طرح توجیهی دستگاه های تولید ذغال فشرده

طـــرح تـــوجــی ـهــی
دستگاه های تولید
زغــــــــال فــشــــ ــرده

یا هو

درباره ما
مستر زغال ( )Mr Zoghalیکی از زیرمجموعه های
گروه صنعتی تهران برتر است که فعالیت رسمی
خود را از سال  93آغاز کرده است و در مدتی کوتاه
و به پشتوانه تخصص ،برنامه ریزی و استفاده
از نیروی جوان و نخبه ،توانسته به بزرگترین و
تخصصی ترین مرکز راه اندازی خط تولید زغال
تبدیل شود.

طرح توجیهی
دستگاه های تولید زغال فشرده

طـرح توجیـهی
دستگاه های تولید
زغ ـ ـ ـ ــال ف ـشـ ـ ـ ــرده
صنعت ایران طی سال های گذشته فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده و ماحصل
این تجربیات را شاید بتوان در باال بودن ریسک سرمایه گذاری در آن دانست .این
باال بودن ریسک باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان و صنعت گران به حاشیه امن
سودهای کوچک و محدود رانده شوند و سرمایه گذاران جدید نیز تمایل چندانی به
ورود در این عرصه نداشته باشند .حال آنکه در این مطلب به دنبال معرفی عرصه ای
از صنعت هستیم که شما را با کمترین ریسک سرمایه گذاری رو به رو کرده و سودی
تضمینی را برای شما به ارمغان می آورد .تولید زغال از دیرباز به عنوان صنعتی شناخته
شده در اختیار بشر بوده است .این صنعت با رشد جوامع صنعتی دیگر قابلیت تولیدی
خود در ساختار های سنتی را از دست داده و به دنبال ساز و کار های صنعتی و نوین
است .ساختاری که بتواند در عین کاهش آالیندگی حاصل از فرآوری زغال ،هزینه های
تولیدی را کاهش داده و محصولی با باالترین کیفیت تولید کند.

طرح توجیهی
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از همین رهگذر است که تولید زغال فشرده
به عنوان راه حلی برای این صنعت ،به
بازار معرفی شد.
راه حلی که در آن به نکاتی تا کید
شده بود که می توان هر یک را راه
حلی برای مشکالت عدیده این
صنعت دانست:
در این روش بر خالف زغال
سنتی ،از تنه در ختان و چوب
خالص برای تولید زغال استفاده
نمی شود ،بلکه در تهیه مواد
اولیه زغال فشرده ،از خا ک اره و
فرآورده های بازیافتی چوب استفاده
می شود.
(هزینه کمتر  /دوست دار محیط زیست)

مزیت دیگر این روش را می توان در به کارگیری کوره های
صنعتی دانست؛ کوره هایی که هم آالیندگی کمتری دارند و
هم راندمان تولید بسیار باالتری به نسبت کوره سنتی! ضمن
اینکه کاربری کوره های با آالیندگی باال ممنوع است و بخشی
از مواد اولیه در فرآیند تولید زغال در کوره سنتی ،از بین
می رود.
در کوره های صنعتی مزیت های دیگری
همچون محفظه جمع آوری سرکه چوب،
جعبه برق و جعبه فرمان کوره وجود دارد
که می توان برخالف کوره سنتی تمامی امور
را توسط آن کنترل کرد.
راندمان تولید چندبرابری در قیاس
با روش سنتی ،از دیگر ویژگی های
سیستم زغال فشرده است .این کوره ها
نیازی به دانش تخصصی و تجربه زیاد،
می تواند برای شما سودآور باشد.
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راه اندازی خط تولید
زغــــــــال فــشـــــــرده

برای راه اندازی کسب و کار و تولید
زغال فشرده ،تنها نیاز به یک کارگاه
متوسط ،با چندین دستگاه تولید زغال
فشرده دارید .مجموع هزینه های راه
اندازی چنین کارگاهی برای شما ،بازه
ای  80تا  100میلیونی را شامل می شود!
آغاز به کار این عرصه تنها با آموزشی
کوتاه از سوی تولیدکنندگان دستگاه ها
به شما و کسب مجوز از وزارت صنعت،
کلید می خورد.
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چرا
صنعت زغال؟

سرمایه ی اولیه اندک
سودآوری باال
عدم نیاز به تخصص باال
بازار تقاضای گسترده
امکان صادرات و ارز آوری

تامین تضمینی مواد اولیه
و خرید تضمینی تولیدات
با کیفیت شما توسط
مستر زغال

طرح توجیهی
دستگاه های تولید زغال فشرده

در جدول زیر می توانید هزینه های اولیه خرید ،راه اندازی و مدیریت خط تولید زغال فشرده را مشاهده
نمایید .جزئیات کامل تری از این جدول در ادامه طرح ذکر شده است.
ً
هزینه های خرید دستگاه و میزان تولید بر اساس "دستگاه تک پالس" تنظیم شده است و طبیعتا در
صورت خرید دستگاه با مدل باالتر ،هزینه های اولیه خرید و سود ،بیشتر خواهد شد.
خرید دستگاه تک پالس

65,000,000
جدول تقریبی هزینه ها (تومان)

مواد اولیه

28,600,000

بسته بندی

5,282,500

حقوق و دستمزد

5,400,000

هزینه های برق و گاز و...

4,700,000

استهال ک

1,500,000

هزینه های جانبی*

15,000,000

جمع کل هزینه ها

80,482,000

* هزینه های جانبی شامل خرید وا گن اضافه ،جک پالت ،ترازوی دیجیتال و ساخت کوره می باشد.
میزان زغال تولید شده در ماه

 16,900کیلوگرم

بهای تمام شده به ازای هر کیلوگرم

 2,691تومان

مجموع هزینه های تولید

 45,477,900تومان

"33مستر زغال" هر کیلوگرم زغال تولید شده توسط تولیدکنندگان را با قیمت  3500تومان خریداری می کند؛ بنابراین
عایدی ماهیانه تولیدکننده با فرض تولید  16,900کیلوگرم به شکل زیر خواهد بود:
16,900 * 3,500 = 59,150,000
33که با کسر هزینه های تولید ،سود خالص زیر به دست می آید:
59,150,000 - 45,477,900 = 13,672,100
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این هــا تنهــا بخشــی از
مزیت هــای صنعــت زغــال
فشــرده نســبت بــه دیگــر
صنایــع روز ایــران اســت.
برای کســب اطالعات بیشــتر
در زمینــه کارگاه تولیــد زغــال
فشــرده ،ابتــدا الزم اســت
بــا فرآینــد تولیــدی در یــک
ســایت تولیــدی آشــنا شــوید.

آغاز تولید زغال فشرده از ورود مواد اولیه به کارگاه آغاز می شود .این مواد اولیه به وسیله ترکیب با
دیگر مواد به ماده خام مورد نیاز دستگاه تبدیل می شود.
این ماده خام با ورود به دستگاه ا کسترودر ،به حالت فشرده و قالبی درآمده و بریکت را تشکیل
می دهد.
درواقع بریکت همان مواد خام زغال است که باید در کوره پخته شود.
این بریکت ها با ورود به کوره پخته شده و به زغال تبدیل می شوند .اما در این فرآیند داشتن اطالعات
در زمینه انواع ا کسترودرها و انواع کوره ها ،شما را در
انتخابی هوشمندانه تر یاری می کند.
برای تولید زغال فشرده 3 ،نوع خط
تولید در بازار وجود دارد که هر یک
دارای مزایا و معایبی است ،در
ذیل به بررسی انواع خطوط
و نقاط ضعف و قوت آنها
خواهیم پرداخت.

طرح توجیهی
دستگاه های تولید زغال فشرده

خط تولید اکسترودر گیربکسی
 • نقاط قوت:
33ارزانترین خط تولید
33مواد اولیه بریکت این دستگاه فقط خا ک اره است
33پرس بسیار قوی بریکت که باعث استحکام آن می شود
 • نقاط ضعف:
33راندمان پایین تولید بریکت در هر شیفت کاری ( 633تا  833کیلوگرم)
33بریکت ها به دلیل فشار بسیار زیاد و پرس قوی ،منحنی شکل هستند
33فرآوری بریکت های تولیدی فقط در کوره های صنعتی امکان پذیر می باشد
33به دلیل دارا بودن گاز و بو ،زغال خروجی فقط برای کباب مناسب است
33ساختار اشتباه دستگاه موجب از کار افتادن های متعدد می شود
33صدای دستگاه بسیار زیاد است
بازدهی و تولید زغال در هر شیفت کاری 220 :تا  250کیلوگرم

توضیحات

•زغال تولیدی این دستگاه بدون نیاز به پوست گردو و خا ک تولید میشود! البته به همین دلیل
بریکت خروجی صرفا در کوره صنعتی قابل پخت است و از آنجا که در کوره صنعتی به دلیل عدم وجود
خا ک زغال و پوست گردو ،کربونیزاسیون کاملی بر روی این مواد صورت نمیپذیرد ،مقداری سرکه در
زغال باقی میماند!
•در صورتی که بخواهیم پوست گردو و خا ک زغال به آن اضافه کنیم ،باعث خوردگی و از بین رفتن
ماردون دستگاه میشود.
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خط تولید اکسترودر تسمه ای
 •نقاط قوت:

33توان تولیدی در هر شیفت کاری متوسط ( 1تا 1.5تن)
33بریکت های این دستگاه توانایی فرآوری در کوره های سنتی را نیز دارند
33سرعت باالتر در تولید بریکت در مقایسه با دستگاه گیر بکسی
 •نقاط ضعف:

33ساختار اشتباه دستگاه و خاموشی های مکرر باعث شده این دستگاه حتی در کشور مبدع(چین) هم
از رده خارج شود
بازدهی و تولید زغال در هر شیفت کاری 400 :کیلوگرم

خط تولید اکسترودر پالس
 •نقاط قوت:

33توانایی تولید  2تا  6تن بریکت در هر شیفت کاری (بسته به تک یا دوبل بودن ا کسترودر)
33تلفیقی از خط تولید گیربکسی و تسمه ای است.
33فشرده سازی و پرس بسیار عالی بریکت که می تواند بریکت را تا طول  80سانتی متر و بدون سینی
نگه دارنده تولید کند.
33بهره گیری از سیستم خشک کن دوار که موجب کاهش ضایعات زغال و استهال ک دستگاه می شود.
بازدهی و تولید زغال با دستگاه تک پالس در هر شیفت کاری  650تا  700کیلوگرم و با دستگاه دوبل پالس در
هر شیفت کاری  1300تا  2000کیلوگرم زغال
* این دستگاه به عنوان کاملترین خط تولید موجود در بازار ،توسط گروه صنعتی تهران برتر تولید
شده و انحصار قانونی آن برای این مجموعه محفوظ است.
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حال که با انواع دستگاه های موجود در زمینه تولید زغال فشرده آشنا
شدید ،بهتر است اطالعاتی نیز در زمینه انواع کوره ها داشته باشید.

کوره
کوره های مجزا از ا کسترودر ها را می توان
به دو دسته سنتی و صنعتی تقسیم کرد.
* کوره های سنتی درصد آالیندگی باالتری داشته و میزان
زغال کمتری را نیز در خود جای می دهند .این کوره ها نیاز به مواد
سوختنی برای فرآیند پخت زغال ندارند و اصطالحا خودسوز هستند.
کار با این کوره ها نیاز به تخصص و تجربه باالیی دارد که در غیر اینصورت
می تواند درصد ضایعات شما را به صورت چشمگیری افزایش دهد.
* نوع دیگر کوره ها ،کوره های صنعتی هستند که در قیاس با
مدل سنتی ،توان تولیدی بیشتری داشته و فرآیند پختن
بریکت ها در آن ،با جعبه فرمان کنترل می شود.
این کوره ها نیاز به مواد سوختنی دارند و زغال
تولید شده در آن ها در قیاس با زغال کوره
سنتی ،کیفیت پایین تری دارد.
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حال که با انواع کوره ها آشنا شدید ،به سراغ مهم ترین بخش راه اندازی یک کارگاه تولیدی ،یعنی
برآورد هزینه های خط تولید می رویم .اما پیش از این توجه به  2نکته ضروری است:
 1.1نسبت خروجی بریکت به زغال  3به  1است .یعنی هر  3کیلو بریکت پس از ورود به کوره تبدیل
به  1کیلو زغال می شود.
 2.2قیمت های ذکر شده در جداول تا حد امکان با قیمت روز بازار همخوانی دارد .نوسانات بازار
ممکن است بر این قیمت ها تاثیرگذار باشد.
توان تولید دستگاه ها در خطوط تولید ا کسترودر پالس

توان تولید خطوط تک پالس و دوبل پالس بین  2000تا  6000کیلوگرم بریکت (زغال خام) در یک شیفت
کاری است.

هزینه های تولید
زغال تولیدی (دستگاه تک پالس با ظرفیت  2000کیلوگرم بریکت در روز):
تعداد روز

میزان بریکت روزانه

میزان زغال روزانه

میزان زغال نهایی

 26روز کاری (تک شیفت)

2000

650

16,900

مواد اولیه مورد نیاز:
تعداد روز

میزان زغال ماهیانه

میزان مواد خام ماهیانه

 26روز کاری (تک شیفت)

16,900

52,000

هزینه تمام شده مورد نیاز برای تامین مواد اولیه  26روز تک شیفت:
تعداد روز

 26روز کاری (تک شیفت)

میزان مواد خام
ماهیانه

هزینه هر کیلو مواد
خام

550

52,000

هزینه نهایی

28,600,000

حقوق و دستمزد:
تعداد روز حقوقی

تعداد کارگر مورد نیاز

هزینه روزانه کارگر

هزینه نهایی

 30روز

3

60,000

5,400,000
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بسته بندی:
تعداد کارتن مورد نیاز در هر
شیفت کاری

2,113

قیمت هر کارتن

هزینه نهایی

2,500

5,282,500

هزینه های جاری:
هزینه ماهیانه آب ،برق ،گاز (گازوئیل)

اجاره بها

1,700,000

3,000,000

استهال ک دستگاه:
هزینه استهال ک ماهیانه دستگاه

1,500,000

سرمایه در گردش ماهیانه:
مواد اولیه

28,600,000

بسته بندی

5,282,500

اجاره ،آب ،برق ،گازوئیل

4,700,000

حقوق و دستمزد

5,400,000

استهال ک و نگهداری دستگاه

1,500,000

جمع هزینه ها و سرمایه در گردش

45,482,500

بهای تمام شده هر کیلوگرم زغال با خط تولید تک پالس ( 2تن بریکت در روز)  2691تومان است.
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زغال تولیدی (دستگاه تک و دوبل پالس با ظرفیت  3000کیلوگرم بریکت در روز):
تعداد روز

میزان بریکت روزانه

میزان زغال روزانه

میزان زغال نهایی

 26روز کاری (تک شیفت)

3000

1000

26,000

مواد اولیه مورد نیاز:
تعداد روز

میزان زغال ماهیانه

میزان مواد خام ماهیانه

 26روز کاری (تک شیفت)

26,000

78,000

هزینه تمام شده مورد نیاز برای تامین مواد اولیه  26روز تک شیفت:
میزان مواد خام

تعداد روز

هزینه هر کیلو مواد

ماهیانه

 26روز کاری (تک شیفت)

هزینه نهایی

خام

78,000

42,900,000

550

حقوق و دستمزد:
تعداد روز حقوقی

تعداد کارگر مورد نیاز

هزینه روزانه کارگر

هزینه نهایی

 30روز

4

60,000

7,200,000

بسته بندی:
تعداد کارتن مورد نیاز در هر
شیفت کاری

3,250

قیمت هر کارتن

هزینه نهایی

2,500

8,125,000

هزینه های جاری:
هزینه ماهیانه آب ،برق ،گاز (گازوئیل)

اجاره بها

2,000,000

3,000,000

استهال ک دستگاه:
هزینه استهال ک ماهیانه دستگاه

2,000,000
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سرمایه در گردش ماهیانه:
مواد اولیه

42,900,000

بسته بندی

8,125,000

اجاره ،آب ،برق ،گازوئیل

5,500,000

حقوق و دستمزد

7,200,000

استهال ک و نگهداری دستگاه

2,000,000

جمع هزینه ها و سرمایه در گردش

65,725,000

بهای تمام شده هر کیلوگرم زغال با خط تولید تک و دوبل پالس
( 3تن بریکت در روز)  2527تومان است.

زغال تولیدی (دستگاه تک و دوبل پالس با ظرفیت 4000کیلوگرم بریکت در روز):
تعداد روز

میزان بریکت روزانه

میزان زغال روزانه

میزان زغال نهایی

 26روز کاری (تک شیفت)

4000

1300

33,800

مواد اولیه مورد نیاز:
تعداد روز

میزان زغال ماهیانه

میزان مواد خام ماهیانه

 26روز کاری (تک شیفت)

33,800

104,000

هزینه تمام شده مورد نیاز برای تامین مواد اولیه  26روز تک شیفت:
تعداد روز

 26روز کاری (تک شیفت)

میزان مواد خام
ماهیانه

هزینه هر کیلو مواد
خام

550

104,000

هزینه نهایی

57,200,000

حقوق و دستمزد:
تعداد روز حقوقی

تعداد کارگر مورد نیاز

هزینه روزانه کارگر

هزینه نهایی

 30روز

4

60,000

7,200,000
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بسته بندی:
تعداد کارتن مورد نیاز در هر
شیفت کاری

4,225

قیمت هر کارتن

هزینه نهایی

2,500

10,562,500

هزینه های جاری:
هزینه ماهیانه آب ،برق ،گاز (گازوئیل)

اجاره بها

2,000,000

3,000,000

استهال ک دستگاه:
هزینه استهال ک ماهیانه دستگاه

2,000,000

سرمایه در گردش ماهیانه:
مواد اولیه

57,200,000

بسته بندی

10,562,000

اجاره ،آب ،برق ،گازوئیل

5,500,000

حقوق و دستمزد

7,200,000

استهال ک و نگهداری دستگاه

2,000,000

جمع هزینه ها و سرمایه در گردش

82,462,000

بهای تمام شده هر کیلوگرم زغال با خط تولید تک و دوبل پالس
( 4تن بریکت در روز) 2439تومان است.
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زغال تولیدی (دستگاه دوبل پالس با ظرفیت 6000کیلوگرم بریکت در روز):
تعداد روز

میزان بریکت روزانه

میزان زغال روزانه

میزان زغال نهایی

 26روز کاری (تک شیفت)

6000

2000

52,000

مواد اولیه مورد نیاز:
تعداد روز

میزان زغال ماهیانه

میزان مواد خام ماهیانه

 26روز کاری (تک شیفت)

52,000

156,000

هزینه تمام شده مورد نیاز برای تامین مواد اولیه  26روز تک شیفت:
میزان مواد خام

تعداد روز

هزینه هر کیلو مواد

ماهیانه

 26روز کاری (تک شیفت)

هزینه نهایی

خام

156,000

85,800,000

550

حقوق و دستمزد:
تعداد روز حقوقی

تعداد کارگر مورد نیاز

هزینه روزانه کارگر

هزینه نهایی

 30روز

5

60,000

9,000,000

بسته بندی:
تعداد کارتن مورد نیاز در هر
شیفت کاری

قیمت هر کارتن

هزینه نهایی

2,500

16,250,000

6,500

هزینه های جاری:
هزینه ماهیانه آب ،برق ،گاز (گازوئیل)

اجاره بها

3,000,000

3,000,000

استهال ک دستگاه:
هزینه استهال ک ماهیانه دستگاه

3,000,000
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سرمایه در گردش ماهیانه:
مواد اولیه

85,800,000

بسته بندی

16,250,000

اجاره ،آب ،برق ،گازوئیل

6,000,000

حقوق و دستمزد

9,000,000

استهال ک و نگهداری دستگاه

3,000,000

جمع هزینه ها و سرمایه در گردش

120,050,000

بهای تمام شده هر کیلوگرم زغال با خط تولید دوبل پالس
( 6تن بریکت در روز)  2308تومان است.
پس از انتخاب خط تولید مورد نیاز خود ،توجه داشته باشید که کارگاه شما باید دارای حداقل  250متر
فضای پوشیده و  200متر فضای باز باشد.
شما می توانید برای کسب اطالعات بیشتر ،مشاوره تخصصی ،بازدید از سایت های کارگاهی و خرید و
تامین دستگاه ها و مواد اولیه خود با کارشناسان مستر زغال تماس بگیرید.
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لطفا برای راه اندازی خط تولید
خود ،موارد زیر را در نظر داشته باشید:
کارگاهی با حداقل 450متر فضا شامل:
 .1سوله  250مترمربعی دارای برق  3فاز  32آمپر به باال و لوله کشی گاز
(می توان از سوخت گازوئیل نیز استفاده کرد)
 .2فضای باز  200مترمربعی برای احداث کوره های سنتی و خنک کردن زغال
تولیدی
 3تا  5نفر کارگر ساده
 8تا  12جفت وا گن ،خفه کن و کوره مازاد برای هر شیفت کاری در خط تولید
تک پالس
 24تا  32جفت وا گن ،خفه کن و کوره مازاد در خط تولید دوبل
پالس
 1عدد لیفترا ک دستی برای جابجایی وا گن ها

توضیحات:
• ساخت کوره های سنتی و هزینه حمل و نقل به عهده خریدار است.
• هزینه های نصب ،راه اندازی و آموزش به عهده فروشنده است.
• دستگاه ها دارای  1سال ضمانت و  3سال خدمات پس از فروش می باشند.
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گروه صنعتی تهران برتر
آدرس کارخانه و دفتر مرکزی:
تهران ،شهرک صنعتی صفادشت ،خیابان چهارم
غربی ،پال ک  ،132هلدینگ تهران برتر
021-65424380-81
www.Mrzoghal.com
@mrzoghal

info@mrzoghal.com

@mrzoghal

