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دراسة جدوى مشروع
إنتاج كرتون من مخلفات الورق

أوالً  :مقدمة
تعتبر صناعة الكرتون من كبري الصناعات الهامة والتي تعتمد عليها معظم الشرركات اإلنتاجيرة
في تغليف وتعبئة منتجاتها وذلك لما يتميز به ورق الكرتون من قوة تحمل للصردمات ومقاومتره
للتمزق .
ونظرا ً ألهمية هذه الصناعة وتوافر المواد الخام الالزمة فإنها ازدادت توسعا وانتشرارا ً وازدادت
معها الفضالت والمعيب التي يمكن بسهولة تامة إعادة تصنيعها بمعالجة كيميائية مناسبة إلنتاج
نوعيات جيدة من الكرتون .
ثانيا  :مدى الحاجة إلي إقامة المشروع
تعتبر مصر من الدول التي تستهلك كميات كبيرة من الورق في مختلرف المجراالت وبرالر م مرن
إحالل البالستيك محل الورق أحيانا في عمليرات التغليرف إال أن الرورق مرازال يسرتخدم فري هرذا
الغرض بكثرة .
باإلضافة إلي زيادة عدد الصحف والمجالت التي تصدر يوميا أو أسبوعيا كل هذا أدى إلي زيرادة
كمية الورق المستهلكة  .مما ينعكس علي زيرادة فري اسرتهالك أشرجار الغابرات ممرا يرىدى إلري
إخالل النظام واالتزان البيئي لألكسوجين في الهواء ويتجه العالم حاليا إلي تدوير مخلفات الورق
أو الورق المسرتعمل بهردف تقليرل كميرات الرورق المصرن مرن األشرجار وبالترالي تقليرل كميرات
األشجار المقطوعة باإلضافة إلي تقليرل كميرات الرورق التري يقروم بعرض النراس بحرقهرا بهردف
التخلص منها مما يىدى إلي زيادة از ثاني أكسيد الكربون علي حساب أوكسجين الهواء وهرذا
يىدى إلي التلوث البيئي الذي يعاني منه العالم .
كما أن الورق المطبوع يحتوي علي مواد سامة تدخل في صناعة األحبار واأللوان والتخلص من
الورق بالحرق ينتج عنه أبخرة سامة كما ينتج من الورق نفسه وهو مادة كربونيرة تكرون علري
شكل حبيبات صغيرة تعلق بالهواء وتهاجم الجهاز التنفسي لكل من اإلنسان والحيوان .
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لذلك يعتبر مشروع تدوير فضالت الورق وإعرادة تصرنيعها إلنتراج الكرترون مرن المشراري ذات
األهمية االقتصادية والبيئية كما أن الخامات الخاصة بهذه الصناعة متوفرة وبكميات ضخمة أمرا
من مخلفات الهيئات العامة أو المطاب باإلضافة إلي حجم مخلفات الرورق المتواجردة فري كمرائن
القمامة .لذلك يتضح أهمية وحاجة المجتم إلي إقامة مثل هذا المشروع .
ثالثا  :الخامات
الخامات الداخلة في تصني الكرتون تعتمد علي الخامات المحلية من دشت وعرودام فررز الرورق
بنسبة  %80وخليط لب الخشرب طويرل وقصرير األليراف بنسربة  %18ومحلرول الشربه وقلفونيرة
باإلضافة إلي المنظفات بنسبة % . 2
وإلنتاج طن ورق كرتون نحتاج للخامات اآلتية:

الخامات المطلوب إلنتاج طن ورق كرتون

وهذه الصناعة تحتاج إلي كميات مياه كبيرة لمراحل التنظيف والتشكيل ثرم يعراد تجفيرف الرورق
حتى تصل نسبة المياه إلي  %6فقط وهي النسبة المسموح بها في الكرتون .
رابعا  :المنتجات
المشروع يمكنه إنتاج جمي منتجرات الكرترون وسروف نلحرق بالمشرروع مكربس إنتراج أطبراق
البيض الذي يتميز بالشريحة التسويقية العالية .
خامسا  :العناصر الفنية للمشروع
)(1مراحل التصني
تتم إذابة الدشت وعوادم فرز الورق في حوض مياه كبير ويضاف للماء بعض المنظفرات بنسربة
 %0.2من وزن خامات الدشت ولب الخشب (مخلوط مادة اليوريا تراى فلوريرد البرورون ومرادة
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تراي ايثلين الجليكول ) إلزالة الشرحومات والزيروت التري يجرب أن ترتخلص منهرا قبرل عمليرات
التصني والتشكيل .
ثم ينقل المخلوط إلي عجانة خاصة عبارة عن خرزان مرزود بعردد مرن الرريل متصرلة بموترور
خاص للتقليب ثم تضاف العناصر الكيميائية من الشربه والقلفونيرة (بنسربة  )%1.8وخلريط لرب
الخشب ويستمر التقليب حتى تتكون عجينه الكرتون .
تتدفق كمية العجين تدريجيا من خالل وعاء متصل بماكينة التصني لتشكل طبقرات الكرترون فري
صورة شريط .
ثم يتم بعد ذلك تخليص شريط الكرتون من الماء تردريجيا بواسرطة العصرارات حترى تبلر نسربة
المياه بالكرتون الناتج عند دخوله مرحلة التجفيف التالية  %65وفري مرحلرة التجفيرف بواسرطة
البخار الناتج من الغالية يستكمل تخليص الكرتون من الماء بحيث تنخفض درجرة الرطوبر ة إلري
 %6ثم يمررر الكرترون بعرد تجفيفره علري درافيرل الصرقل حيرث ترتم عمليرة الصرقل إلري الدرجرة
المطلوبة ويجهز بعد ذلك في صورة ملفات أو أفرخ حسب الطلب .
وإلنتاج أطباق البيض تنقل العجينه المجهزة بالعجانه إلري مكرابس التشركيل ويرتم وضر عجينره
الورق بداخل اإلسطمبات ثم تكبس حترى يرتم الرتخلص مرن أكبرر نسربة ميراه برالمخلوط ويتكرون
الشكل النهائي لطبق البيض (30خانة) الذي يزن حوالي 100جرام .
_الرسم التخطيطي لمراحل تصني الكرتون
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مراحل تصني الكرتون
)(2المساحة والموق :
المساحة الكلية هي 800م 2يشغلها عنبرر جمرالون معردني 20×40م بارتفراع 6م مصرن مرن
الصلب .
)(3المستلزمات الخدمية المطلوبة:
يحتاج المشروع إلي 100كيلووات كمصدر طاقة كهربائية 380فولت ألعمرال تشرغيل المعردات
واإلنارة ووقود سرائل لتشرغيل الغاليرة (سروالر) وتقردر كميرة الميراه المسرتخدمة 50م 3شرهريا
وتتكلف المستلزمات الخدمية المطلوبة بحوالي 3600جنيه /شهر .
)(4اآلالت والمعدات والتجهيزات:

الية

درافيل الصقل

عجانه بموتور خلط

عصارة
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ماكينة اإلنتاج

أحواض مياه

مقص ورق كهربائي

مكبس هيدروليكي

تكلفة المعدات المستخدمة

تكلفة المعدات المستخدمة
)(5احتياج المشروع من الخامات:
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احتياج المشروع من الخامات
)(6الرسم التخطيطي لموق المشروع:

الرسم التخطيطي لموق المشروع
)(7العمالة:

العمالة

▪

عدد الورديات :وردية واحدة

▪

عدد ساعات العمل  8 :ساعات بالوردية

)(8منتجات المشروع (شهريا) :
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منتجات المشروع (شهريا)
)(9التعبئة والتغليف:
تغليف لفائف الكرتون بالورق المقوي وتغليف األفرخ في صورة رزم بعدد 250فرخ .
)(10عناصر الجودة:
 .1التأكد من نظافة الخامات بعد الغسيل والنق يىكد مستوي جودة المنتج .
 .2التخلص من أكبر كمية مياه فري المنرتج عنرد التجفيرف يعمرل علري اكتسراب الكرترون
المتانة المطلوبة .
 .3عمررل صرريانات دوريررة وفحررص دوري للمعرردات والتأكررد مررن معررامالت األمرران واألمررن
الصرناعي لتشرغيل المعردات والسريما الغاليرة يسراعد علري ارتفراع كفراءة خرط اإلنتراج
وبالتالي جودة المنتج .
 .4يراعي التأكد تماما من عدم تأثر الصناعة بمشاكل البيئة .
)(11التسويق:
يتم التسويق للمنتجات عن طريق :
 .1بطاريات إنتاج الدواجن وعنابر إنتاج بيض المائدة
 .2األسواق القريبة من مكان المشروع
 .3أسواق الخريجين بالمحافظة
 .4المشاركة في المعارض
وتتكلف مصاريف التسويق حوالي  250جنيه /شهر .
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