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TIN THỊ TRƯỜNG
TRONG NƯỚC:

Bản tin Kinh tế Ngành Giấy
được phát hành mỗi tuần một
số vào thứ 5 hàng tuần, là
thông tin tổng hợp về thị
trường bột giấy, giấy, đầu tư
và công nghệ ngành giấy trong
nước và thế giới…

Nhập khẩu:
Bột giấy: Bột giấy nhập khẩu chủ
yếu là (BHK, BEK, Acacia, BCTMP,
Fluff Pulp, NBSK, BSK): Lượng nhập
khẩu đạt 7.634 tấn
Giấy tái chế: (OCC, ONP,
SOP...): Lượng nhập khẩu đạt 35.541
tấn.
Giấy bao bì: Lượng nhập khẩu đạt
26.149 tấn
Giấy in, viết: Lượng nhập khẩu
đạt 4.745 tấn.
Giấy in báo: Lượng nhập 712 tấn;
Giấy carbonless: Lượng nhập 67
tấn.
Giấy sản xuất cốc đĩa: Lượng
nhập 78 tấn.

TRONG SỐ NÀY:
Giá bột giấy nhập khẩu Đông Á và ĐNA
Giá giấy loại tại Trung Quốc
Giá bột gỗ cứng Mỹ Latinh
Trung Quốc cấp giấy phép mới cho RCP
Klabin Brazil gia tang sản xuất bột giấy
Valmet lắp máy mới ở Argentina
Oji New Zealand sản xuất bột gỗ mềm
Voith cung cấp hệ thống chuẩn bị bột
IP Ấn Độ cắt giảm sản lượng
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Giá cả:
Giấy in – viết:
Giấy nội địa, mức giá vẫn đang
dao động từ 22.500.000 – 23.000.000
VND/tấn đã có VAT, cho chủng loại
70 g/m2, ISO>90 dạng cuộn, không có
biến động về giá (giá tham khảo từ
TCty Giấy Việt Nam, Công ty Giấy An
Hòa và Công ty Giấy Việt Thắng).
Trong khi đó giấy nhập khẩu,
cùng chủng loại 70 g/m2, ISO>90, giá
bán dao động 24.100.000 – 24.500.000
VND/tấn, dạng cuộn có VAT, không
có biến động về giá.
Giấy photocopy nội địa, chủng
loại A4 thương hiệu Clever UP 70
g/m2, giá bán 55.770 VND/ram, đã có
VAT và vận chuyển tại Hà Nội, không
có biến động về giá.
Giấy photocopy nhập khẩu, A4
IKplus 70 g/m2 giá bán 62.000
VND/Ram, Double A 70 g/m2 giá bán
63.500 VND/Ram, Paper One 70 g/m2
giá bán 62.000 VND/ram, đã có VAT
tại Hà Nội, đã có biến động tăng giá
1.000 – 1.500 VND/ram so với tháng
trước.

Giấy làm bao bì:
Giấy nội địa, giấy lớp mặt vẫn dao
động ở mức 12.500.000–12.8000
VND/tấn, giấy lớp sóng ở mức
11.500.000–11.800.000 VND/tấn, tại
khu vực Miền Bắc.
Trong đó giấy nhập khẩu có xuất
xứ từ châu Á loại chất lượng cao, giấy
lớp mặt 180 g/m2 14.300.000–
14.500.000 VND/tấn đã có VAT.
Giấy bìa cứng duplex có tráng 250
g/m2, nhập khẩu giá dao động
16.600.000 – 17.000.000 VND/tấn, đã
có VAT.
Giấy dùng sản xuất thân cốc và
đĩa, nhập khẩu từ Nhật Bản giá
25.500.000–25.600.000 VND/tấn, đã
có VAT.
Giấy tissue:
Giấy cuộn sản xuất khăn lau 2 lớp,
định lượng 17 g/m2, giá bán trung bình
26.000.000–26.500.000 VND/tấn (giá
tham khảo từ Cty Giấy Sài Gòn, Cty
Giấy Xương Giang).
THẾ GIỚI:
Bột giấy
Như đã thông báo trong số trước,
cuối tháng 7/2018 các Công ty lớn như
Canfor Pulp, Domtar, International
Paper (IP), West Fraser, Resolute
Forest Products, Boise… đã đồng loạt
tăng giá bán cả hai loại bột gỗ mềm
(NBSK, SBSK) và gỗ cứng (NBHK,
SBHK) cho khách hàng Bắc Mỹ đối
với các giao dịch kể từ 1/8/2018.
Nguyên nhân tăng giá là do khan hiếm
nguồn cung nguyên liệu gỗ, ảnh hưởng
của cháy rừng tại California và một số
khu vực.
Bắc Mỹ: Cả hai loại bột gỗ mềm
và gỗ cứng giá vẫn ổn định:
NBSK, SBSK: Giá bán 1.3401.410 USD/tấn.
NBHK, SBHK: Giá bán 1.2301.240 USD/tấn.
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Asia – China:
Bột NBSK: 870–900 USD/tấn, so
so với tháng 8/2017 tăng 250 USD/tấn
(39,4%).
Bột BEK: 770–805 USD/tấn, so
với tháng 8/2017 tăng 168 USD/tấn
(28,0%).

Bột hóa nhiệt cơ gỗ cứng
(BCTMP): 700-810 USD/tấn, so với
tháng 8/2017
tăng 110 USD/tấn
(17,1%).
Giấy bao bì
Asia-China:

Giấy
lớp
mặt
(kraftliner)
175g/m2, giá 770-800 USD/tấn; giấy
lớp mặt (testliner) 140 g/m2, giá 738765 USD/tấn; giấy kraft-top liner 170
g/m2 875-925 USD/tấn./.
Nguồn: (Tcty Giấy Việt Nam, RISI,
Hawkins).

GIÁ BỘT NHẬP KHẨU TẠI HÀN QUỐC, NHẬT BẢN, ĐÀI LOAN VÀ ĐÔNG NAM Á
Giá tịnh, USD/tấn, CIF tại các cảng chính tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Đông Nam Á
Giá năm
Giá hiện hành
trước

Giá hiện hành so với giá

T7-2018

T6-2018

T5-2018

T7-2017

Tháng
trước

NBSK (Bắc Mỹ và Bắc Âu)

890-930

890-930

890-930

635-675

-

+255

+38,9%

Thông 2adiate (Chile)

885-925

885-925

885-925

605-645

-

+280

+44,8%

Thông phương nam (Mỹ)

875-915

875-915

875-915

595-625

-

+285

+44,4%

Bạch đàn

770-805

770-805

770-805

600-640

-

+168

+27,0%

Acacia (Indo)

760-800

760-800

760-800

600-640

-

+160

+25,8%

Bộ hỗn hợp gỗ cứng phương Bắc

760-795

760-795

760-795

600-640

+158

+25,4%

Bộ hỗn hợp gỗ cứng phương Nam
Bột kraft gỗ mềm không tẩy
(USK)

760-795

760-795

760-795

600-640

-

+158

+25,4%

Chile, Bắc Mỹ

875-885

875-885

875-885

635-645

-

+240

+37,5%

Gỗ dương

700-810

700-820

700-820

590-700

-

+110

+17,1%

Hồn hợp

700-810

700-820

700-820

590-700

-

+110

+17,1%

700-810
700-820
Gỗ vân sam
1. Thay đổi được tính dựa theo điểm giữa của khung giá

700-820

580-690

-

+120

+18,9%

năm trước

Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK)

Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK)

BCTMP
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GIÁ GIẤY THU HỒI NHẬP KHẨU TẠI TRUNG QUỐC - Giá tịnh, USD/tấn, CIF, tới các cảng chính ở Trung Quốc
Giá
Giá hiện hành
Giá hiện hành so với giá
năm trước
03/8/18
Nhập từ Mỹ
Thùng sóng cũ - OCC (11)
OCC lựa đúp (12)
DLK (13)
Giấy văn phòng chọn lựa (37)
Báo cũ chọn lựa (58)6 - SCN
Nhập từ Châu Âu
Thùng sóng cũ - OCC (1.05)7
Báo cũ (2.01)
Nhập từ Nhật Bản
Thùng sóng cũ
Báo cũ

27/7/18

20/7/18

04/8/17

Tuần
trước

Tháng
trước

năm trước

220-230
305-330
310-330
310-330
290-310

220-230
305-330
310-330
310-330
290-310

220-230
305-330
310-330
310-330
290-310

275-280
NA
290-300
275-280
NA

-

+3
-5
-

-53
NA
+25
+43
NA

-18,9%
NA
+8,47%
+15,32%
NA

250-265
250-260

250-265
250-260

250-270
250-260

240-250
195-200

-

-3
-

+13
+58

+5,1%
+29,1%

260-265
270-275

260-265
260-265

260-265
260-265

268-270
270

+10

+8

-7
+3

-2,4%
+0,9%
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Giá bột gỗ cứng Mỹ Latinh không thay đổi
trong tháng 7 và ổn định trong tháng 8.
Các nhà cung cấp bột gỗ cứng
Mỹ Latinh thông báo giá không thay
đổi trong suốt tháng 7 và ổn định trong
tháng 8.
Ngoại trừ ở Trung Quốc, giá bột
giấy của Mỹ Latinh không thay đổi
trong tháng 7, bột bạch đàn tẩy trắng
(BEK) được giao dịch ở mức 1.235
USD/tấn ở Mỹ, cao hơn 18,8% so với
năm ngoái và 1.050 USD/tấn ở châu
Âu, tăng 19,3%. Tại Trung Quốc, giá
tối đa đã giảm 10 USD/tấn, hiện ở
mức từ 770-780 USD/tấn, nhưng vẫn
tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.
Thị trường bột giấy thế giới
đang chờ đợi sự thay đổi sau quá trình
sáp nhập giữa hai nhà cung cấp lớn
Fibria và Suzano. Bên cạnh đó, giá bột
gỗ cứng và gỗ mềm vẫn còn khoảng
cách khá lớn. Do lượng cung bột gỗ
mềm không đủ lớn để kéo giá giảm,
nên giá bột gỗ cứng vẫn chưa có gì
thay đổi.

Xuất khẩu bột gỗ cứng Brazil
tăng 14% trong nửa đầu năm 2018 lên
7,6 triệu tấn. Nước nhập khẩu chính
bột giấy của Brazil là Trung Quốc, đã
mua 3 triệu tấn, tăng 21,9% so với
năm 2017, trong khi xuất khẩu bột gỗ
cứng của Brazil sang Mỹ tăng 6,1%
lên 1,1 triệu tấn.
Xuất khẩu bột gỗ cứng của Chile
đã tăng 1,9% lên 1 triệu tấn trong nửa
đầu năm 2018, với khối lượng sang
Trung Quốc tăng 10,2% lên 362,616
tấn so với cùng kỳ năm trước.
Tại khu vực Mỹ Latinh bột bạch
đàn tẩy trắng (BEK) được giao dịch ở
mức 800-850 USD/tấn mức CIF ở Mỹ
Latinh, cao hơn 15,4% so với tháng
7/2017, trong khi ở Brazil có mức
820-1.050 USD/tấn, tăng 21,4%.
Số liệu thống kê hàng tháng được
công bố bởi Tập đoàn Công nghiệp
rừng Brazil (Ibá) cho thấy sản lượng
bột giấy của nước này trong tháng 6

cao hơn 11% so với cùng kỳ năm
trước, ở mức 1,8 triệu tấn. Xuất khẩu
trong tháng 6 cũng tăng 6,1% lên 1,3
triệu tấn, trong khi tiêu thụ của nước
này tăng 28% lên 471.000 tấn. Nửa
đầu năm 2018, sản lượng bột giấy của
Brazil đạt 10,3 triệu tấn, tăng 7,8%
hàng năm. Xuất khẩu cũng tăng 13,3%
lên 7,7 triệu tấn.
Trong sáu tháng đầu năm 2018,
xuất khẩu bột giấy của Brazil đạt 4,3
tỷ USD, tăng 43,9% so với cùng kỳ
năm 2017. Sự tăng trưởng rõ rệt nhất
là xuất đi châu Âu, đạt 1,4 tỷ USD,
tăng 53,9%. Trong khi xuất khẩu đi
Trung Quốc tăng vọt lên 1,7 tỷ USD,
tăng 40,2%. Xuất khẩu đi Bắc Mỹ
cũng đạt 620 triệu USD, cao hơn
37,2% so với năm 2017./.
PPI Latin America/08.8.2018

Trung Quốc tiếp tục cấp mới giấy phép nhập khẩu RCP
Bộ Sinh thái và Môi trường
Trung Quốc (MEE) vừa ban hành một
loạt giấy phép nhập khẩu giấy tái chế
(RCP) mới với số lượng lên đến
588.671 tấn.
Lần cấp phép thứ 17 này phát
hành vào ngày 03 tháng 8, với tổng
khối lượng cho phép nhập năm 2018
đến 14,039 triệu tấn.
Giấy phép được trao cho 28 nhà
máy, riêng Nine Dragons Paper
(Holdings) được cấp phép tới

TIN ĐẦU TƯ

355.963 tấn, chiếm 60.5%.
Phần lớn lượng giấy thu hồi nhập
khẩu của Nine Dragon được cấp cho
nhà máy Taicang, Jiangsu. Số lượng
40% còn lại được cấp cho 26 nhà máy
ở Fuyang, nơi có nhiều nhà máy cỡ
vừa và nhỏ.
35% giấy phép đã cấp chưa
được sử dụng: Theo số liệu do Hải
quan Trung Quốc công bố, nước này
đã nhập khẩu 1,12 triệu tấn RCP trong
tháng 6, tăng 30% so với tháng trước.

Trong 6 tháng nửa đầu năm
2018, tổng lượng RCP nhập về trong
nước là 7,1 triệu tấn, thấp hơn số
14,677 triệu tấn so với cùng kỳ năm
2017.
Đến cuối tháng 6, Bộ Sinh thái và
Môi trường đã cấp phép cho tổng
lượng giấy RCP nhập khẩu là 10,844
triệu tấn. Điều đó có nghĩa là 3,744
triệu tấn hạn ngạch cho năm nay, hoặc
35%, đã không được sử dụng./.
RISI News/08.8.2018

Ba công ty sản xuất bìa ngà tráng phấn
thực hiện ngừng máy, tăng giá bán trong tháng 8

Ba nhà sản xuất bìa ngà lớn của
Trung Quốc là Shandong Bohui Paper
Industry, Shandong Chenming Paper
Holdings and Sun Paper Cartonboard,
đã công bố tăng 200 RMB/tấn (29
USD/tấn) đối với bìa ngà tráng phấn,
công bố tăng giá có hiệu lực từ ngày 1
tháng 8.
VPPA News/ Vol. 01, No. 06

Vào cuối tháng 6 mức giá đã tăng
300 RMB/tấn và giữa tháng 7 tăng
thêm 200 RMB/tấn.
Mặc dù mức tăng công bố vào
tháng 6 và tháng 7 thực hiện không
được đầy đủ, nhưng cũng đã ngăn
chặn được sự suy giảm giá mạnh trong
tháng Năm và tháng Sáu.

Cả hai loại bìa ngà tráng phấn
chất lượng cao và loại thông thường
đều tăng giá trong tháng 7.
Để giải quyết tình trạng cung
vượt cầu, ba nhà sản xuất lớn đã sắp
xếp lại thời gian ngừng máy tháng 8,
tiếp theo tháng 6 và tháng 7. Tổng sản
Lưu hành nội bộ……...

lượng của ba nhà sản xuất sẽ giảm
khoảng 41.000 tấn.
Sun Paper Cartonboard, một
công ty con thuộc sở hữu của
Shandong Sun Holdings Group, ngừng
chạy dây chuyền PM22 công suất
200.000 tấn/năm tại nhà máy Yanzhou
ở tỉnh Sơn Đông, trong 10 ngày và sẽ

cắt giảm khoảng 6.000 tấn sản lượng
bìa ngà tráng phấn.
Shandong Chenming cũng cho
ngừng chạy dây chuyền bìa ngà tráng
phấn công suất 1,2 triệu tấn/năm tại
nhà máy giấy và bột giấy Zhanjiang,
Guangdong. Sản lượng sẽ bị cắt giảm
khoảng 25.000 tấn.

Shandong Bohui dừng máy 5
ngày cho hai dây chuyền sản xuất bìa
ngà tráng phấn tại Zibo, Shandong,
với tổng công suất hai dây chuyền là
700.000 tấn/năm thì sản lượng sụt
giảm khoảng 10.000 tấn./.
PPIA No.30/03.8.2018

Klabin Brazil đầu tư sản xuất bột giấy,
cấp cho dây chuyền giấy lớp mặt (kraftliner) và bìa cứng
Nhà sản xuất bột giấy, giấy bao
bì Klabin Brazil đang nghiên cứu lắp
đặt một dây chuyền bột giấy chưa tẩy
trắng công suất 1 triệu tấn/năm ở
Paraná, miền nam Brazil. Dây chuyền
bột này sẽ được tích hợp với hai dây
chuyền xeo giấy, một dây chuyền sản
xuất giấy lớp mặt kraftliner và một
dây chuyền bìa cứng hòm hộp.
Kế hoạch đầu tư là một phần
trong quá trình mở rộng năng lực của
Klabin được công bố năm 2017, giai
đoạn đầu gồm dây chuyền kraftliner

công suất 400.000-500.000 tấn/năm,
một dây chuyền bìa hộp cứng công
suất 400.000-500.000 tấn/năm và một
dây chuyền sản xuất bột gỗ hóa mịn
(fluff pulp) công suất 400.000
tấn/năm. Sau khi thực hiện các nghiên
cứu khả thi, Klabin quyết định đầu tư
một dây chuyền mới sản xuất bột giấy
chưa tẩy nhằm bảo đảm nguồn cung
cho hai dây chuyền giấy kraftliner và
bìa cứng hòm hộp.
Trong khi đó nhà máy bột giấy
Puma của Klabin ở thành phố

Ortigueira, bang Paraná, sẽ vẫn hoạt
động bình thường. Nhà máy Puma có
công suất 1,5 triệu tấn/năm bột giấy và
không được tích hợp với các dây
chuyền giấy.
Dự kiến dự án dây chuyền bột
giấy công suất 1 triệu tấn/năm sẽ được
khởi công vào cuối năm 2018, nhằm
kịp thời cung cấp bột giấy cho hai dây
chuyền giấy lớp mặt (kraftliner) khởi
chạy vào năm 2020 và dây chuyền bìa
cứng vào năm 2023./.
RISI News/06.8.2018

Công ty Valmet cung cấp máy xeo giấy tissue mới
cho Papelera San Andrés de Giles ở Argentina
Gói cung cấp của Valmet cho
Papelera San Andrés de Giles sẽ bao
gồm dây chuyền xeo giấy hiện đại
Advantage DCT100HS và một bộ
phận đóng gói tự động mở rộng. Máy
xeo giấy tissue có khổ rộng lưới 2,8
mét và tốc độ thiết kế 2.000 mét/phút.
Mỗi năm máy xeo mới sẽ bổ sung
35.000 tấn giấy tissue cho loạt sản
phẩm hiện tại của Papelera San
Andrés de Giles Argentina, bao gồm
khăn giấy chất lượng cao, giấy vệ sinh
và khăn giấy dùng cho nhà bếp.

Dây chuyền tissue của Valmet
bao gồm hệ thống chuẩn bị bột giấy,
máy xeo Advantage DCT100HS. Máy
xeo được trang bị thùng đầu OptiFlo,
lô sấy Yankee bằng thép, hệ thống ép
ViscoNip, chụp hút hơi nước AirCap,
hệ thống khử bụi WetDust và lô cuộn
mềm SoftReel.
Vấn đề thiết kế kỹ thuật, giám sát
lắp đặt, đào tạo, khởi chạy và vận
hành cũng được bao gồm trong gói
cung cấp.

Việc khởi chạy của dây chuyền
xeo được lên kế hoạch vào nửa cuối
năm 2018.
Papelera San Andrés de Giles có
sản lượng 20.000 tấn/năm, sản xuất
các sản phẩm khăn lau mặt chất lượng
cao, giấy vệ sinh và khăn lau nhà bếp,
khăn ăn cho thị trường Argentina và
khu vực xung quanh. Nhà máy giấy
tissue mới nằm ở Buenos Aires và có
150 nhân viên./.
www.PaperAge.com/08.8.2018

Oji New Zealand nâng cao năng lực sản xuất
bột kraft gỗ mềm không tẩy
Oji Fiber Solutions, công ty con
sản xuất giấy và bột giấy của Oji
Holdings New Zealand đã công bố
chuyển đổi dây chuyền sản xuất bột gỗ
mềm tẩy trắng (BSK) tại nhà máy
Tasman sang bột kraft gỗ mềm không
tẩy trắng (USK).
Việc chuyển đổi sản xuất này
được căn cứ vào xu hướng gia tăng
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nhu cầu bột không tẩy trên thị trường
do Trung Quốc ban hành các quy định
cấm nhập khẩu giấy loại thu hồi
(RCP).
Các nhà máy sản xuất giấy Trung
Quốc có thể sử dụng bột gỗ mềm
không tẩy để phối trộn với giấy thu
hồi trong nước nhằm tăng độ cứng và
bền của giấy, bìa tái chế, và thay thế

nguồn giấy loại chất lượng cao trước
kia phải nhập khẩu.
Việc thay đổi sản xuất cho phép
Oji Fiber Solutions không những mở
rộng kinh doanh bột không tẩy với các
đối tác khác trên thế giới mà còn gia
tăng năng lực sản xuất giấy bao bì của
các công ty châu Á, trong đó có cả
Trung Quốc.

Lưu hành nội bộ……...

Hoạt động sản xuất bột giấy tẩy
trắng tại Nhà máy Tasman sẽ được
chấm dứt vào cuối Quý I năm 2019.
Dây chuyền lớn hơn công suất
khoảng 180.000 tấn/năm sẽ được
chuyển đổi 40% công suất sang bột
không tẩy ngay trong năm nay và 60%
còn lại vẫn sản xuất bột tẩy trắng.
Việc chuyển đổi 100% công suất sang

bột không tẩy sẽ được hoàn tất trong
tháng 3 năm 2019.
Trong năm 2017 Oji Fiber
Solutions sản xuất tổng cộng 279.000
tấn bột giấy, trong đó 128.500 là bột
tẩy trắng và 150.500 bột chưa tẩy
trắng. Năm 2018, tổng sản lượng dự
kiến là 275.000 tấn, trong đó bột tẩy
trắng 65.000 tấn và bột không tẩy
210.000 tấn.

Năm 2019, tổng sản lượng dự
kiến sẽ tăng lên 293.000 tấn, trong đó
chỉ có 7.000 tấn sẽ là bột tẩy trắng.
Năm 2020, công ty đặt mục tiêu sản
xuất 300.000 tấn bột không tẩy.
Dây chuyền bột giấy nhỏ hơn tại
Tasman, có công suất khoảng 120.000
tấn/năm, sản xuất bột không tẩy với
mục đích cung cấp cho các nhà sản
xuất giấy bìa ở nước ngoài./.
PPIA No.30/03.8.2018

Voith Paper cung cấp cho Copamex Mexico hệ thống chuẩn bị bột giấy
Ngày 30 tháng 7 năm 2018 Voith
Paper Bắc Mỹ đã đạt được thỏa thuận
với Copamex của Monterrey, Mexico,
về việc lắp đặt hệ thống chuẩn bị bột
giấy BlueLine tại nhà máy ở Anahuac,
dây chuyền xeo của Copamex đang
được chuyển đổi nhằm vào thị trường
giấy bao bì tại Mexico.
Trước đây, Copamex tập trung
vào sản xuất giấy in, viết, nhưng hệ
thống chuẩn bị bột BlueLine mới mua
của Voith là một bước quan trọng
trong kế hoạch mở rộng của họ. Hệ
thống này sẽ sử dụng nhiều loại
nguyên liệu thô bao gồm cả OCC và
giấy loại hỗn hợp (MIX).
“Việc hợp tác với Voith sẽ bảo
đảm cho công ty Copamex nâng cao
khả năng xử lý nguồn nguyên liệu đầu

Công ty Hengan khởi chạy dây
chuyền tissue cuối cùng tại
Shandong
Hengan International đã khởi chạy
một dây chuyền tissue mới công suất
60.000 tấn/năm tại nhà máy Weifang,
Shandong.
Máy xeo lưới đôi PM22, do công ty
Valmet cung cấp có khổ giấy sau cắt biên
là 5,6m, tốc độ vận hành 2.000 m/phút.
Năm 2012 Hengan International đặt
mua tám máy xeo giấy tissue công suất
mỗi máy 60.000 tấn/năm; bốn máy từ
Công ty Andritz và bốn máy từ Công ty
Valmet.
Dây chuyền PM22 là dây chuyền cuối
cùng được đưa vào hoạt động. Ngoài nhà
máy Weifang, Hengan International còn
vận hành các nhà máy sản xuất giấy
tissue khác trên toàn quốc. Tổng công
suất giấy tissue của Hengan International
khoảng 1,4 triệu tấn/năm./.
PPIA No.30/08.8.2018
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vào có tỷ lệ tạp chất cao. Điều này sẽ
giúp cho Copamex thành công trong
việc phát triển thị trường giấy bao bì
tại Mexico”.
Là công ty cung cấp thiết bị đồng
bộ và trọn vẹn, Voith và MERI
Environmental Solutions (công ty của
Voith) sẽ cung cấp cho Copamex tất
cả các bộ phận của hệ thống chuẩn bị
bột giấy, bao gồm bộ phận cắt dây tự
động, máy đánh tơi, xử lý bùn, làm
sạch nước và xử lý nước thải.
Đây là dự án rất thân thiện với
môi trường như mức tiêu thụ năng
lượng và nước rất thấp, cũng như nâng
cao được mức cải thiện quản lý chất
thải.
Khi hệ thống chuẩn bị bột giấy
mới vận hành vào đầu năm 2019, sẽ

cung cấp bột cho nhà máy Copamex ở
Anahuac, với công suất 260.000
tấn/năm với các sản phẩm giấy lớp
mặt (testliner) và giấy lớp sóng giữa
(medium) cho sản xuất bìa hộp
cáctông.
Copamex có trụ sở tại Monterrey,
là nhà sản xuất giấy hàng đầu tại
Mexico với 90 năm kinh nghiệm.
Hàng năm công ty xuất bán khoảng
500.000 tấn sản phẩm giấy lớp mặt và
giấy lớp sóng của ba nhà máy với 7
máy xeo và 200.000 tấn sản phẩm bìa
cứng khác của 2 nhà máy khác. Hệ
thống nhà máy của Copamex được
thiết kế và xây dựng nối tiếp để sản
xuất bột tái chế, bìa hòm hộp và hộp
cactong sóng./.
www.PaperAge.com/08.8.2018

International Paper APPM Ấn Độ cắt giảm sản lượng
International Paper APPM (IP APPM) đã đóng cửa nhà máy Rajahmundry
tại Andhra Pradesh, Ấn Độ, để bảo trì thường niên.
Các dây chuyền đã ngừng hoạt động từ cuối tháng 7 cho đến hết trung tuần
8/2018.
Nhà máy Rajahmundry có công suất 196.000 tấn/năm chuyên sản xuất giấy
in không tráng từ bột hóa và một số loại giấy in đặc biệt. Sản lượng bị cắt giảm
ước tính vào khoảng 6.000 tấn.
Một nhà máy khác của IP APPM tại Madhavarayudu Palem, tại Andhra
Pradesh, có công suất 69,000 tấn/năm chuyên sản xuất giấy in, viết và giấy bao
gói./.
PPIA No.30/08.8.2018
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