوین شـده   توسط کشورها و نهادهاي مختلـف بـین المللـی    استانداردهاي فراوانی براي آلومینیوم و آلیاژهاي آن 

  :استانداردهاي زیر قابل ذکر هستنداست، 

• BS1470     کـــــــــه بـــــــــا اســـــــــتانداردEN  ن شـــــــــده اســــــــــت  جـــــــــایگزی                                                 

)EN485-1,2,3,4 ,EN515, EN573-1,2,3,4( 
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 :شرح زیر است می باشد که به ANSIاستاندارد پرکاربردترین آنها  •

• ANSI.H35.1  : آلیاژهـاي آلومینیـوم، اسـتاندارد    تـدوین شـده بـراي    بین المللـی  استاندارد پرکاربردترین

در این استاندارد آلیاژها به دو دسته کارپذیر و ریختگـی تقسـیم مـی شـوند و هـر      می باشد،  AAیی آمریکا

  .عنصر آلیاژي و نیز خواص و کاربرد به چند گروه تقسیم می شونددسته براساس 

گروه تقسیم بندي می شـوند و هـر آلیـاژ بـا      8طبق این استاندارد آلیاژهاي کارپذیر به : کارپذیرآلیازهاي  -1

رقـم دوم  رقم اول از سمت چپ بیـانگر گـروه اصـلی آلیـاژ بـوده و      . عدد چهار رقمی معلوم می گردد یک

دو رقم بعد نیز بیانگر جهت نامگذاري و تفکیک آلیاژهـاي مختلـف   . بیانگر درصد ناخالصی آلومینیوم است

 .می باشد

  کاربرد  عنصر اصلی آلیاژي  گروه آلیاژي
1xxx 99 %ي الکتریکی، صنایع غذایی، داروئی و ساختمانیهاد  یا بیشتر آلومینیوم  
2xxx صنایع هوایی، ابزار آالت و قطعات ماشین  مس  
3xxx مقاوم به خوردگی، تراشکاري خوب، خواص مکانیکی خوب  منگنز  
4xxx شکل پذیري، سیالیت خوب  سیلیسم  
5xxx مقاوم به خوردگی، مقاوم به خستگی، جوش پذیري خوب  منیزیم  

6xxx صنایع هوایی، دریایی، لوله سازي، مقاوم به خوردگی، جوش   سیلیسیم+ممنیزی
  پذیري

7xxx  صنایع هوایی، مقاوم به خوردگی، استحکام بسیار باال  روي  
8xxx مقاوم به خوردگی در درجه حرارت باال، خوش تراشی  سرب  
9xxx بعضی از مصارف خاص  سایر عناصر  

 

مشابه آلیاژهاي کارپذیر، هر آلیاژ با یک عدد چهـار رقمـی مشـخص     در این آلیاژها نیز: آلیاژهاي ریختگی -2

اولین رقم بیانگر گروه آلیـاژ  . با این تفاوت که بین رقم سوم و چهارم یک نقطه گذاشته می شود. می شود

مـی باشـد   نشان دهنـده درجـه خلـوص آلومینیـوم      1xx.xدر گروه آلیاژهاي شماره بعد دو . اصلی است
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شـماره بعـد از نقطـه نیـز شـاخص شـکل       آخـرین  . آلیـاژ اسـت  کننده نوع  صژها مشخلیکن در سایر آلیا

 .صفر مبین قطعه ریختگی و یک مبین شمش ریخته گري است. ه صفر یا یک می باشدکمحصول است 

  عنصر اصلی آلیاژي  گروه آلیاژي
1xx.x  99 %یا بیشتر آلومینیوم  
2xx.x مس  
3xx.x مس/منیزیم+مس یا سیلیسیم+سیلیسیم  
4xx.x سیلیسم  
5xx.x منیزیم  
7xx.x  روي  
8xx.x قلع  
9xx.x سایر عناصر  

 

از عالئم و نشانه هـاي دیگـري در کنـار نـام آلیـاژ اسـتفاده مـی شـود کـه          فوق، معموال  عالوه بر روش نام گذاري

حـاالت  . شـد بر این آلیاژهـا مـی با  ) حاالت تمپر(مشخص کننده برخی شرایط تولید و عملیات حرارتی اعمال شده 

ایـن عالئـم   . تمپر بیانگر ترتیب عملیات حرارتی، فرآیندهاي حرارتی و مکانیکی اعمالی بر روي محصول مـی باشـد  

  .عملیات حرارتی بوده یا ناشی از کارسختینشان می دهند که افزایش سختی ناشی از 

تقسـیم بنـدي   حـروف بیـانگر   . و ارقام مـی باشـد  ) W,T,H,O,F(نحوه نامگذاري با استفاه از حروف بزرگ التین 

  . حاالت فرعی تمپر می باشد

  شرح  کد اصلی
W عملیات محلولی شده  

T  تحت فرآیند کار سرد قرار گرفته/عملیات حرارتی پیر سختی شده  

H کرنش سختی شده  

O آنیل شدن  

F   عدم انجام فرآیند خاص(شرایط اولیه تولید(  
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  :قیمت تولید داخلی و جهانی محصول)1-5

  :مت در ایرانقی §
 .ارائـه شـده اسـت    1387تـا   1380از سال  یک کیلوگرم آلیاژ آلومینیومقیمت ریالی تغییرات  روند 1-1در نمودار 

در  .باشـد  مـی هزار ریال  16 ددر حدو 87در سال  آلیاژ آلومینیومهر کیلوگرم قیمت  شود میمالحظه  همانگونه که

مورد بررسـی قـرار گرفـت کـه      1387تا  1380ییرات قیمت از سال روند تغ بهبا توجه روند تغییرات قیمت بررسی 

 صـعودي و بـه صـورت    %51 در حـدود آن قیمت سـالیانه   تغییرمتوسط  بوده وصعودي این روند  شود میمالحظه 

ت جهانی آلومینیـوم و بـالتبع کـاهش قیمـت     کاهش قیممربوط  87و  86در سال کاهش قیمت محصول  .باشد می

  .دمحصول نهایی می باش

  
یـک کیلـوگرم آلیـاژ    قیمـت ارزي   2-1و جـدول   2-1 در نمودار آلیاژ آلومینیومجهت بررسی قیمت ارزي وارداتی 

رونـد تغییـرات    شـود  مـی همانگونه که در نمودار مالحظـه  . شده است ارائه 1387تا  1380هاي  سالدر  آلومینیوم

 رشـد % 2 حـدودا  سبت به سـال قبـل  نهر سال بوده و به صورت متوسط  صعودي اراي روند، ددورهقیمتها در این 

مت جهانی آلومینیوم و بالتبع کـاهش قیمـت محصـول    یمربوط کاهش ق 87و  86 هايسالروند نزولی  .داشته است

ریـزي  افزایش بسیار زیاد قیمت محصول در ایران در مقایسه با نرخهاي بین المللی نشانگر برنامـه   .نهایی می باشد

رج از ایـران اسـت، بطوریکـه مصـرف انـرژي در صـنایع       و کنترل مناسب قیمتها با کاهش هزینه هاي تولید در خـا 
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کیلو وات ساعت در هـر کیلـوگرم در    12، به 1950کیلووات ساعت در هر کیلوگرم در سال  20تولید آلومینیوم از 

روز در تولید محصول آلومینیوم جهـت بـاال یـردن    لذا اهتمام به استفاده از تکنولوژیهاي . رسیده است 2000سال 

  .راندمان و کاهش هزینه ها ضروري است

  
  

  آلیاژ آلومینیومکیلوگرم  کی یالیو ر )دالر( يارز متیق) 2-1جدول

 سال
 تغییرات قیمت کیلوگرم آلیاژ آلومینیومقیمت هر 

 )دالري(ارزي  ریالی )دالر(ارزي  ریالی

1380 2,603.6 1.845 121.3% -38.7% 
1381 5,787.5 1.757 122.3% -4.7% 
1382 14,231.1 1.751 145.9% -0.3% 
1383 16,670.6 1.958 17.1% 11.8% 
1384 18,541.1 2.217 11.2% 13.2% 
1385 19,999.7 2.770 7.9% 25.0% 
1386 16,770.9 2.823 -16.1% 1.9% 
1387 16,824.3 1.874 0.3% -33.6% 

  

بـه طـور   ، شـود  مـی همـانطور کـه مشـاهده    . است هشد ارائه  3-1در نمودار  87تا  81نرخ ارز نیز از سال تغییرات 

  .رشد داشته است% 3.1در حدود نرخ ارز، هر سال نسبت به سال گذشته متوسط 
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  :قیمت جهانی محصول §
صـادراتی از کشـورهاي مختلـف    یک کیلوگرم آلیاژ آلومینیوم مت قی شود میمالحظه  3-1 همانگونه که در جدول

متوسـط قیمـت جهـانی در     شـود  میهمانگونه که در جدول مالحظه  .نشان داده شده است 2008جهان در سال 

 1.21 بـا قیمـت   بـالروس کشـور  وط به بمر 2008ترین قیمت در سال  ارزان. باشد میدالر  2.66 حدود 2008سال 

  .باشد میدالر  3.91 قیمتبا  مکزیککشور قیمت مربوط به دالر و گرانترین 

ارائـه شـده   زیـر  جـدول و نمودارهـاي   مختلف در در مناطق  گذشتههاي  سالدر  آلیاژ آلومینیوموند تغییر قیمت ر

هـر سـال نسـبت بـه سـال      آلیاژ آلومینیـوم  قیمت  2008تا  2005از سال ) 5-1نمودار ( یشمال يکایدر امر .است

بـه طـور   ) 6-1نمـودار  ( 2008تـا   2000از سـال  است، این موضوع در اروپـاي غربـی    رشد داشته %7.78گذشته 

آلیـاژ  تغییـرات قیمـت   ونـد  آسـیایی ر کشـورهاي  در  .اسـت  بـوده % 8.32 متوسط هر سال نسبت به سال گذشـته 

د قیمـت ایـن   شـود، میـزان رشـ    ارائه شده است، همانطور که مشاهده می 7-1در این منطقه در نمودار آلومینیوم 

  .باشد می% 14.72در این منطقه، ساالنه حدود  محصول
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  )دالر( 2008مختلف جهان در سال  يدر کشورها آلیاژ آلومینیومکیلوگرم  کی یصادرات متیق )3-1 جدول
  قیمت کشور ردیف  قیمت کشور  ردیف

 2.70 اندونزي 37 3.91  مکزیک  1
 2.69 اوکراین 38 3.83 استونی  2
 2.66 لیتوانی 39 3.53 هند  3
 2.65 ترکیه 40 3.34 هلند  4
 2.63 بلغارستان 41 3.30 سوئیس  5
 2.62 اردن 42 3.24 نروژ  6
 2.62 تایلند 43 3.17 لوگزامبورك  7
 2.60 امارات متحده 44 3.16 کرواسی  8
 2.60 نیوزیلند 45 3.15 بلژیک  9

 2.55 آلبانی 46 3.15 ژاپن  10
 2.55 چین 47 3.13 تونس  11
 2.54 سایر کشورهاي آسیا 48 3.11 فرانسه  12
 2.49 هنگ کنگ 49 3.10 پرتغال  13
 2.45 مصر 50 3.07 کلمبیا  14
 2.43 اوگاندا 51 3.06 اسلونی  15
 2.43 نیجریه 52 3.06 آلمان  16
 2.43 مالزي 53 3.05 سوئد  17
 2.43 ایاالت متحده آمریکا E272 3.02 54گروه کشورهاي   18
 2.43 موزامبیک 55 3.02 سانگلی  19
 2.41 ونزوئال 56 2.94 صربستان  20
 2.39 اسلواکی 57 2.89 کانادا  21
 2.33 فیلیپین 58 2.89 لتونی  22
 2.25 اروگوئه 59 2.87 اطریش  23
 2.24 روسیه 60 2.86 یونان  24
 2.20 گرجستان 61 2.83 بوسنی هرزگوین  25
 2.16 آفریقاي جنوبی 62 2.82 لهستان  26
 2.11 رومانی 63 2.82 ایرلند  27
 2.00 آذربایجان 64 2.81 دانمارك  28
 1.82 مولداوي 65 2.79 برزیل  29
 1.80 سریالنکا 66 2.78 آرژانتین  30
 1.60 غنا 67 2.78 استرالیا  31
 1.54 قزاقستان 68 2.78 سنگاپور  32
 1.40 ارمنستان 69 2.76 فنالند  33
 1.28 قطر 70 2.76 چک  34
 1.21 بالروس 71 2.76 ایتالیا  35
 2.66 متوسط جهانی 2.74 پرو  36

  
  

 
 

                                                   
 ش،یاطر ونان،یفنالند، فرانسه، آلمان،  ،یچک، دانمارك، استون يبلغارستان، قبرس، جمهور ک،یبلژ ش،یاطرشامل کشورهاي  - ٢
  .یو لتون سیسوئد، انگل ا،یاسپان ،یاسلون ،یاسلواک ،یل، رومانلوگزامبورگ، مالتا، هلند، لهستان، پرتغا ،یتوانیل ا،یتالیا رلند،یا
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  :موارد مصرف و کاربرد) 1-6

و آلیاژهاي آن، در صد سال اخیر شاهد رشد خارق العـاده صـنعتی    آلومینیومبه خاطر خواص جالب و شگفت نگیز 

امـروزه از  . کاربرد آلومینیوم در صنایع مختلف به علت وجود خواص متفاوت در این فلز بسیار وسیع اسـت . بوده ایم

فضـا، حمـل و نقـل، خودروسـازي، بسـته بنـدي، سـاختمانی، الکتریکـی و         -آلومینیوم در صنایع مختلف نظیر هوا

  :ایع مختلف در جدول زیر ذکر شده استمیزان مصرف آلومینیوم در صن .استفاده می شوداري صنایع دیگر بسی

  توضیحات  درصد استفاده  نام صنعت
  خودرو، هواپیما، تجهیزات ریلی، کشتی، کامیون و اتوبوس  %26  حمل و نقل
  قوطی نوشیدنیها، فویل  %20  بسته بندي
  در و پنجره، بام و پوشش خارجی، سیستمهاي تهویه مطبوع پلها و سازه ها،  %20  ساخت و ساز
  خطوط انتقال، دکلهاي انتقال، لوازم جانبی  %9  الکتریسیته
  ...مصارف عمومی، ماشین آالت، لوازم ورزشی، وسایل و مبلمان منزل و   %25  سایر مصارف

  

  .ئه می گردددر ادامه نقش و کاربرد آلومینیوم و آلیاژهاي آن در هر بخش جداگانه ارا

از آلومینیوم در ساخت اجزاي مختلفی نظیر در و پنجره، سقفهاي آلومینیومی داخـل و  : صنایع ساختمانی -1

اسـتفاده  ... و  ، سازه هاي فلزي تاسیسات دریاییقه هاي روکش نماي خارج ساختمانیورخارج ساختمان، 

، ایمنی، غیر سمی بودن و مقاومـت در  علت اقبال به این ماده، سبکی وزن، استحکام باال، زیبایی. می شود

قسمت عمده آلومینیوم مصرفی در ساخت در و پنجره هاي گرمابند استفاده مـی  . برابر خوردگی می باشد

عمـده  . شود که عالوه بر سبکی وزن، سـبب جلـوگیري از اتـالف انـرژي حرارتـی و ورود صـدا مـی شـود        

 . یم و منگنز می باشندآلیاژهاي مصرفی در این صنعت بر پایه منیزیم، سیلیس

مواد مورد استفاده در این صنعت بایستی سبک، مقاوم، بادوام و داراي هزینـه اي مقبـول   : فضا-صنایع هوا -2

لذا از آغاز کشف آلیاژهاي مقاوم آلومینیومی، این عنصر به فلز اصلی در ایـن صـنعت تبـدیل شـده     . باشند

 .استفاده می شود امروزه از این فلز در حجم وسیعی در این صنعت. است



٢٢  

 :تمروزه سه هدف در صنایع خودروسازي دنبال می شود: صنایع خودروسازي -3

بـه ازاي  : کاهش وزن دستگاه جهت صرفه جویی در مصرف انرژي و کاهش آلودگی محیط زیست  .أ 

 .کاهش می یابد% 5.5کاهش وزن خودرو، میزان مصرف سوخت % 10هر 

 از موادي با استحکام باال تضمین کلیه استانداردهاي ایمنی با استفاده  .ب 

 .تسهیل فرآیندهاي ساخت و کاهش هزینه هاي تولید  .ج 

هدف باال را برآورده می کنند، تحقیقات زیـادي در زمینـه    3از آنجائیکه آلیاژهاي آلومینیومی هر 

بـه طوریکـه امـروزه درصـد بسـیار بـاالیی از       . جایگزینی آلومینیوم به جاي فوالد در جریان است

، واگنها، اتوبوسها و خودروهـا از آلومینیـوم سـاخته مـی     )کشتیها، زیردریاییها(ایی سازه هاي دری

  .شوند

موتور و اجزاي آن، چرخها، سیسـتم تعلیـق،   (آلومینیوم در خودرو به دو صورت قطعات ریختگی 

بـه  . مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد     ) ...شاسی و بدنه و (و قطعات اکسترود شده ) سیستم فرمان

فاده از آلومینیوم در صنایع ریلی سبب کـاهش وزن واگنهـا و افـزایش سـرعت حرکـت      عالوه است

  .قطارها شده است

خواصی چون غیر سمی بودن، مقاومت به خوردگی عـالی، نفوذناپـذیر بـودن     :ي و غذاییدصنایع بسته بن -4

بازیافـات راحـت    در مقابل نور، اکسیژن، رطوبت و آلودگیها، شکل پذیري بسیار عالی، انتقال حرارت باال و

از ایـن فلـز در تولیـد انـواع     . سبب استفاده وسیع این ماده در صنایع غـذایی و بسـته بنـدي شـده اسـت     

شـیمیایی و  قوطیهاي نوشیدنی، ظروف پخت و پز، ظروف و وسایل نگهداري و بسته بنـدي مـواد غـذایی،    

 . دارویی استفاده می شود

سـبک و انتقـال بـاالي الکتریسـیته، بـه عنـاون جـایگزین         آلومینیوم به علت دارا بـودن وزن : سایر صنایع -5

ضـمنا بـه علـت خاصـیت انتقـال حـرارت       . مناسب مس در صنعت انتقال برق مورد استفاده قرار می گیرد

اسـتفاده  ... مناسب به همراه سبکی باال، از این فلز در ساخت مبدلهاي حرارت، مخازن تهویـه، راکتورهـا و   

  . می شود



٢٣  

فاده از آلومینیـوم سـبب   اسـت  .نبـود  لومینیوم ساخت وسایلی نظیر هواپیما و ماهواره امکان پـذیر بدون آبه هر حال 

بـه علـت وزن کـم قطعـات      .سبکی، نصب سریعتر و اقتصادي تر سازه ها و مقاومت در برابـر خـوردگی مـی باشـد    

مـی گیـرد کـه سـبب     بـاالتري صـورت    رآلومینیومی انجام عملیات ماشینکاري بر روي این قطعات با سرعت بسـیا 

اسـتفاده از آلومینیـوم در سـازه هـا، عمـر آنهـا را تقریبـا         .کاهش چشمگیر زمان و هزینه تولید قطعات شده اسـت 

اسـتفاده از پروفیلهـا   . شکلها و رنگهاي متفاوت عرضه شده، تنوع زیادي به طراحی ها افزوده استنامحدود کرده و 

صـرفه جـویی بسـیاري در مصـرف     جره ها و نماي سـاختمانها سـبب   در دربها، پنعایق شده و ورقهاي آلومینیومی 

  .انرژي شده است

آلیاژهاي آلومینیوم مصرفی، آلیاژهاي مورد استفاده در صنعت حمـل و نقـل   %) 26(با توجه به اینکه قسمت عمده 

 هـاي آلیاژ ،دیـ لتو يمحصول مورد نظر برامی باشند، با توجه به مزیت رقابتی ایران در زمینه تولید قطعات خودرو، 

  .باشد یماز نوع ریختگی آلومینیوم 

 A380, A413, A356 آلیاژهاي :آلیاژهایی که بیشترین مصرف را در این زمینه دارند، عبارتند از

  

  :بررسی کاالهاي جایگزین  )1-7

بـه خـوردگی    در صنایع مختلف عبارتند از سبکی، مقاومت به وزن باال، مقاومتآلومینیوم  هايآلیاژعلت استفاده از 

جـایگزین   اسـت مواد مختلفی در هر صنعت وجود دارند کـه بسـته بـه خـواص مـورد نظـر ممکـن         .و سایر موارد

فضا بـه کامپوزیتهـا مـی تـوان اشـاره کـرد کـه از        -از عمده ترین این مواد بخصوص در صنایع هوا. آلومینیوم شوند

ی بین تولید کننـدگان هـر دو مـاده بـراي کسـب      برتري بیشتري به آلومینیوم دارند و رقابت سخت تبعضی از جها

ماده دیگر فوالد است که به خاطر قیمـت ارزانتـر تـاکنون مزایـاي زیـادي در تولیـد قطعـات         .است بازاربرتري در 

  .داشته است

  



٢٤  

  :اهمیت استراتژیک کاال)1-8

از . پـر کـاربرد هسـتند   به علت خواص متفاوت و فراوانی که دارنـد، در صـنایع مختلـف بسـیار     آلومینیوم  هايآلیاژ

جمله کاربردهاي اساسی این مواد در صنایع هوا و فضا می باشد که دستیابی به دانـش تولیـد ایـن آلیاژهـا سـبب      

ضمنا دستیابی به دانش تولید آلیاژهاي ویژه خودرو سـبب   .ارتقاي بسیار زیاد صنایع هوا و فضاي کشور خواهد شد

  .رفه جویی بسیار زیاد در مصرف سوخت خواهد گردیدکاهش بسیار زیاد وزن خودرو و درنتیجه ص

ویژه سبب ارتقاي سـطح دانـش   با توجه به موارد فوق دستیابی به دانش تولید آلیاژهاي آلومینیوم و بویژه آلیاژهاي 

فضا و خـودرو خواهـد گردیـد و از اهمیـت ویـژه و اسـتراتژیکی برخـوردار        -فنی و ساخت کشور در زمینه هاي هوا

   .است



٢٥  

  :کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول)1-9

  :کشورهاي تولید کننده §
 .ارائه شده اسـت  2008سال  و ظرفیت تولید آنها در آلومینیوملیست کشورهاي عمده تولید کننده  5-1 در جدول

ر بـه شـما   آلومینیـوم بزرگتـرین تولیـد کننـده     ،هزار تن 13200با ظرفیت تولید  چینکه مشخص است انگونه مه

، الت متحده آمریکـا، اسـترالیا  اروسیه، کانادا، این آپس از . از ظرفیت تولید جهانی را در اختیار دارد% 33.8میرود و 

چین، هنـد، امـارات    کشورهاي آسیایی نیز نبی در. می باشند مادهبزرگترین تولیدکنندگان این  برزیل، نروژ و هند

% 90الزم به ذکر اسـت کـه    .دنرو به شمار می دکنندگان آسیاییبزرگترین تولیمتحده عربی، بحرین و تاجیکستان 

  .آلومینیوم تولیدي به صورت آلیاژ در کشورها تولید و مصرف می شوند

   2008و ظرفیت تولید آنها در سال  آلومینیومکشورهاي عمده تولید کننده ) 5-1جدول
 )هزار تن(تولید  کشور )هزار تن(تولید  کشور
 610 ونزوئال 13,200 چین
 550 آلمان 3,800 روسیه
 536 موزامبیک 3,120 کانادا

 389 فرانسه 2,658 ایاالت متحده آمریکا
 350 اسپانیا 1,970 استرالیا
 342.8 آرژانتین 1,660 برزیل
 339.45 تاجیکستان 1,360 نروژ
 326 انگلیس 1,310 هند

 315.5 نیوزیلند 910 امارات متحده
 301 هلند 865 بحرین

 290 رومانی 811 ریقاي جنوبیآف
 260 مصر 787 ایسلند

  



٢٦  

و نمـودار   6-1در جـدول  همچنـین  . می دهـد ارائه را سهم هر کشور از ظرفیت تولید جهانی محصول  8-1نمودار 

 اروپـاي غربـی   و مریکاي شـمالی  آسیا، آ .گردد می مشاهدهتوزیع ظرفیت هاي تولید در مناطق مختلف جهان  1-9

 .باالترین ظرفیت را در مناطق مختلف جهـان دارنـد   ،ظرفیت تولید جهانی از درصد 13و  15، 44 هر کدام با سهم

تولیـد کننـده   تاجیکسـتان، ترکیـه، عمـان و آذربایجـان     امارات متحده عربی، بحرین،  ،کشورهاي همسایه ایراندر 

در هـزار تـن    40و  49، 65، 340، 865، 910 داراي ظرفیـت تولیـد  ها بـه ترتیـب   این کشور .دنمی باش آلومینیوم

  .ظرفیت تولید جهانی را در اختیار دارند% 5.8، این کشورها در مجموع دنباشمی  2008سال 

   

9 



٢٧  

  

  آلومینیوم دیتولسهم هر یک از مناطق جهان در ) 6-1 جدول
  

 )هزار تن(ظرفیت تولید  منطقه
 17301.55 آسیا

 5778 آمریکاي شمالی
 5004 روپاي شرقیا

 4340.6 اروپاي غربی
 2612.8 آمریکاي جنوبی

 2285.5 اقیانوسیه
 1718 آفریقا

  

  



٢٨  

  :کشورهاي مصرف کننده §
 .نشـان داده شـده اسـت    2008با میزان مصـرف در سـال    آلیاژ آلومینیومکشورهاي مصرف کننده  8-1 در جدول

، ایـاالت متحـده آمریکـا، آلمـان، ژاپـن،      EU27کشـورهاي چـین،    شـود  میمشاهده همانگونه که در جدول فوق 

ي ذکـر  مجمـوع مصـرف کشـورها    .باالترین میزان مصرف را دارا می باشـند  به ترتیب فرانسه روسیه، هند، ایتالیا و

 .مصرف جهانی باالتر است % 68از  شده در جدول

  2008 مصرف در سال زانیم با آلیاژ آلومینیوممصرف کننده  يکشورها) 8-1 جدول
 )هزار تن(مصرف  منطقه/کشور )هزار تن(مصرف  منطقه/کشور

 740.2 آفریقاي جنوبی 10,409.8 چین
EU27 6,522.3 710.1 ایسلند 

 696.0 نروژ 5,358.6 ایاالت متحده آمریکا
 641.0 مکزیک 3,576.8 آلمان
 625.8 بلژیک 3,079.1 ژاپن
 593.8 هلند 1,751.2 روسیه
 588.87 تایلند 1,399.9 هند
 583.9 اندونزي 1,169.3 ایتالیا
 549.54 کره جنوبی 1,106.4 فرانسه
 428.3 لهستان 956.8 برزیل
 340.7428 اطریش 824.8 ترکیه
 334.2281 سایر کشورهاي آسیا 778.5 بحرین

 50,528.5  جمع کل جهان 752.1  امارات متحده



٢٩  

  
 همانگونـه کـه  . شـود  مـی مشاهده زیر  در مناطق مختلف جهان در جدول آلیاژ آلومینیومهمچنین وضعیت مصرف 

ـ منـاطق دنیـا دار   مصرف را در باالترین سطح اروپاي غربیآسیا و می بینیم  درصـد   74 ، ایـن دو منطقـه جمعـا   دن

و  هـزار تـن   2709 حـدود  2008سـال  در همچنین مصرف منطقـه خاورمیانـه   . مصرف جهان را تشکیل می دهند

  .باشد میکل مصرف جهانی  %5.4معادل 

  

  



٣٠  

  2008در سال  در مناطق مختلف جهان آلیاژ آلومینیوموضعیت مصرف )  9-1جدول 
 )هزار تن( مصرف  منطقه
 20,494.5 آسیا

 16844.04 اروپاي غربی

 5,583.5 آمریکاي شمالی

 3,554.2 اروپاي شرقی

 2,119.2 آمریکاي جنوبی

 1,342 فریقاآ

 591.03 اقیانوسیه

  

 



٣١  

  2013پیش بینی مصرف در سال  §
پـیش   2013در سـال   .ارائه شـده اسـت   2013پیش بینی مصرف مناطق مختلف جهان در سال  10-1 در جدول

ش بینـی  پـی  2008در مقایسـه بـا سـال     کـه  ،برسـد هـزار تـن    55458 که مصرف جهانی به حدود شود میبینی 

. شـمالی مـی باشـد   آمریکاي  آفریقا ومربوط به مصرف ش یبیشترین افزا .افزایش یابد %9.8 مصرف جهانی، شود می

حـدود   2008برسد که نسـبت بـه سـال     هزار تن 2916 که مصرف به شود میهمچنین در خاور میانه پیش بینی 

 .افزایش می یابد % 7.7

 

  2013جهان در سال مصرف مناطق مختلف  ینیب شیپ) 10-1 جدول
 2008افزایش مصرف نسبت به سال  )هزار تن( 2013مصرف در  منطقه

 %9.23 22,385.6 آسیا

 %9.11 18,379.3 اروپای غربی

 %18.33 6,607.2 آمریکای شمالی

 %2.00- 3,483.2 اروپای شرقی

 %13.37 2,402.6 آمریکای جنوبی

 %31.61 1,766.2 آفریقا

 %26.64- 433.6 اقیانوسیه

 %9.76 55457.68 جمع کل

  
  
  



٣٢  

  :شرایط صادرات) 1-10

جزء کاالهـاي مجـاز    76012000، این کاال با شماره تعرفه 1387طبق قانون مقرارت صادرات و واردات ایران سال 

و درصورتی کـه کـاالي تولیـدي از     باشد میو بدون هیچگونه شرایط خاص امکان صادرات را دارا  باشد می) 1گروه(

  .اردهاي الزم برخوردار بوده و قابل رقابت با قیمت جهانی این محصول باشد صادرات آن میسر خواهد بوداستاند



٣٣  

  وضعیت عرضه و تقاضا) 2

  :واحدهاي تولیدي فعال )1- 2

صنعتی در زمینـه تولیـد   واحد فعال  آمار وزارت صنایع و معادن رسانی و اطالع آمار دفتر طبق اطالعات اخذ شده از

  :باشد می به شرح زیر دستگاه 2318با ظرفیت کل  ینیومآلیاژ آلوم

 در داخل کشورفعال ست واحدهاي تولیدي یل) 1-2جدول

یف
رد

 

 شهرستان استان نام واحد
  ظرفیت

 )تن(
 تاریخ جواز شماره تماس

شماره 

 جواز

1 
  ایران  و روي   سرب  ملی

 )مکمل(
 118417 81/04/04 9-7295556 5000  زنجان  زنجان

 27527 86/11/03 09123196150 200  زنجان  زنجان هوشنگ جودي باشیز 2

 967 87/01/21 2-2383381 4000  زنجان  زنجان پدیده کیمیاي زنگان 3

 2657 87/02/07 5254877 600  زنجان  زنجان دلتا فلز رنگین 4

5 
صنعتی ذوب مس ریخته 

 گران زنجان
 3498 87/02/15 3224281 15000  زنجان  زنجان

 2713 85/02/12 4131717 12000  اراك  مرکزي  کاراراك متحد 6

7 
تولیدي و صنعتی آمیژه سازه 

 )سهامی عام( اراك 
 26106 85/11/11 4-4131432 5500  اراك  مرکزي

  

بجـز دو ردیـف آخـر، بقیـه شـرکتها در زمینـه تولیـد آلیاژهـاي غیـر           و تماسـهاي صـورت گرفتـه   طبق تحقیقات 

فقط ردیـف آخـر   در سال گذشته  آلیاژهاي آلومینیوم دیاز دو شرکت فعال در زمینه تول .ال بوده اندآلومینیومی فع



٣٤  

در  تـن  9000واحـد حـدودا   دو  حجم تولید فعلـی ایـن   .در این زمینه با حداکثر ظرفیت مشغول به کار بوده است

  .باشد میسال 

  



٣٥  

  بررسی وضعیت طرحهاي جدید )2- 2

انـد،   که هنوز تکمیل نشدهآلیاژ آلومینیوم نام واحدهاي داراي مجوز جهت تولید ه اطالعات مربوط ب 2-2 در جدول

شـرکت جـواز تولیـد     5بـه   طبـق جـدول   .رسانی وزارت صنایع ارائه شده است و اطالع آمار مطابق با اطالعات دفتر

 بـرآورد  اجـرا  انـدازي واحـدهاي در دسـت    راهبـا   .ه اسـت واحد داراي پیشرفت فیزیکی بـود  یک تنهاداده شده که 

  .برسد تن 18000به فیت تولید شود که ظر می

  احداث واحدهاي در دست) 2-2جدول 

یف
رد

  

 شهر استان نام واحد
  ظرفیت

 )تن(
  تاریخ جواز  شماره تماس

 
شماره 
  جواز

درصد 
 پیشرفت

حمیدسامانی، رضا صبائی  1
 و خانم منیژه هدایت شده

 %0 117843 83/09/09 7716249 1500  قم  قم

مهدي هاشمی مهر و  2
 اعتمادي

 %0 19375 81/12/28 8733717 875  اراك  مرکزي

 %0 5264 83/04/14 2285971 5000  اراك  مرکزي محمود شهریاري 3
-09126815483 1000  قزوین  قزوین سید مهدي موسویان 4

44251225 86/10/06 26153 0%  
 

 %38 12514 78/10/28 4-03123482121 600  فالورجان  اصفهان شرکت - فراآلیاژ اصفهان 5
  



٣٦  

  :بررسی روند واردات محصول) 3- 2

آلیـاژ  سـاله واردات   7بررسـی رونـد    .ارائـه شـده اسـت    87تـا   77از سـال   آلیاژ آلومینیـوم واردات  1-2 در نمودار

 ه حـدود هر سال نسبت به سال گذشت آلیاژ آلومینیومدر ایران نشان می دهد که به طور متوسط واردات  آلومینیوم

 قیمـت محصـول وارداتـی   % 25افـزایش   مربـوط بـه   84نزول واردات در دوره بعد از سال  .رشد داشته است% 157

  .باشد می

  
  

تاجیکسـتان   ،مارات متحده عربی، عراق، بحـرین ا از کشورهاي آلیاژ آلومینیومعمده ترین واردات  87تا  80از سال 

هاي بـه تفکیـک کشـور    87تا  80از سال  آلیاژ آلومینیوممیزان واردات  3-2 در جدول .فته استورت گرصآلمان و 

  .صادرکننده نشان داده شده است



٣٧  

  1387تا  1380مختلف از سال  ي صادر کنندهاز کشورها آلیاژ آلومینیومروند واردات ) 3-2 جدول
 جمع کل 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 کشور
 91,180.8 13,048.0 11,792.6 13,889.2 31,297.2 10,058.9 7,804.2 143.0 3,147.8 اتامار

 24,041.4 19,993.2 3,998.1 0 0 0 50.0 0 0 عراق
 10,876.7 287.8 2,207.2 5,640.2 1,825.2 418.8 397.7 99.7 0 بحرین

 5,163.6 0 4,831.0 0 0 0 0 265.7 67.0 تاجیکستان
 4,929.0 1,985.3 566.4 22.3 2,146.6 87 94.2 5.1 22 آلمان
 4,904.5 0 4,010.4 894.1 0 0 0 0 0 هند

 3,699.7 29.8 230.8 392.0 1,385.3 668.9 428.9 564.1 0 آذربایجان
 3,341.2 732.2 200.0 0 963.0 0 594.7 396.3 455.0 روسیه
 1,498.6 0 1,498.6 0 0 0 0 0 0 استرالیا
 1,303.3 14.9 209.2 558.0 506.3 0 0 14.9 0 انگلستان
 1,196.6 53.8 532.5 23.6 495.6 1.5 37.2 52.5 0 چین

 1,059.4 0 0 0 0 1,059.4 0 0 0 قزاقستان
 711.1 0 99.4 0 0 601.4 0 0 10.4 سوئیس

جمهوري 
کره

0 0 0 3 0 39.8 334.4 103.2 480.4 
 397.0 0 397.0 0 0 0 0 0 0 سنگاپور
 327.7 40.8 15.4 0 268.4 0 1.01 0 2.0 ایتالیا
 304.7 0 0 0 143.3 161.4 0 0 0 مالزي
 200 0 200 0 0 0 0 0 0 تایلند
 197.8 0 0 0 197.8 0 0 0 0 آندورا
 194.2 0 37.1 32 24.1 6 25.0 50 20 هلند
 182.7 168.8 13.5 0.4 0 0 0 0 0 ترکیه
 162.6 0 0 0 162.6 0 0 0 0 فرانسه
 160 0 0 0 0 0 0 0 160 قبرس
 149.9 89.6 42.9 17.4 0 0 0 0 0 اسپانیا
 142.8 0 0 5 5 0 60 67 5.8 بلژیک
 100.1 0 0 0 0 0 100.1 0 0 اوکراین
 82.5 0 0 0 0 0 0 48.8 33.7 ارمنستان
 66.7 0 63 0 3.7 0 0 0 0 تایوان
 39.7 37.9 0 1.8 0 0 0 0 0 نروژ
 22.6 22.6 0 0 0 0 0 0 0 برزیل

 3.5 0 0 3.5 0 0 0 0 0 هنگ کنگ
آفریقاي 
جنوبی

0 0 0.3 0 0 0 0 0 0.3 
 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 کانادا

 157,121.0 36,607.9 31,279.4 21,519.4 39,424.1 13,066.3 9,593.3 1,707.0 3,923.6 جمع کل
  
  
  



٣٨  

  :بررسی روند مصرف)4- 2

آلیـاژ  لـذا مصـرف    ،گردد میتأمین و تولید داخلی  یران از طریق وارداتدر ا آلیاژ آلومینیومبا توجه به اینکه مصرف 

 .ن در نظـر گرفـت  آحاصل جمع تولید و واردات این مـاده منهـاي صـادرات    توان برابر با ایران را می در  آلومینیوم

 وسـط بوده و به طـور مت  صعوديمصرف هر سال نسبت به سال گذشته  بینیم تغییر همانگونه که در جدول زیر می

   .داشته است رشد 11.5%

  هزار تنبر حسب  87تا  80از سال  آلیاژ آلومینیومروند مصرف، واردات و صادرات )4-2 جدول

  1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1392 

 228.15 187.92 183.78 187.20 196.67 185.92 161.75 147.75 105.12 تولید 

 19.91 36.62 31.28 22.52 39.42 13.07 9.59 1.71 3.92 واردات

 7.27 9.52 2.90 0.00 0.01 0.05 0.18 2.29 2.73 صادرات

 240.79 215.02 212.16 209.72 236.08 198.94 171.16 147.17 106.32 تقاضا
  
 

  



٣٩  

داث ظرفیتهاي جدید در کشـور، بـا   با توجه به مزیت باالي کشور در زمینه تولید آلومینیوم و احالزم به ذکر است 

سرمایه گذاري مناسب در زمینه باال بردن راندمان تولیـد و کـاهش قیمـت تمـام شـده محصـول امکـان صـادرات         

ر سـال  د آلیـاژ آلومینیـوم  که مصرف  شود میپیش بینی با این حال  .محصول و افزایش تولید به راحتی میسر است

  .برسد هزار تن 241به بیش از  1392



٤٠  

  :بررسی روند صادرات) 5- 2

بـوده   5-2آمار صادرات آلیاژ آلومینیوم مطابق با جـدول  از گمرك جمهوري اسالمی ایران  طبق اطالعات اخذ شده

  .ارائه شده اند 6-2کشورهاي مبدا صادرات ایران در جدول  .است

  87تا  80مختلف از سال  يبه کشورها آلیاژ آلومینیومصادرات ) 5-2 جدول
 )هزار دالر(ارزش دالري  )میلیون ریال(ارزش ریالی   )تن(وزن  سال

1380 2,725.9 7,097.2 4,044.0 

1381 2,294.4 13,278.8 1,939.7 

1382 183.9 2,617.0 330.4 

1383 47.0 784.3 92.3 

1384 11.6 214.7 24.1 

1385 0.7 13.6 1.5 

1386 2,902.1 48,670.3 5,249.6 

1387 9,516.2 160,103.2 16,172.4 
  
  



٤١  

  87تا  80مختلف از سال  يبه کشورها آلیاژ آلومینیومصادرات ) 6-2 جدول

 )تن(وزن  کشور طرف معامله
ارزش ریالی 

 )میلیون ریال(
ارزش دالري 

 )هزار دالر(

 7,265.5 60,166.8 4,432.7 امارات متحده عربی

 7,260.6 72,940.0 4,000.3 مالزي

 6,500.4 41,402.0 3,263.6 هند

 2,415.4 23,544.0 1,780.9 تایوان

 1,062.5 10,274.3 999.5 جمهوري کره

 98.9 783.6 899.4 منطقه ازاد سلفچگان

 1,057.7 9,488.7 744.5 ترکیه

 677.1 6,697.8 497.6 ویتنام

 668.3 3,488.8 455.9 پاکستان

 271.7 1,585.8 198.6 ژاپن

 193.3 350.3 132.4 ایتالیا

 175.1 307.4 120.2 یونان

 106.4 1,028.4 100.1 تایلند

 22.4 39.2 20.3 جمهوري عربی سوریه

 46.8 397.9 20.0 اتیوپی

 19.6 174.3 9.8 فرانسه

 5.2 48.0 2.2 ترکمنستان

 2.5 21.2 2.1 ارمنستان

 3.5 31.1 1.4 افغانستان

 1.1 9.4 0.4 عراق
  
  
  
 



٤٢  

  :راتبررسی نیاز به محصول با اولویت صاد) 6- 2

 و پـیش بینـی   باشد می هزار تن 220اشاره گردید در حال حاضر نیاز داخلی در حدود  4-2 همانگونه که در بخش

همانگونـه  خصوص بازارهاي مستعد جهت صادرات در  .برسد هزار تن 241سال آینده به بیش از  4که در  شود می

کشـورهاي  هاي ذکر شـده و صـادرات آنهـا،    با در نظر گرفتن میزان واردات کشور، که در جدول زیر مشخص است

آلمـان، ایـاالت متحـده،     هـا کشـورهاي  آنپـس از   .دنباشـ  مـی  آلیاژ آلومینیومبزرگترین بازار وارداتی   EU27گروه 

  .دنبه شمار می رو آلیاژ آلومینیوم گاندزرگترین وارد کننژاپن،هلند، ایتالیا، فرانسه، مکزیک و ترکیه ب

کشورهاي توسعه یافته بوده و بعضا تـوان تولیـدي بسـیار بـاالیی در زمینـه تولیـد        عمده کشورهاي ذکر شده جزء

بندي بـر مبنـاي نزدیکـی بـه بـازار مصـرف و        اولویتبازار هدف ایران براي صادرات با لذا . محصول اقتصادي  دارند

  :انجام دادبه صورت زیر  6-2با توجه به جدول  توان بزرگی بازار هدف، می

شـامل  هزینه باالي تولید در ایران و لزوم کـاهش هزینـه هـاي حمـل و نقـل      اتی ایران با توجه به بازار هدف صادر

   .ایران قرار دارد نزدیکیبوده و در  هزار تن 795 که داراي حجم بازار وارداتی معادل ،می باشد هیترککشور 

 272م بـازار وارداتـی معـادل    بازار دوم صادراتی در مرحله دوم شامل کشورهاي هند و قبرس بوده که داراي حجـ 

  .هزار تن بوده و در فاصله مناسبی از ایران قرار دارند

آلیـاژ آلومینیـوم   با توجه به اینکه در مجاورت کشورهاي عمده تولید کننده  یونان و ایتالیا، آلمان روسیه، کشورهاي

  .ن در مرحله اول مناسب نیستندو خود عمدتا تولید کننده این محصول می باشند، براي بازار صادراتی ایرابوده 

 80 نیاز به محصول را در حوزه صـادراتی حـدود   ،اول بازار کشورهاي داراي اولویت %5توان با هدف گذاري  لذا می

آلیـاژ آلومینیـوم    هزار تن 321 بازار هدف را معادلدر نظر گرفت و با توجه به نیاز داخلی می توان در کل  هزار تن

  .نمود برآورد



٤٣  

  )هزار تن( مختلف يکشورهادر  آلیاژ آلومینیوم واردات) 6-2جدول 

 صادرات واردات  نام کشور صادرات واردات  نام کشور

EU27 7,020.16 497.85 2,871.33 288.18 کانادا 
 933.47 285.54 انگلیس 1,099.47 4,181.30 آلمان

 12.13 233.00 هند 870.63 3,837.05 ایاالت متحده آمریکا

 82.24 231.15 دانمارك 53.39 3,126.57 ژاپن
 186.15 199.16 یونان 1,095.25 1,418.11 هلند
 30.71 196.03 سوئیس 266.70 1,271.68 ایتالیا

 4,809.27 169.15 نروژ 432.83 1,189.11 فرانسه
 268.97 147.04 اسلونی 239.19 880.16 مکزیک
 39.30 130.89 فنالند 28.68 794.94 ترکیه

 324.75 104.16 اسلواکی 102.76 728.61 بلژیک
 200.34 92.63 هنگ کنگ 346.13 680.35 سایر کشورهاي آسیا

 25.09 74.36 سنگاپور 394.66 668.05 پرتغال

 0.61 60.00 کرواسی 78.24 667.11 تایلند

 315.63 656.38 اطریش
صربستان و 
 مونته نگرو

56.11 37.52 

 23.46 54.22 بلغارستان 224.81 600.92 لهستان

 14.12 46.08 رومانی 226.85 447.65 سوئد
 0.11 43.36 فیلیپین 184.92 398.83 مالزي

 1,709.59 40.82 روسیه 1,860.84 390.63 چین

 0.00 39.30 قبرس 13.15 378.78 اندونزي
    147.38 371.48 چک

  
  
  
  
  



٤٤  

  :تولید روش) 3

 کنیلـ . ردیگ یانجام م ما است که در کشور یرها همان روشکشو ریمحصوالت طرح در سا دیتکنولوژي و روش تول

 دهـد  یم لیرا تشک تیفیعوامل ک نیا که گفت توان یم یاست و حت تیدارا ي اهمتولید آلیاژ  ندیآنچه که در فرا

  :هستند لیموارد ذ باشد یاز درجه باالتري برخوردار م یصنعت عوامل در کشورهاي نیو ا

  انیو انتظارات بازار و مشتر ازیو درك ن یدر طراح یو مهندس یفن توان •

  مورد استفاده یجانب زاتیو تجه مواد اولیه تیفیک •

  فرآوري تیفیک •

از فرآیندهاي صورت گرفته بر روي مـواد خـام فلـزي حاصـل     آلیاژها مانند تولید باقی آلیاژ آلومینیوم فرآیند تولید 

  :می گردد و به صورت فرآیند زیر قابل نمایش است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ذوب آلومینیوم خالص

 تولید آمیژن سیسلیسم

ترکیب 
مواد مذاب 

بسته به 
 نیاز

 تولید آمیژن منیزیم

 قالب ریزي تولید آمیژن مس

 بسته بندي



٤٥  

مـی  تولید شکل نهایی قطعه به صورت مذاب ریزي مستقیم انـواع مـواد شـارژ     ،هیه آلیاژهاي ریخته گی هدفدر ت

هـاي   ایـن شـمش معمـوال در کارخانـه    . نیاز به شمش اولیه می باشـد جهت ریخته گري آلیاژهاي آلومینیم . باشد

برخوردار است که معموال بـه صـورت پوکـه    % 99.9یی درحدود ریخته گري تولید می شود و از درصد خلوص باال

کـه جهـت آلیـاژ سـازي آنهـا از شـمش هـاي        . کیلو گرم تهیه مـی شـوند   20الی  15هاي مستطیل شکل با وزن 

مواقعی استفاده می شـود   معموال از شمش هاي منیزیم و سیلیسیم در. سیلیسیم استفاده می شود و منیزیم، روي

 هـا صورت از آلیاژ ساز هـا یـا هاردنر   کمی منیزیم و سیلیسیم به مذاب اضافه کنیم در غیر اینکه بخواهیم درصد 

(hardner)  را بـا   يد کـه قـرار باشـد عناصـر    نشـو  یاستفاده م یهنگام) ها ژنیآم( هاردنر ها  .شود استفاده می

ته بـه درجـه ذوب مـاده ثانویـه     بسـ در تهیه آمیـژن،  . میتر به مذاب اضافه کن نیینقطه ذوب پا اینقطه ذوب باالتر 

روش اول ابتـدا مـذاب آلـومینیم را تهیـه     در . روشهاي مختلفی براي افزودن آن بـه آلومینیـوم وجـود دارد    ،آلیاژي

آرام و داده و می قـرار  ونموده سپس فلز مورد نظر را به صورت قطعات ریز و کوچک در داخل فویـل هـاي آلومینیـ   

وش دوم آلومینیم و فلز مورد نظر را بـه صـورت جداگانـه ذوب کـرده و     در ر. شودآرام به مذاب آلومینیم اضافه می 

سـپس جهـت تهیـه آلیـاژ      .می شودسپس فلز با نقطه ذوب باال را به صورت باریکه مذاب به مذاب آلومینیم اضافه 

   .نهایی آمیژن به مقدار مناسب به آلومینیوم مذاب افزوده می شود



٤٦  

  :ولوژیهاي مرسوم در تولید محصولتعیین نقاط ضعف و قوت تکن)4
 قابـل  یدانـش فنـ   کی، مستلزم استفاده از با استانداردها ساخت مطابق آن نیو همچن تیفیبا ک محصول کی ارائه

و  یهاي فنـ یدگیـ چیبـه لحـاظ پ   آلیاژهااز  یاست که در برخ نیالزم بذکر است ا نجاینکته اي که در ا. قبول است

شـرکت   یاصـل  حـوزه هـا اسـتفاده از مسـتندات     نیجوابگو نبوده و لذا در ا هاي معمول وهی، شمحصول تیحساس

و صـاحب   یها با انجام شـراکت بـا شـرکت اصـل    شرکت از یبرخ نرویاز ا. است ریاجتناب ناپذ سازنده و اخذ لیسانس

ول محصـ . نـد یمان یمـ  تولیـد را از آن کسب و بر اساس ان اقدام بـه   یفن دانش قالانت )سانسیکسب ل( تکنولوژي 

  .می باشدي ژشرکت ها نسبتا همسان با شرکت صاحب تکنولو نیا ديیتول

نبوده و هـم اکنـون   داراي فرآیند پیچیده تولید به علت ساختار ساده  ي انتخاب شدهآلیاژهادر محصوالت موجود، 

تکنولـوژي  لذا از نظر دانش فنی تولید و لیسانس گرفتن از کمپانیهـاي صـاحب    .دنباش یم دیدر کشور در حال تول

  .موضوع خاصی وجود ندارد

با توجه به سـهم بـاالي   در روش تولید، فرآیند کار یکسان بوده و فقط در تجهیزات تولید تفاوتهایی وجود دارد که 

  .کوره هاي ذوب در فرآیند تولید، به این موضوع پرداخته می شود

  :موارد زیر می باشندشامل انواع کوره هاي ذوب آلومینیم 

د و معمـوال جـنس   نوره هاي زمینی بوته به شکل ثابت و یا متحرك استفاده مـی شـو  ک :زمینیکوره هاي  - 1

 .بوته در این کوره ها از گرافیت و یا کاربید سیلیسیم می باشد
ایـن   .کوره هاي شعله اي شعله به صورت مستقیم با مواد شارژ برخورد می نمایـد در  :وره هاي شعله ايک - 2

یـا   و معموال از سوخت هـاي گازوئیـل، مـازوت    بودهک هاي مکعب مستطیل کوره ها معموال به شکل اتاق

 .راندمان این کوره ها پایین بوده و ذوب فلز به صورت تششع شعله انجام مـی شـود  . گاز استفاده می شود

در  .تـن مـی باشـد    20تناژ این کوره ها بسیار باال می باشد و معموال ظرفیت شارژ این کوره ها حداکثر تا 

مـواد شـارژ در قسـمت    و یا اینکه د نمواد شارژ به صورت مستقیم و سرد وارد کوره می شویا وره ها این ک
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در ایـن کـوره هـا معمـوال رانـدمان       .و تحت تاثیر دماي کوره پیش گرم می شـوند  گرفتهباالي کوره قرار 

 .بیشتر بوده و تلفات حرارتی کمتر می باشد
ز المنت هاي فنـري کـه در جـداره کـوره قـرار دارنـد و       استفاده ابا کوره هاي مقاومتی در  :اومتیمقکوره  - 3

کـوره هـاي    .ي تـوان بـاال بـرد   درجـه   1200ا را تـ  دمـا  ،دنراي گرم کردن جداره کوره استفاده می شـو ب

باعـث  ضـمنا  د و نـ از نظر اقتصادي هزینه سرمایه گذاري کمتري نسبت به کوره القایی می خواه مقاومتی

 .دنگرد ایجاد مذابی یکنواخت می
تر بـوده  کیفیت ذوب مناسببه علت عدم تماس مذاب با عوامل احتراق  کوره هاي القایی :القاییکوره هاي  - 4

در این کوره ها ترکیب شیمیایی مذاب یکنواخت تر بـوده و سـطح   . براي آلیاژ سازي مناسب هستند و لذا

مـذاب، یکنـواختی ترکیـب     رکیـب شـیمیایی  ت و کنترل درجه حرارت. سرباره خوبی در ذوب ریزي ندارند

 .می شودفیت مذاب در این کوره ها یشیمیایی و انحالل گاز کمتر همگی باعث افزایش ک

ضـمنا   .فوق، جهت کنترل مناسب بر فرآیند تولید، استفاده از کوره هاي القایی توصیه مـی گـردد   با توجه به موارد

حب تکنولـوژي در تولیـد آلیاژهـا، امکـان تولیـد      در صورت رفع موانع تحریمها و همکاري کمپانیهاي معتبـر و صـا  

  . می باشدفراهم  کشورآلیاژهاي ویژه در 
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  بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي و سرمایه گذاري ثابت)5

واحـدهاي   دیـ تول تیـ بازار براسـاس ظرف  یبررسوابسته به حجم بازار هدف،  دیاقتصادي تول تیحداقل ظرف نییتع

در ایران و دنیا، قیمت تمام شده محصول، نقطه سر به سر و سرمایه گـذاري ثابـت مـورد    ، فعال و در دست احداث

از  یکـ ی. شـود  مـی  نیتـام و واردات تولیـد کننـده   واحـدهاي   قیاز طر آلیاژ آلومینیوم دیدر کشور ما تول .نیاز است

الت داخلـی و در صـورت   محصوالت وارداتی با محصو ینیگزیجا آلیاژهاي آلومینیوم  دیهاي تول اهداف اجراي طرح

ظرفیت تولید می بایسـت بـه گونـه اي     در زمینه حجم بازار معموال. امکان صادرات محصوالت تولید شده می باشد

زیرا اگـر ظرفیـت تولیـد از نیـاز فعلـی و آتـی بـازار         ،انتخاب گردد که مساوي یا کوچکتر از حجم بازار هدف باشد

توضـیح داده شـد    6-2 همانگونه که در بخش .بدون استفاده می ماند بزرگتر باشد همواره بخشی از ظرفیت تولید

پس ظرفیت تولید می بایست مسـاوي یـا کـوچکتر     .می باشد هزار تن 320شده در حدود  برآوردحجم بازار هدف 

آلیاژهـاي آلومینیـوم مصـرفی، آلیاژهـاي مـورد      %) 26(با توجه به اینکـه قسـمت عمـده     .از این مقدار انتخاب شود

محصـول  اده در صنعت حمل و نقل می باشند، با توجه به مزیت رقابتی ایران در زمینه تولید قطعات خـودرو،  استف

آلیاژهایی که بیشترین مصرف را در ایـن زمینـه   . باشد یماز نوع ریختگی آلومینیوم  هايآلیاژ ،دیتول يمورد نظر برا

   .A380, A413, A356 آلیاژهاي :دارند، عبارتند از

ولید آلیاژهاي آلومینیوم و ظرفیتهاي بالقوه و بالفعل تولید ایـن نـوع آلیـاژ    ف گذاري این بخش در زمینه تلذا با هد

  .تن خواهد شد 25000، ظرفیت باقیمانده حدودا )تن 50000حدودا ( در کشور

و ، یلـ داخ دکنندگانیتول اتیآن با تجرب قیموجود و تطب یبراساس اطالعات جهان فوق و در مجموع با جمع بندي

آلیـاژ   تـن  5500 دیـ تول زانیـ بـه م حـداقل  ظرفیـت تولیـد   ارائه شده جهت تولید آلیاژ،  قبلی با توجه به مجوزهاي

  .بدست آمده است در سالآلومینیوم 
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  :اقتصادي  ظرفیت حداقل در گذاري ثابت سرمایه برآورد
  :باشد می زیر موارد شامل طرح ثابت گذاري سرمایه

  هزینه هاي مقدماتی -

  زمین -

  محوطه سازي -

  احداث ساختمانهاي صنعتی و غیر صنعتی -

  تجهیزات -

  تأسیسات -

  تجهیزات اداري و اثاثیه -

  وسایل نقلیه -

 .که در ادامه هر یک از آیتمهاي فوق مورد محاسبه قرار گرفته است
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  هزینه هاي مقدماتی )3-5 جدول
 )میلیون ریال(مبلغ  شرح

 10 هزینه مطالعات مقدماتی طرح 
 30 هزینه تاسیس شرکت، دریافت مجوزهاي مربوطه

 70 هزینه اي جاري در دوره اجراي طرح
 0 هزینه دریافت وام بانکی

 90 هزینه هاي آموزش راه اندازي و بهره برداري آزمایشی
 10 %)5(سایر هزینه هاي قبل از بهره برداري 

 210 جمع کل
  
 

  
  هزینه زمین) 4-5 جدول

 واحد مربع متر شرح عملیات
  قیمت واحد

 )میلیون ریال(
  قیمت کل

 )میلیون ریال(

 1743 0.3 متر مربع 5,810 کل مساحت زمین مورد نیاز
 
   

  هزینه محوطه سازي) 5-5جدول 

 واحد متر مربع شرح عملیات
  قیمت واحد

 )میلیون ریال(
  قیمت کل

 )میلیون ریال(

 308.76 0.06 متر مربع 5,146 خاکبرداري و تسطیح
 139.4 0.12 متر مربع 1,162 یابان کشی و پارکینگخ

 139.4 0.06 متر مربع 2,324 فضاي سبز
 106.7 0.35 )متر 2به ارتفاع (مترمربع  305 دیوار کشی

 30.5 1 عدد 30 چراغهاي محوطه
 724.8    جمع کل
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  هزینه احداث ساختمانهاي صنعتی و غیرصنعتی) 6-5 جدول

 نام واحد
  مساحت مسقف

 )ر مربعمت(
  مبلغ واحد

 )میلیون ریال(
  جمع کل

 )میلیون ریال(

 2400 2 1,200 سالن تولید

 150 1.5 100 انبار مواد اولیه
 70.0 1 70 انبار محصول
 140 2 70 تاسیسات

 510 3 170 اداري، رفاهی، خدماتی
 150 3 50 آزمایشگاه

 3420.0    1,660 جمع
  
  
  
  
 

  نیازهزینه تأسیسات مورد ) 7-5 جدول
 )میلیون ریال(ارزش ریالی  شرح تأسیسات مورد نیاز

 300 )هزینه انشعاب و تجهیزات و نصب(برق 

 30 )حق انشعاب و تجهیزات(آب 
 100 هواي فشرده

 30 )گاز طبیعی یا سوخت مایع و تجهیزات(سوخت 
 50 تأسیسات سرمایش و گرمایش

 30 سیستم اطفاء حریق
 20 سیستم تلفن

 560 ش تاسیساتجمع کل ارز
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  هزینه تجهیزات مورد نیاز) 8-5 جدول

 واحد تعداد نام ماشین آالت 
  قیمت واحد

 )میلیون ریال(
  قیمت کل

 )میلیون ریال(

 1000 1000 دستگاه 1 کوره ذوب القایی

 540 30 دستگاه 18 قالبهاي ماسه اي و تجهیزات مربوطه
 100 100 سري 1 تجهیزات تعمیر و نگهداري

  زات آزمایشگاهیتجهی
 ...)اسپکترومتر، میکروسکوپ متالوگرافی، کوره و (

 300 300 سري 1

 97 %)5(سایر هزینه هاي پیش بینی نشده 
 2037 جمع کل

  
  هزینه لوازم اداري و اثاثیه )9-5جدول 

 تعداد تجهیزات اداري
  قیمت واحد

 )میلیون ریال(
  جمع کل

 )میلیون ریال(
 18 1.5 12 میز و صندلی اداري

 80 10 8 کامپیوتر و لوازم جانبی

 3.2 0.4 8 تجهیزات اداري

 2.5 2.5 1 فاکس

 4 2 2 کتابخانه

 10 5 2 میز جلسات

 20 10 2 مبلمان

 7.5 0.5 15 صندلی معمولی

 145 جمع کل
  

 هزینه وسایل نقلیه مورد نیاز) 10-5 جدول

 تعداد شرح
  قیمت واحد

 )میلیون ریال(
  قیمت واحد

 )یالهزار ر(
 120 120 1 تنی 2وانت 

 300 300 1 تن 3لیفتراك 
 420 جمع کل
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  :با توجه به هزینه هاي ذکر شده در جداول فوق کل سرمایه مورد نیاز طرح در جدول زیر آورده شده است

  
  سرمایه ثابت مورد نیاز طرح) 11-5 جدول

 )میلیون ریال(مبلغ  عنوان هزینه سرمایه گذاري ثابت
 210 مقدماتیهزینه هاي 
 1,743 زمین

 724.8 محوطه سازي
 3,420 احداث ساختمانهاي صنعتی و غیرصنعتی

 560 هزینه تأسیسات
 2,037 هزینه تجهیزات

 145 هزینه لوازم اداري
 420 هزینه وسایل حمل و نقل

 463 هزینه هاي پیش بینی نشده

 9,513 جمع کل
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  محل تأمینمواد اولیه مورد نیاز و  برآورد) 6

  :لیست زیر می باشدشامل آلیاژ آلومینیوم مواد مصرفی مورد نیاز براي تولید 

  آلیاژ آلومینیوممیزان مواد مصرفی مورد نیاز براي تولید ساالنه ) 1-6جدول 

 واحد مقدار مواد اولیه اصلی
  ارزش واحد

 )میلیون ریال(
  ارزش کل

 )میلیون ریال(

 98000 20 تن 4900 آلومینیوم خالص

 10500 30 تن 350 هاردنر سیلیسیم
 2000 40 تن 50 هادنر منیزیم

 10000 40 تن 250 هادنر مس
 1500 30 تن 50 هادنر روي

 سایر مواد مورد نیاز
    100 

 122100 جمع کل
  

و ند، قابل تهیـه مـی باشـ   تهران، اصفهان و هرمزگان به راحتی به راحتی در استانهاي مرکزي، مواد اولیه مورد نیاز 

مصرف صنایع خودرویی کـه شـامل اسـتانهاي تهـران، مرکـزي، اصـفهان، خراسـان،        با اولویت نزدیکی به بازارهاي 

منـاطق مناسـبی   مرکزي، تهـران و اصـفهان   ستانهاي امحل مناسب براي احداث کارگاه  می باشد، سمنان و فارس

  . براي احداث این واحدها می باشند
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  اجراي طرحپیشنهاد منطقه مناسب براي )7
  :عبارتند از آلیاژ آلومینیومپارامترهاي اصلی جهت انتخاب منطقه مناسب طرح تولید 

  یکی به مواد اولیهنزد -

 مصرف نزدیکی به بازار -

 امکان تامین انرژي  -

 متخصص دسترسی به نیروي انسانی -

  هاي دولتی سایر حمایت مالیاتی و امکان استفاده از معافیتهاي -

مرکـزي، تهـران، اصـفهان و    اسـتانهاي   وجود واحدهاي تولید آلومینیوم یا نزدیکی بـه ایـن واحـدها در   با توجه به 

به نیاز به نزدیکی به استانهاي صنعتی کشور کـه در آنهـا تولیـد قطعـات خـودرو صـورت مـی        با توجه و  هرمزگان

امکـان تـامین مناسـب نیـرو     ه ، و بـا توجـ  تهران، مرکزي، اصفهان، خراسان، سمنان و فـارس نظیر استانهاي  گیرد،

  . براي تولید این محصول مناسب می باشند مرکزي، تهران و اصفهان يانسانی متخصص مورد نیاز، استانها

ضمنا امکان تمرکـز  ظرفیت تولید این واحد بوده و بیشتر از شایان ذکر است که میزان مصرف داخلی این محصول 

  .باشد نیز ضروري میامر صادرات بر 
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  یت تأمین نیروي انسانی و اشتغالوضع) 8

واحـد   یانسـان  رويیـ تعـداد و تخصـص ن   نیـی در تع یپارامترهاي مختلفـ نیروي انسانی مورد نیاز هر واحد تولیدي 

بـه اسـتفاده از    لیـ بـه سـطح تکنولـوژي مـورد اسـتفاده، تما      تـوان یعوامـل م  نیـ ا از جمله. دخالت دارند  ديیتول

نوع و تعـداد نیـروي انسـانی مـورد      .اشاره کرد ازیتخصص و مهارت مورد نحدود  و کیاتومات ای یدست ستمهايیس

  :نیاز این واحد به شرح زیر است

 

  واحد تولیديتعداد کارکنان ) 1-8 جدول
 تعداد عنوان

 1 مدیر تولید
 2 کارشناس فنی

 2 اداري-کارشناس مالی
 1 کارشناس فروش

 2 تکنسین فنی
  5  کارگر فنی ماهر

  4  ماهر کاگر فنی نیمه
  2  راننده-خدمات

  1  منشی
  20  تعداد کل کارکنان
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  برق و سایر امکانات بررسی و تعیین میزان آب،سوخت،)9
 :برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن برآورد §

توان مورد نیاز برق با توجه به مصرف ماشین آالت و تأسیسات و همچنـین نیـاز روشـنایی سـاختمانها و غیـره      

 رق سراسـري کشـور و در کلیـه   این توان بـرق بـه راحتـی از شـبکه بـ      .شده است برآوردات کیلوو 200 حدود

 .باشد میهاي کشور قابل تأمین  استان

 انرژي الکتریسیته مورد نیاز سالیانه) 1-9 جدول
 )مگاوات ساعت(مصرف سالیانه  )کیلو وات(توان مصرفی  زمینه مصرف

 18.3 6.1 روشنایی محوطه
 83 33.2 اروشنایی ساختمانه

 15 10 تاسیسات
 426 142 ماشین آالت خط تولید

 542.3 191.3 جمع کل
 

 :آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن  برآورد §
دنی و بهداشتی کارکنان و نیز آبیـاري فضـاي سـبز    یآشامفرآیند تولید، نیاز جهت نیازمندیهاي از آب، در این طرح 

لیتـر در روز   150و بـا در نظـر گـرفتن سـرانه     آنهـا  ازاي تعداد ه بنل پرسمصرف آب  .مورد استفاده قرار می گیرد

لیتـر در نظـر    1.5آبیاري محوطه بـه ازاي هـر مترمربـع در هـر روز      محاسبه شده و به منظور تأمین آب مورد نیاز

  . تورد نیاز اسلیتر م 200جهت فرآیند تولید با توجه به مشخصات دستگاهها به میزان روزانه  .گرفته می شود

  آب مورد نیاز سالیانه) 2-9 جدول
 )متر مکعب(مصرف سالیانه  )لیتر(میزان آب مورد نیاز روزانه  زمینه مصرف

 1,000 200 فرآیند تولید
 750 لیتر به ازاي هر نفر در روز 150 جهت شرب و بهداشت فردي

 941 لیتر به ازاي هر متر مربع در روز 1.5 فضاي سبز
  2,691 جمع کل
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 میزان سوخت مصرفی دبرآور §

 نیـاز  مـورد  بخـار و حـرارت   تـامین  منظـور  بـه  مصـرفی  سوخت شامل صنعتی واحدهاي در سوخت مصرف موارد

 بـه  توجـه  بـا  گرمایش سیستم مصرفی سوخت .میباشد نقل و حمل وسایل سوخت و ساختمانها گرمایش فرآیند،

 متوسـط بـه   طـور  بـه  کـه  ترتیب این به. ودش می محاسبه و خدماتی اداري، آزمایشگاه، و تولید فضاهاي مساحت

 مسـاحت  بـه  توجـه  بـا  بنـابراین . شـود  مـی  گرفته نظر درمترمکعب گاز طبیعی  22مساحت  مربع یکصد متر ازاي

 ایـن . بـود  خواهد روز هر در یعیمترمکعب گاز طب 365حدودا  گرمایش تاسیسات مصرفی موجود سوخت بناهاي

 گرفتـه  نظـر  در شـوفاژ  سیسـتم  بـا  خدماتی و رفاهی اداري، فضاهاي ماییگر انرژي براي تامین گاز طبیعی مقدار

 متـر  270هـر   ازاي به. میشود استفاده صنعتی بخاریهاي از تولید سالن گرمایی انرژي تامین به منظور. است شده

 .است نیاز مورد بخاري دستگاه مربع، یک

  

 : امکانات مخابراتی و ارتباطی الزم و چگونگی تأمین آن برآورد §

خـط نیـز   یـک   و خط تلفن است که یکی از آنهـا بـراي فکـس    2به لحاظ امکانات مخابراتی این طرح نیازمند 

در صورتیکه طرح در شـهرکهاي صـنعتی اجـرا شـود کـه ایـن امکـان بـه         . باشد میجهت مکالمات روزانه نیاز 

  .راحتی وجود خواهد داشت 

 

 امکانات زیربنایی مورد نیاز راه برآورد §

  :اي طرح به راه را می توان در حاالت زیر بررسی نمودمندیهنیاز

   وانت بارحامل مواد اولیه به وسیله  وسایلعبور و مرور  -

  هاي حامل محصول تولیدي به بازار مصرف وانتعبور و مرور  -

  .راههاي ارتباطی مناسب وجود داشته باشد وانتاز این رو می بایست در محل اجراي طرح جهت حرکت 
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 :ات مورد نیازتاسیسسایر  §

  :باشد می آلیاژ آلومینیوممورد استفاده در فرایند تولید  تاسیسات مشاهده می کنیم سایر همانگونه که در جدول

بـه طـور   .  شـود  یاسـتفاده مـ   قیـ جهت اطفاء حر یواحد از کپسول آتش نشان نیدر ا:  قیاطفاء حر •

در نظـر گرفتـه   کیلـوگرمی   30 یکپسول آتش نشـان  کیمتر مربع مساحت  100هر  ازاي متوسط به

  .شودیم

 ازیمورد ن تاسیساتسایر )3-9جدول 
  تعداد  شرح

  15  کیلویی 30کپسول آتش نشانی 
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  وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی)10

حمایت هاي مالی واحدهاي تولیدي شـامل اعطـاي تسـهیالت بـانکی و نحـوه بازپرداخـت آنهـا و نیـز معافیتهـاي          

 طـرح  براي مالی هاي حمایت مهمترین از یکید، ی تواند سبب تسهیل در اجراي طرح گردکه م باشد میمالیاتی 

جهـت تـأمین بخشـی از سـرمایه در      مدت کوتاه تسهیالت و ساخت براي مدت بلند تسهیالت اعطاي صنعتی هاي

 طرحهـاي  تسـهیالت بـراي   ایـن  کـه شـرایط   .باشـد  مـی  ساالنه طرح مصرفی ملزومات و مواد گردش جهت خرید

 : باشد میبه شرح زیر  87نعتی در سال ص

 شـده  عنـوان  ضـریب  بـا  ذیـل  اقـالم  بـانکی  مدت بلند تسهیالت دریافت جهت ثابت گذاري سرمایه بخش در )1

 .شود می لحاظ محاسبه در ثابت سرمایه گذاري% 70 تاسقف

 بـا  کارگـاهی  تجهیزات و تأسیسات داخلی، تجهیزات و آالت ماشین طرح، سازي محوطه و ساختمان - 1-1

  .می گردد محاسبه %60 ضریب

 با صورت این غیر در و% 90 ضریب با محروم مناطق در طرح اجراي صورت در خارجی آالت ماشین - 2-1

 .گردد می محاسبه %75 ضریب

باشـد   %70 از کمتـر  ثابت گذاري سرمایه در خارجی آالت ماشین گذاري سرمایه حجم صورتیکه در - 3-1

   .می گردد محاسبه %70 ضریب با ریالی سهیالتت دریافت جهت1-1اقالم اشاره شده در بند 

بـه   آنهـا  نیـاز  مـورد  گردش در سرمایه می رسند برداري بهره مرحله به که هایی طرح دارد، وجود امکان این )2

و اخـذ ایـن    باشد میماه  12تا  6مدت زمان بازپرداخت این تسهیالت .گردد تأمین بانکی شبکه از %70 میزان

 ماد بانکهـا ي عامـل و سـابقه مطلـوب در بازپرداخـت تسـهیالت در یافـت شـده        تسهیالت منوط به جلب اعت

 .پیشین است

% 10کـه   باشـد  مـی درصد  12 صنعت بخش در مدت کوتاه و مدت بلند هاي وام در ریالی تسهیالت سود نرخ )3

 .این سود توسط متقاضیان و مابقی توسط دولت جهت حمایت از تولیدکنندگان صنعتی پرداخـت مـی گـردد   

و هزینـه  % 2به اضـافه  ) المللی نرخ بانکی ارزهاي مربوط در بازارهاي بین( LIBOR ارزي تسهیالت سود نرخ
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ثابـت  % 3 محـروم  منـاطق  بـراي  ارزي تسـهیالت  وسود تسهیالت اعطائی% 1.25 هاي مالی و جانبی درحدود

 .باشد می

 از طـرح  ماهیـت  بـه  توجـه  بـا  را ارزي و ریـالی  تسـهیالت  در بازپرداخت و تنفس مشارکت، دوران زمان مدت )4

سـال   3حـداکثر   کـه شـامل   شـود  مـی  گرفتـه  نظر در سال 8 حداکثر سرمایه بازگشت و سودآوري نظر نقطه

سال جهت بازپرداخـت تسـهیالت اعطـایی     5جهت سرمایه گذاري و بهره برداري آزمایشی از طرح و حداکثر 

 .باشد می

 الس 10 محروم و یافته توسعه کم مناطق براي رزيا ذخیره حساب محل از مالی تأمین زمان مدت حداکثر )5

  .شود می گرفته نظر در

عالوه بر حمایت هاي مالی از نظر اعطاي وام در قانون مالیات معافیتهاي مالیاتی نیز در نظر گرفته شده اسـت کـه   

  : باشد میبه شرح زیر 

  .سال براي اجراي طرح در شرکت شهرکهاي صنعتی 4معافیت مالیاتی تا  -

  .سال براي اجراي طرح در مناطق محروم 10معافیت از مالیات تا  -
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جمع بنـدي و ارائـه پیشـنهاد نهـایی در مـورد احـداث        ،تجزیه و تحلیل )11

  :واحدهاي جدید

فرآیند و حلقه مهمی در زنجیره تولید قطعـات خـودرو و   تکنولوژي مربوطه،  تسلط کامل به وآلیاژ آلومینیوم  تولید

فضـا، قطعـات   -اهمیت استراتژیک این آلیاژها بخصوص در زمینه هـوا . خته شده از آلومینیوم می باشدسایر مواد سا

  .سبک خودرویی، صنایع مختلف ساختمانی، بسته بندي و حمل و نقل واضح است

کشورهاي منطقه در زمینه تولید این محصـول و امکانـات بسـیار بـاالي ایـران از جهـت       ا توجه به اولویت گذاري ب

در ایـن راه   .به برتري در منطقه دست یافتانی انرژي و نیروي انسانی متخصص به راحتی میتوان در این زمینه ارز

و تجربیات سایر شرکتهاي موفق و استانداردهاي سایر تولید کنندگان عمـده بـین المللـی ضـروري اسـت      توجه به 

وژیک خود را پرورش داده تا در آتی خود بـه  تواناییهاي تکنول در بخش تحقیق وتوسعه شرکت ،ضمناً درکنار تولید

  .تکنولوژي تولید آنها را فراهم کنند محصوالت جدید پرداختهعرضه 

در کشور ما اکثر مواد مصرفی ریختگی جهت صنایع خودرو سازي مصرف می شود، و بـا توجـه بـه اینکـه صـنعت      

مللی دارد، توسعه آلیاژهاي آلومینیوم توان آنهـا  قطعه سازي ایران توان بسیار باالیی در دستیابی به بازارهاي بین ال

صـادرات  در ایـران و در حـوزه   حجم باالي بازار قابل حصول . را در ارائه محصوالت جدید به بازار بازتر خواهد نمود

  .می باشند هیگرجستان، مصر ، عمان و روس جان،یقزاقستان، آذربا ه،یترک کشورهاي آلیاژ آلومینیوم

 بـرآورد هـزار تـن    80نیـاز صـادراتی آن حـدود   و  هـزار تـن   240سال آینده در ایران حدود  3در  نیاز به این ماده

آلیاژهاي آلومینیـوم مصـرفی، آلیاژهـاي مـورد اسـتفاده در صـنعت       %) 26(با توجه به اینکه قسمت عمده . شود می

 يمحصـول مـورد نظـر بـرا    حمل و نقل می باشند، با توجه به مزیت رقابتی ایران در زمینه تولید قطعـات خـودرو،   

با توجه به ظرفیتهاي بالقوه و بالفعـل تولیـد ایـن نـوع آلیـاژ در      . باشد یماز نوع ریختگی آلومینیوم  هايآلیاژ ،دیتول

با توجه به مجوزهاي ارائه شده قبلـی  . تن خواهد شد 25000، ظرفیت باقیمانده حدودا )تن 50000حدودا (کشور 

در  تـن  5500بـا ظرفیـت    تولیـدي  یشنهاد می گردد یک واحـد بر این اساس پ و تجربیات تولید کنندگان داخلی،



٦٣  

احداث این واحد نیازمند سرمایه گذاري در حـدود   .ایجاد گردداصفهان تهران و  ،يمرکز در یکی از استانهاي سال

  .سال پیش بینی می گردد 3.5حدودا ریال بوده و دوره برگشت سرمایه آن  میلیون  9513
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  :منابع) 12
  1382تا  1377النامه آمار بازرگانی خارجی جمهوري اسالمی ایران، گمرك جمهوري اسالمی ایران، صادرات س )1

 1382تا  1377سالنامه آمار بازرگانی خارجی جمهوري اسالمی ایران، گمرك جمهوري اسالمی ایران، واردات  )2

 1387الی  1383سال سایت اینترانت داخلی گمرك جمهوري اسالمی ایران، آمار صادرات و واردات  )3

دفتـر آمـار و    -وزارت صنایع و معادن، معاونت توسعه صـنعتی  -نرم افزار بانک اطالعاتی طرحهاي در دست اجرا )4

 327اطالع رسانی، ویرایش 

دفتـر آمـار و اطـالع     -وزارت صنایع و معادن، معاونـت توسـعه صـنعتی    -نرم افزار بانک اطالعاتی موسسات فعال )5

  327رسانی، ویرایش 

 www. isiri.org ت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی،سای )6

 www.iraniec.irایران،  صنعتی شهرکهايصنایع کوچک و  سایت سازمان )7

 1387کتاب قانون صادرات و واردات جمهوري اسالمی ایران، سال  )8

 تحقیقات میدانی در بازار )9

 1387؛ ناشر حسین سراجیان؛  "آلومینیوم و آلیاژهاي آن"ان، جواد قربانیان، حسین سراجی )10
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