
 طرح توجیهی دستگاه تولید زغال فشرده پرس خاک زغالی

دستگاه تولید زغال فشرده پرس هیدرولیک کوره سازان پاسارگادنسبت زغالی که میدهد به این صورت  

. د کیلوگرم زغال تولید میکن 004ساعته ، میانگین 10تا   8است که در هر شیفت   

 

: توضیحات   

،مبلغ   هزینه ها و سود ها محاسبه شده در ذیل تحت شرایطی مانند نزدیکی به محل تامین مواد اولیه -1

 اجاره سوله،هزینه های کارگری و.... تغییر میکند. 

  100کیلو خاک زغال  100دستگاه پرس هیدرولیک بدون ضریب تبدیل زغال تولید میکند یعنی  -2

 کیلوگرم به شما زغال میدهد.

صورت گرفته است. 1140اردیبهشت  1بروز رسانی در تاریخ   -3  

میزان تولید زغال در حداقل میزان تولید و هزینه ها در حداکثردر نظر گرفته شده است.  – 4  

 در تولید زغال پرس هیدرولیک نسبت مواد اولیه مورد استفاده به شرح ذیل است: 

% 100خاک زغال  -  



محلول کامال ارگانیک انحصاری کوره سازان پاسارگاد  -  

   قیمت مواد اولیه: 

تومان     2000زغال به طور میانگین قیمت هر کیلو خاک  -  

تومان    2000قیمت محلول کامال ارگانیک  برای یک تولید کیلو زغال  -  

 جمع یک کیلو مواد اولیه :   

 2000 +2000 تومان = 4000 تومان   

 هزینه های ثابت کارگاه تولید زغال :  

محاسبه به صورت روزانه میشود: تومان است که میلیون  5اجاره ماهانه سوله ( اجاره سوله :  1  

تومان 192،000روزکاری =  26/  4،000،000  

250،000کارگر هرکدام روزانه  2هزینه های کارگری به عبارت ( هزینه های کارگری: 2  

تومان     هزار  005تومان میشود   

تومان میشود.   002هزینه کرایه بار برای هر کیلو زغال میانگین ( هزینه حمل و نقل: 3  

کیلوگرم زغال   400تومان میانگین که برای تولید   4200هزینه بسته بندی کارتن ( هزینه بسته بندی:  4

کارتن روزانه مورد نیاز است:  50  

تومان  210،000=  50*4200  



ه روزانه میشود: تومان است ک  500،000ماهانه ( هزینه آب ،برق و گاز:  5  

تومان    200،،19روز کاری =  26تومان / 500،000  

 جمع کل هزینه های ثابت روزانه در کارگاه تولید زغال برای تولید یک کیلو زغال : 

تومان  192،000هزینه اجاره سوله  -1  

تومان  000005هزینه کارگری  -2  

تومان  210،000هزینه بسته بندی   -3  

تومان 19،200  هزینه آب ،برق و گاز -6  

کیلو گرم زغال  400تومان برای تولید روزانه  21،0009جمع کل :   

 هزینه ثابت برای هر کیلو زغال:   

 921،000تومان / 400 کیلو گرم زغال تولیدی روزانه = 2300تومان 

 هزینه ثابت + هزینه مواد اولیه + هزینه حمل  = هزینه تمام شده یک کیلو گرم زغال تولیدی 

 .2300+ 4000 +200 = 6500 تومان

ید و فروش با ما در ارتباط باش  برای اطالعات بیشتر و مشاوره رایگان از ابتدا تا تولید   

https://koorehsazanpasargad.com 

09127541204 

09121065401 

https://koorehsazanpasargad.com/


 


