دراسة جدوى مشروع تدوير البالستيك الناتج من مخلفات المصانع
أوالً  :مقدمة
تعتبر عملية تدوير مخلفات البالستيك الناتجة من المنتجات الصناعية من العمليات الهامة لتقليل
األضرار البيئية الناشئة عن طريق التخلص من هذه المخلفات عن طريق عمليات الحرر والتر
تسبب كثيرا من األضرار واألمراض الخطيرة .
وف األعوام األخيرة اعتمردت كثيررا مرن المنتجرات الصرناعية الملذيرة لربعض الصرناعات علر
منتجات البالستيك ومنها عل سبيل المثال صناعة السيارات فقد زاد وزن البالسرتيك المسرتخدم
من 86كجم للسيارة ف  1980إل  160كجم ف . 1997
ومع زيادة استخدام البالستيك ف المنتجات الصناعية زادت الحاجة إل تردوير مخلفاتر وإعرادة
تصنيع حيث أن من المواد الت ال تتحلل بمرور الوقت وتظل عل حالتها مما يؤثر عل البيئة .
وقد راع ف هذا المشروع الجانب اإلنسران وهرو تجنرب اسرتخدام الحقرن الطبيرة البالسرتيكية
المستعملة أو األدوات البالستيكية المستعملة ف األغراض الطبية ف

صرناعة تردوير البالسرتيك

وذلك لتجنب اآلثار الصحية الخطيرة الت يمكن أن تنتج عن ذلك باإلضرافة إلر تجنرب اسرتعمال
براميل الكيماويات السامة والمصنوعة من البالستيك .
ثانيا  :مدى الحاجة إل إقامة المشروع
يؤدى تدوير البالستيك من المخلفات الصناعية إل الرتخلص منر بطريقرة سرليمة وصرحية دون
األضرار بالبيئة كذلك فإن يمكن االستفادة من هذه المواد كمواد خرام ذات سرعر مرنخفض نسربيا
ويجب استخدام البالستيك الناتج من عملية التدوير فر إنترام منتجرات ال يتعامرل معهرا اإلنسران
بطريقة مباشرة لتالف األضرار الصحية الناتجة عن ذلك .
ثالثا  :الخامات
تتوافر الخامات الالزمة لهذا المشروع من جامع ومقاول القمامرة حيرث تفررز وتجمرع المرواد
البالستيكية عل حردة كرذلك األجرزال البالسرتيكية المسرتهلكة مرن السريارات أو التر تعرضرت

1

لحوادث اصطدام والجدول التال يبرين نسرب أنرواع البالسرتيك المنتجرة عالميرا والتر بطبيعرة
الحال تعكس نسب وكميات األنواع المتداولة بداخل األسوا المحلية وذلرك ألن مصرر تعتبرر بلرد
مستورد لخامات البالستيك ومنتجاتها .
جدول نسب أنواع البالستيكات المختلفة المتواجدة ف مصر

نسب أنواع البالستيكات المختلفة المتواجدة ف مصر

ويالحظ ان عند تدوير البالستيك يمكن الرتحكم فر جرودة المنرتج بخلرط الخامرات المتجمعرة مرن
البالستيك المستعمل بأخرى لم تستعمل بنسب مختلفة من  %10وتصل إل]% 50ولكن ف هذه
الدراسة سيتم التعامل مع خامات البالستيك المستعملة بنسبة  %80يضاف إليها نسبة  %20مرن
خام البول كلوريد الفينيل الذي لم يستعمل من قبل .
علما ً بأن نسب األنواع المختلفة للبالستيك بالمخلفات المتجمعة غيرر محرددة وتعتمرد علر حجرم
تواجدها ف هذه المخلفات وال يؤثر نسب تواجدها عل طبيعة المنتجات التر سريقوم المشرروع
بإنتاجها .
رابعا  :المنتجات
يراع أن تكون المنتجات من تردوير البالسرتيك بعيردة كرل البعرد عرن لعر ب األطفرال ولرذلك فإنر
يقترح أن يقوم المشروع بإنترام المقراطع المختلفرة المطلوبرة فر األسروا والتر تسرتخدم فر
الديكورات مثل أحرف يافتات اإلعالنات واألحرف الت تكتب بها وأعمدة الستائر .
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خامسا  :العناصر الفنية للمشروع
)(1مراحل التصنيع
▪

يتم غمرر مخلفرات البالسرتيك فر أحرواض ميراه كبيررة مضراف إليهرا بعرض المنظفرات
الصناعية من الصرابون السرائل المركرز للسرلها والرتخلص مرن الزيروت والشرحوم ثرم
تجفف ف أحواض تجفيف .

▪

فرم مخلفات البالستيك ليسهل نقل بعد ذلك إل عملية التشكيل .

▪

تشكيل البالستيك وذلك باستخدام الحاقن الحلزون وهو جهاز مكون من فرن صهر ف
المرحلة األول ويعمل بواسطة ملف تسخين كهرب ثرم يقروم الحراقن الحلزونر ببثرق
مصهور البالستيك خالل إسطمبة للحصول عل الشكل المطلروب بطرول 2م مرن خرالل
مجموعة االسطمبات المستخدمة يل هذه المرحلة عملية تبريد للمنتج وذلك بمروره
عل حوض ب مال أثنال مرحلة البثق .

والجدول التال يبين شكل أحد قطاعات البالستيك الت تنرتج وهر قطاعرات بسريطة علر شركل
حرف ) (Cحيث يمكرن إنترام خمسرة أحجرام مختلفرة مرن هرذا المقطرع كمرا باالبعراد الموضرحة
بالجدول التال :

أحد قطاعات البالستيك الت تنتج

الرسم التخطيط لمراحل إنتام الشحوم
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مراحل إنتام الشحوم
)(2المساحة والموقع:
المساحة الكلية ه 200م 2يشللها عنبرر جمرالون معردن 10×20م بارتفراع 6م مصرنع مرن
الصلب .
)(3المستلزمات الخدمية المطلوبة:
يحتام المشروع إل 50كيلووات كمصدر طاقة كهربائية 380فولرت لتشرليل المعردات واإلنرارة
ومصدر مياه وتصل تكلفة المستلزمات الخدمية للمشروع حوال  2100جني /شهر .
)(4اآلالت والمعدات والتجهيزات:

حوض غسيل

4

حوض تجفيف

مفرمة

ماكينة حقن بالستيك (الحاقن)

مجموعة اسطمبات

حوض تبريد مياه

تكلفة المعدات المستخدمة

تكلفة المعدات المستخدمة
)(5احتيام المشروع من الخامات:

5

احتيام المشروع من الخامات

وعل ذلك يكون إجمال سعر الخامات خالل دورة رأس المال (ثالث شهور) 31590جني .
)(6الرسم التخطيط لموقع المشروع:

الرسم التخطيط لموقع المشروع
)(7العمالة:

العمالة

▪

عدد الورديات :وردية واحدة

▪

عدد ساعات العمل  8 :ساعات بالوردية
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)(8منتجات المشروع (شهريا) :

منتجات المشروع شهريا

وعل ر ذلررك يبلررل إجمررال سررعر منتجررات المشررروع خررالل دورة رأس المررال (ثررالث شررهور)
99000جني .
)(9التعبئة والتلليف:
بالنسبة للمنتجات يجب لفها بأورا تلليف ولصرقها بشرريط الصرق وذلرك لمنرع الخردو

قبرل

وأثنال إرسالها إل السو .
)(10عناصر الجودة:
بتطبيق نظام الجودة الشاملة نحصل عل :
 1الوصررول إل ر منررتج عررال الجررودة ومطررابق للمواصررفات ومقررارب للمنررتج الررذي يررتم
الحصول علي من البالستيك الجديد .
 2تقليل العوادم والفاقد بهدف زيادة اإلنتام .
 3القيام بالصيانة الدورية والتأكد من إجرالات األمن الصناع .
)(11التسويق:
يتم التسويق للمنتجات عن طريق :
 1تجار بيع المنتجات والخامات البالستيكية وقطع الليار .
 2المشاركة ف المعارض .
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 3األسوا القريبة .
 4أسوا الخريجين .
وتصل قيمة المصروفات خالل عملية التسويق حوال  250جني /شهر .

دراسة جدوى مشروع إنتام الطوب الطفلى من مخلفات الطوب الكسر
الرجوع إلى :دراسات جدوى تدوير المخلفات
المصردر  :المجلرس القرومى للمررأة  -وحردة المشرروعات الصرليرة  /ترم عمرل هرذه الدراسرات
بمساعدة الصندو اإلجتماعى للتنمية.
أوالً  :مقدمة
تعتبر صناعة الطوب الطفلة من الصناعات الهامة ف البنية األساسية للمجتمع فأصبح االعتمراد
علر طروب الطفلرة النمطر فر مجرال العمرارة والبنرال مطلبرا حيويرا ويرزداد االحتيرام بشردة
للمجتمعات العمرانية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى .
ثانيا  :مدى الحاجة إل إقامة المشروع
يقوم هذا المشروع باسرتخدام مخلفرات مصرانع الطروب الطفلر باإلضرافة إلر مخلفرات المبران
الناتجة من هدم وتكسير المنازل القديمة حيث يتم التخلص منها بإلقائها ف

المصارف أو التررع

أو عل جانب الطر العامة أو بالقرب من األراض الزراعية .
وهذه المخلفات إذا ما تراكمت شللت حيرزا كبيررا وال تتحلرل ممرا يعررض األرض الزراعيرة إلر
خطر التصحر نتيجة احتوال هذه المخلفات عل كمية كبيرة من الرمال واألسمنت المستعمل .
لذلك فإن هذا المشروع يساعد عل التخلص من كمية كبيرة من هذه المخلفرات ممرا يسراهم فر
النظافة العامة للمناطق الت اعتاد الناس تشوين هذه المخلفات فيها .
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ولقد ازدادت كمية هذه المخلفات زيادة كبيرة ف األعوام العشررة األخيررة نتيجرة اسرتخدام برالط
السيراميك محل البالط األسمنت مما أدي إل زيادة كميات البالط والرد

الناتج من هذا اإلحالل

.
وفر الوقررت الررذي يجررب االهتمررام بتشررجير وزراعررة الصررحرال يقرروم النرراس بتصررحير األرض
الزراعية بإلقال هذه المخلفات فيها .
ملحوظة
نسبة الر  %35من كسر الطوب الطفلى يمكن إحاللها بكسر الطوب العادي والربالط والررد

فر

هذا المشروع مما يساعد عل التخلص من هذه المخلفات .
وبمراجعة الميزانيرات لشرركات إنترام الطروب الطفلرة نجرد هرذه الصرناعة ال تحقرق عائردا ً ماديرا
مناسبا لدي هذه الشركات والمشروع محل دراستنا سوف يحقق العائد المناسب كمرا يتضرح مرن
الدراسة المقترحرة والسريما وأنر قرائم علر جهرود أفرراد وانخفراض معردالت األدال والتكراليف
المالية الت ترفع تكلفة المنتج كما يحدث ف شركات تصنيع الطوب الطفل .
ثالثا  :الخامات
الخامات الداخلة ف المشروع متوافرة بكثرة ف جمهورية مصر العربيرة واالسرتفادة مرن كسرر
الطوب أو الطوب الراجع من هدم المنازل سوف يحقق العائد المال المناسب .
وفيما يل النسبة المئوية للخامات المستخدمة ف إنتام الطوب الطفل .
كما هو موضح بالجدول

النسبة المئوية للخامات المستخدمة
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ولتصنيع  1000طوبة بمقاس 6×12×25سم تحتام كمية الخامات المبينة ف الجدول.

الخامات المطلوبة لتصنيع  1000طوبة
رابعا  :المنتجات
المشروع يمكن أن يقوم بإنتام الطوب الطفل النمط بمقاسات مختلفة مثرل 6×12×25سرم و
10×12×25سم وسوف يبدأ المشروع بإنتام الطوب الطفل النمط بمقاس 6×12×25سم .
خامسا  :العناصر الفنية للمشروع
)(1مراحل التصنيع
تشمل عمليات التصنيع لمنتجات المشروع عل المراحل التالية :
يتم طحن الطفلة الموردة من المحاجر وكسرر الطروب وذلرك بتكسرير األحجرار الكبيررة باسرتخدام
الكسارة ثم يجهز المخلوط بنسبة  %35كسر طروب مطحرون مرع  %55طفلرة مطحونرة ثرم ينقرل
الخليط بسير أسفل الكسارة إل العجانر وهر حروض كبيرر مرزود برري

قالبر إلجررال عمليرة

العجن بعد إضافة المياه بنسبة  %10ثم تنقل العجينة إل ماكينة اإلنتام وه

ماكينة بثق يركرب

عليها قالب الصب (فرمة ) حسرب المقراس المطلروب حيرث يرتم عمليرة البثرق( الصرب ) برداخل
الفرمة ثم يقطع الطوب بالمقاسات المطلوبة يدويا باستخدام سلك قاطع خارم الماكينة ثرم يررص
عل طبال من الصام توضع ف فرن الحريق حتى تصل درجة الحرارة إلر  40درجرة مئويرة
لمدة ساعة كاملة ثم يفرغ الطروب النراتج مرن الطبرال ويوضرع فر التشروينات ويصربح جراهزا ً
للتسويق .
الرسم التخطيط لمراحل التصنيع
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مراحل التصنيع
)(2المساحة والموقع:
تقدر المساحة المطلوبة للمشروع حوال  1000متر مربع مقسمة عل النحو التال
▪

المساحة المطلوبة لخط اإلنتام واإلدارة ( 600م) . 2

▪

تشوين الخامات ( 200م) . 2

▪

تشوين منتجات ( 200م) . 2

)(3المستلزمات الخدمية المطلوبة:
يحتام المشروع إل مصدر للتيار الكهربر 380فولرت بقردرة 50ك وات باإلضرافة إلر وقرود
السوالر والمياه حيث تصل التكلفة حوال  3500جني ف الشهر .
)(4اآلالت والمعدات والتجهيزات

كسارة
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العجانة

ماكينة صب عجينة المخلوط

سير نقل المونة

طبال صام

فرن الحريق

كالرك شوكة

تكلفة المعدات المستخدمة
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تكلفة المعدات المستخدمة
)(5احتيام المشروع من الخامات شهريا:

احتيام المشروع من الخامات
)(6الرسم التخطيط لموقع المشروع:

الرسم التخطيط لموقع المشروع
)(7العمالة:
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العمالة

▪

عدد الورديات  2:وردية

▪

عدد ساعات الوردية  8 :ساعات

)(8منتجات المشروع (شهريا) :

منتجات المشروع
)(9التعبئة والتلليف:
يتم تشوين الطوب بنظام تسليمات  100طوية برصة واحدة رصة تبادلية لضرمان عردم تسراقط
الطوب أثنال التحميل ويكون الكالرك بحضانة لهذا اللرض .
)(10عناصر الجودة:
 1نظافة الماكينات وقوالب اإلنتام للتخلص من الكبريتات المترسبة والت تسبب التآكل .
 2إتباع تعليمات األمن الصناع .
 3مراجعة تآكل و

ماكينة الصب بصفة دائمة .

 4التأكد من سالمة الحضانة بالكالرك عند التحميل .
)(11التسويق:
يتم التسويق للمنتجات عن طريق
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 1شركات المقاوالت قطاع األعمال العام والخاص .
 2مقاول المبان .
 3تجار الجملة والمقاولين .
وتتكلف مصاريف التسويق  200جني  /شهر .

دراسة جدوى مشروع تدوير مخلفات الزجام إلنتام مشلوالت زجاجية
الرجوع إلى :دراسات جدوى تدوير المخلفات
المصردر  :المجلرس القرومى للمررأة  -وحردة المشرروعات الصرليرة  /ترم عمرل هرذه الدراسرات
بمساعدة الصندو اإلجتماعى للتنمية.
أوالً  :مقدمة
تعتبر صناعة الزجام من الصناعات الرئيسية ف مصر لما لهرا مرن دور كبيرر فر تلطيرة حجرم
كبير من احتياجاتها من األنواع المختلفة من المنتجات الزجاجية وتساهم هذه الصناعة بدور هام
ف تطور أحسن ف الحياة االقتصادية واالجتماعية .
إن صناعة الزجام من الصناعات القديمة الت اعتمدت عل المهارة اليدوية الفائقرة حيرث أبردع
القدمال ف تشكيل الزجام وتكوين ونقش .
ثانيا  :مدى الحاجة إل إقامة المشروع
نعود إل المشروع الخاص بالدراسة وهرو تردوير مخلفرات الزجرام حيرث أن مخلفرات الزجرام
المكسور والمعيب تمثل نسبة كبيرة يلزم التفكير ف إعادة استخدامها مرة أخررى كمنرتج صرالح
لالستخدام ومن الطريف أن هذه المخلفات تعتبر مادة أساسية ف إعادة تصرنيع الزجرام وتعطر
إنتاجا ممتازا .
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ولهذا كان التفكير ف االستفادة من هذه المخلفات من النواح االقتصادية المثمرة ولكنها تحتام
إل تكنولوجيا متطورة لزيادة جودة المنتجات .
ثالثا  :الخامات
تعتبر الخامات التالية ه األساس المكون لمشروع إعادة تصنيع الزجام الكسر واالستفادة من :
 1كسر الزجام والمعيب بمختلف أنواع متوافر لدي جامع ومقراول القمامرة بأسرعار
أمكن معرفتها .
 2الرمال(ثان أكسيد السيليكون) ومتوافر بالمعادى – أبو زنيمة – الزعفرانة حيرث أن
حبيبات الرمل بهذه المناطق صليرة عالوة عل نقال وشفافية الرمال .
 3الحجررر الجيررري (كربونررات الكالسرريوم) ومترروافر بسررمالوط بمحافظررة المنيررا ويتميررز
بالبياض الناصع وانخفاض نسبة الحديد في .
 4الرردولوميت (كربونررات لعنصررري الكالسرريوم والماغنسرريوم) منطقررة عتاقررة بالسررويس
وتتميز بلونها المائل للبياض وانخفاض الحديد .
 5الصرررودا أ

(كربونرررات الصررروديوم) وتنرررتج بشرررركة مصرررر لصرررناعة الكيماويرررات

باإلسكندرية .
 6بعض المواد الكيماوية لتحسين درجة نقال المنتج .
رابعا  :المنتجات
يمكن إنترام بعرض المنتجرات الزجاجيرة والبللرور مرنخفض النقرال مثرل األكرواب وأوانر وأطقرم
المائدة وغيرها من عناصر الديكور الزجاجية

ولكن يصعب إنتام نوعيات الكريستال والبللرور

العال الجودة نظرا ً لعدم تجانس المكونات الكيميائية للخليط بسبب إضافة كسر الزجام .
خامسا  :العناصر الفنية للمشروع
)(1مراحل التصنيع
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 1يتم تنقية كسر الزجام وإزالة أي شوائب أو إضرافات منر ولرو أردنرا إنترام طرن مرن
الزجام فسيتم إضافة  400كجرم كسرر زجرام بعرد خروجر مرن الكسرارة وطحنر فر
صورة بودرة بواسطة الطاحونة .
 2يتم إضافة  400كجم من الرمال بعد إزالرة األتربرة والشروائب يلر ذلرك عمليرة نخرل
المخلوط ف المناخل المتدرجة للحصول عل حجم حبيبات مناسب لصناعة الزجام .
 3يتم طحن وتجهيز الحجر الجيري ويضاف 100كجم من للخلطة .
 4يتم طحن الدولوميت ويضاف 80كجم من للخلطة .
 5يضاف للخليط 10كجم صودا أ

10+كجم مواد كيميائية لتحسين درجة النقرال وهر

معروفرة لصررناع الزجرام وتضرراف هرذه المررواد لبعضررها بالنسرب المقررررة مطحونررة
كالبودرة وال يجوز استخدام أي طحن غير متجانس .
 6يتم إدخال 1طن من هذا المخلوط إل أفران صهر الزجام ف درجة º1450م .
 7الزجام المنصهر تستخدم ل ماكينات تشكيل وإسطمبات خاصة إلنتام منرتج األكرواب
والقوارير بصفة مبدئية أما باق المنتجات فيمكن إنتاجها تباعا ً بعد سرنة مرن اإلنترام
النمط (األكواب والقوارير ) .
 8باستخدام أفران الصرهر اليدويرة تؤخرذ عجينرة الزجرام مرن منطقرة التشرليل بواسرطة
صفارة عل شكل ماسورة تكون العجينة بأحد أطرافها وينفخ العامل ف الطرف اآلخرر
للحصول عل

الشكل المطلروب بعرد تشركيلها النهرائ باسرتخدام فرورم خاصرة ويمكرن

استخدام المكابس النصف آلية إلنتام الكاسات واألكواب .
 9تمرر جميع المنتجات ف فرن خاص للتبريد التدريج بعد االنتهال من التشكيل .

كسارة مخروطية
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الرسم التخطيط لمراحل تصنيع المشلوالت الزجاجية

مراحل تصنيع المشلوالت الزجاجية

مكبس تشكيل ال محورى
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)(2المساحة والموقع:
المساحة المطلوبة 800م 2وتشمل مخازن الخامات ومخازن المنتجات النهائية بعد تلليفها .
)(3المستلزمات الخدمية المطلوبة:
يحتام المشروع إل قدرة 80ك وات بتكلفة  3500جني شهريا باإلضافة إل مصدر للمياه مع
تزويد أماكن الصهر بالتهوية الطبيعية الجيدة .
)(4اآلالت والمعدات والتجهيزات:

كسارة مخروطية

ماكينة تشكيل (مكبس ال محوري )

طاحونة

فرن صهر
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خالطة

مناخل يدوية

صهريج سوالر

صهريج مياه السعة10م3

فرن تبريد

تكلفة المعدات المستخدمة

تكلفة المعدات المستخدمة
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)(5احتيام المشروع من الخامات:

احتيام المشروع من الخامات
)(6الرسم التخطيط لموقع المشروع:

موقع المشروع
)(7العمالة:

العمالة

▪

عدد الورديات  2:وردية

▪

عدد ساعات العمل  8 :ساعات بالوردية
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)(8منتجات المشروع (شهريا) :

منتجات المشروع
)(9التعبئة والتلليف:
يتم التعبئة والتلليف ف كراتين خاصة بحشو لمنع كسر المنتجات .
)(10عناصر الجودة:
 1إتباع تعليمات األمن الصناع بكل دقة لخطورة مراحل التشليل .
 2إزالة العوائق ونظافة المصنع .
 3دقة اسطمبات المكابس للحصول عل جودة عالية .
)(11التسويق:
يتم التسويق عن طريق :
 1معارض األجهزة المنزلية .
 2األسوا القريبة من المشروع .
 3أسوا الخريجين بالمحافظات .
 4المشاركة ف المعرض الصناع الدول بمدينة نصر .
وتتكلف مصاريف التسويق  250جني  /شهر
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