خالصه اطالعات سرمایه گذاری

طرح تولید کاغذ از سنگ

مهندسین مشاور

درسا صنعت تهران
پاییز 39

معرفی کلی طرح
 08درصد ماده تشکیلدهنده کاغذ سنگی از کربنات کلسیم است .بیشترین سنگی که روی کره زمین موجود است سنگ پایه آهکی است ،که
میتوان کربنات کلسیم را از آن استخراج کرد .اطراف ایران مملو از سنگهایی است که پایه آهکی دارند به همین دلیل است که کشور ما کارخانه
های سیمان زیادی دارد .شاید تولید این کاغذ برای سایر کشورها از جمله کشورهای اروپایی به صرفه نباشد چون صنایع سنگی آنها به اندازه کشور
ایران غنی نیست ولی برای کشور ما بسیار با صرفه است.
51درصد مواد تشکیلدهنده این کاغذ از مواد پلیپروپیلن و پلیاتیلن است .برای اتصال کربنات کلسیم و مواد رزینی که همان پلیپروپیلن و
پلیاتیلن است از موادی به نام  couplingمیشود.
کاربردهای بسیار مهمی که این کاغذ در کشور ما میتواند داشته باشد در زمینه بستهبندی سیمان است .برای تولید کیسههای بستهبندی سیمان از
پنج الیه کاغذ که روی آن را با یک الیه پلیاتیلن پوشش دادهاند استفاده میشود .الیه پلیاتیلن برای جلوگیری از نفوذ سیمان به بیرون به کار برده
میشود ولی در ساخت کاغذ سنگی چون از پلیاتیلن استفاده میشود نیازی به پوششدهی ندارد .مصرف دیگر این کاغذ در تولید ظروف یکبار
مصرف است ،این مواد چون دوستدار محیط زیست است ،زود به طبیعت برمیگردد و آسیبی نمیرساند.

خالصه اطالعات سرمایه گذاری طرح
ظرفیت تولید سالیانه طرح
نام محصول

ظرفیت اسمی

ظرفیت عملی

واحد

کاغذ از سنگ

00888

00288

تن

میزان سرمایه گذاری مورد نیاز
سرمایه ثابت (میلیون ریال)

سرمایه در گردش (میلیون ریال)

کل سرمایه گذاری (میلیون ریال)

570،061

6،077

562،005

ماشین آالت و تجهیزات
ارزش ماشین آالت داخلی (میلیون ریال)

ارزش ماشین آالت خارجی (یورو)

کل ارزش ماشین آالت (میلیون ریال)

8

2،070،888

62،501

مساحت زمین و ساختمانهای طرح (متر مربع)
مساحت زمین

کل سطح زیر بنا

سالن تولید

انبارها

ساختمان تاسیساتی

اداری -نگهبانی

60788

10618

00888

50688

188

088

هزینه های سالیانه طرح (میلیون ریال)
هزینه های ثابت

هزینه های متغیر

کل هزینه های سالیانه

21،007

70،126

68،852
مفروضات نوبت کاری

برآورد نیروی انسانی (نفر)
تولیدی

غیر تولیدی

مجموع

تعداد روز کاری

تعداد شیفت

زمان هر شیفت

00

57

70

088

0

 0ساعت

هزینه سالیانه مصرف انرژی (میلیون ریال)

هزینه سالیانه مواد اولیه مصرفی (میلیون ریال)

برق

گاز

آب

کل هزینه مواد

6،802

000

580

00،200

شاخص های مالی طرح
میزان درآمد سالیانه طرح در  %588ظرفیت عملی (میلیون ریال)

578،888

نرخ بازده داخلی طرح

%00.65

خالص ارزش فعلی طرح با نرخ تنزیل ( %08میلیون ریال)

510605

درصد تولید در نقطه سر به سر سال اول بهره برداری

% 00.5
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