دراسة جدوى مشروع تصنيع أكياس وشنط بالستيك
أوالً  :مقدمة
صناعة اللدائن (البالستيك) احدى الصناعات الهامة التي تلبي احتياجات التعبئة والتغليف
من المنتجات ،فهي توفر العديد من العبفوات التفي تسفت دي ففي تغليف

لكييفر

المفواد الغاائيفة والح ف

وكيير من االست دامات التجارية والصناعية .
يتي التصنيع من امة البولي ايييلين المصرح بها دوليا حيث ت تلف

وفوش شفد منفت

البالسفتيك

ومرونته تبعا لدرجة كيافة البودرش ،والك باست داي ماكينة سحب ال يلي ومقص تقطيفع وماكينفة
لحاي بالستيك .
يانيا  :مدى الحاجة إلي إوامة المشروع
الهد
يهد

المشروع إلى إنتفا عبفوات وأكيفاس بالسفتيك تصفلد للعديفد مفن االسفت دامات المنزليفة

والتجارية والصناعية مما ينعكس بالضرورش علي التصميمات المقترحة والمناسبة لطبيعفة ذفا
االست دامات ،ويتي الك باستعمال آالت عامة اوتصادية من حيث التكالي

وتتميفز بقفدرتها علفى

إنتا العديد من األشكال الملونة والش افة .
والمشروع المقترح يواكب االتجاذات الحديية في صفناعة العبفوات ممفا يسفمد بعمليفة التطفوير
نحو العبوات المجسمة والمطبوعة كما يغطي المشروع العديد من المتطلبات األساسفية ففي ن في
التعبئة والح

نتيجة للعوامل التالية :

▪

نسبة الهالك في ال امات المست دمة بالحد األدنى مما ينعكس على البيئة المحيطة .

▪

مرونة المشروع في تلبية جميع المتطلبات اإلست دامية والجمالية للمستهلك .

▪

مرونة طوط اإلنتا المست دمة في المشفروع ووفدرتها علفى تلبيفة جميفع المتغيفرات
التصميمية المقترحة .

أذمية المشروع

1

تنبع أذمية المشروع من ودرته على تلبية احتياجات شفريحة كبيفرش مفن المجتمفع حيفث يسفاذي
بطريقة غير مباشرش في استكمال الحلقة اإلنتاجية لكيير من المشاريع التفي تحتفا إلفى عمليفات
التعبئة والتغلي

بمواص ات اصة من حيفث الشفكل واألبعفاد ميفل الصفناعات الغاائيفة والح ف

وكالك عمليات جمع القمامة والكيير من المتطلبات التجارية .
ويعتبر توافر المواد ال اي الالزمفة إلنتفا العبفوات واألكيفاس والشفنط وغيرذفا وتفوافر العمالفة
الالزمة وسهولة تدريبها وسهولة تسويق المنت من المزايا العديدش التي تؤكد أذمية المشروع .
ياليا  :ال ففففامات
تتوفر امات المشروع على مدار العاي وفي السوق المحلي ممفا يسفاعد علفي اسفتقرار العمليفة
اإلنتاجية واالطمئنان عند التعاود مع المست يدين من المشروع .
وتشمل ال امات األساسية اآلتي:
بوردش بولي ايييلين وذي مادش تشكل بالحرارش وتكون بوليمرات من اإليييلين وتتميز باآلتي :
ش افة .

▪

تكون عادش صلبة وشمعية ونص

▪

ال تتأير بالماء وال بكيير من المواد الكيميائية .

▪

مادش جيدش العزل ومقاومة للكهرباء .

▪

يسهل تشفكيلها بفالبيق والحقفن أو الفن

أو الكفبس كمفا يمكفن تشفكيلها بالماكينفات أو

لحامها .
▪

تست دي بودرش البولي إيييلين المن ضة الكياففة ففي تصفنيع البالسفتيك والفك الرت فاع
درجة مرونتها .

صبغة
تستعمل إلعطاء اللدائن ألوانا م تل ة وود تكون عضوية أو غير عضوية وتتحمل درجات حرارش
صهر البولي إيييلين .
رابعا ً  :المنتجات
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تقاس جودش المنت من الل عامل المتانة التي يكتسبها من المواد المكونة له وسمكه باإلضفافة
إلى ودرته على تحمل ال رو

التي يتعرض لها أيناء االست داي ،ويمكن زيادش كمية المتانفة ففي

العبوش من الل شكل التصميي واتجا اللحاي ومن أذي العوامل التي تفؤير علفى جفودش المنتجفات
بص ة عامة ذي الرطوبة الزائدش في المواد ال فاي حيفث تجعفل الم هفر ال فارجي رديئفا ،ولفالك
يجب أال تزيد نسبة الرطوبة عن  %5:2كما يجب أال تتأير األلوان المست دمة بالضوء أو الهواء
الجوي .
منتجات المشروع
 .1أكياس بالستيكية ش افة لتغلي

المنتجات الصناعية .

 .2األكياس ال اصة باالست دامات التجارية .
 .3األكياس ال اصة بجمع القمامة .
منتجات للتطوير.
 .1شرائد بالستيكية ش افة لتغلي

المنتجات الصناعية .

 .2التشكيل المجسي للعبوات ال اصة بالمنتجات الصناعية .
 .3العبوات المطبوعة .
 .4أكياس التسوية بال رن .
امسا ً  :العناصر ال نية للمشروع
)(1مراحل التصنيع
)(1إعداد ال امة
▪

وضع المادش في القادوس لتغاية حيز التس ين .

▪

إضافة اللون .

)(2عمليات البيق (ماكينة ال يلي )
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▪

دفع ال امة من الل ترس حلزوني دا ل الماكينفة وتسفلط عليهفا الحفرارش عفن طريفق
س انات إلى أن تتحول إلى مفادش لينفة يفي تفدم وتفدفع لل فرو مفن فتحفة إلفي والفب
االسطمبة .

▪

يدفع تيار ذواء مضغوط عن طريق ضاغط ذواء في منتص

مجرى العجينة وتمفر مفن

ففالل البايقففة فففي صففورش بففالون مففن البالسففتيك علمففا بأنففه كلمففا زادت كميففة الهففواء
المضغوط كلما ول سمك البالون وزاد الحجي .
)(3عمليات التجهيز
علي بكرش سحب .

▪

تسحب البالونة وتمرر علي درافيل وتل

▪

يتي نقل البكرش إلي ماكينة القص حسب المقاسفات المطلوبفة والمقفص مفزود بسف انات
للحاي الكيس وتكون أفقية وبالك ي صل الكيس عن بكرش ال امة .

▪

يمرر المنت إلي المكبس لت ريغ مكان اليد .

▪

يتي تجميع األكياس بشكل منت ي للوزن والتعبئة حسب الطلب .

الرسي الت طيطي لمراحل تصنيع أكياس وشنط البالستيك

مراحل تصنيع أكياس وشنط البالستيك
)(2المساحة والمووع:
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يلزي لهاا المشفروع مسفاحة وفدرذا 120متفر مربفع علفى أن تجهفز بقواعفد رسفانية لتيبيفت
المعدات ون اي تهوية مناسب باإلضافة إلى ش اطات لمنع األتربة والمواد العالقفة مفن االلتصفاق
بال امة أيناء التصفنيع ،وي ضفل وجفود المكفان ففي دور أرضفي وأن يكفون بعيفدا عفن المنفاطق
السكنية لتجنب الضوضاء .
)(3المستلزمات ال دمية المطلوبة:
▪

يحتا المشروع إلى كهرباء  380فولت بقدرش  26ك .وات =≈  35حصان .

▪

بتكل ة شهرية  2600جي .

)(4اآلالت والمعدات والتجهيزات:
تعتبفر الشفريحة التسفويقية ألكيفاس البالسفتيك كبيفرش نسفبيا حيفث تتطفابق مع مهفا ففي الشفكل
واألبعاد ،باإلضافة إلي بعض المنتجات اات الطلبيات ال اصة ،وألن المنت مفن ض الفيمن إلفى
حد ما فقد اتجه الرأي إلفى اسفت داي آالت ومعفدات اات تكنولوجيفا بسفيطة تسفاعد علفى سفرعة
األداء مع الدوة والجودش المطلوبة والك لضمان تطابق المنت للمواص ات واألبعاد .
والجداول التالية تبين المواص ات ال نية للمعدات :

ماكينة فيلي (سحب)

مقص كهربائي

5

مكبس كهربائي

ماكينة لحاي

تكل ة المعدات المست دمة

تكل ة المعدات المست دمة
)(5احتيا المشروع من ال امات ( لدورش رأس المال) :

احتيا المشروع من ال امات

إجمالي تكل ة ال امات الشهرية  45600جي .
)(6الرسي الت طيطي لمووع المشروع:
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الرسي الت طيطي لمووع المشروع
)(7العمالة:

العمالة

▪

عدد الورديات 2:

▪

زمن الوردية  8:ساعات

)(8منتجات المشروع:

منتجات المشروع
)(9التعبئة والتغلي :
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تست دي أكياس بالستيك متدرجة األبعاد تستوعب في حدود 1كيلفو جفراي (أكيفاس) علفى أن يفتي
طباعة اسي الشركة التجاري والعنوان  ..ال  ،علما بأن العبوش يمكن تصنيعها دا فل المصفنع إال
أن الطباعة يمكن أن تتي لدى الغير .
)(10عناصر الجودش:
أ  -الجودش المطبقة أيناء التن يا :
▪

التحكي ففي درجفة حفرارش ال امفة دا فل ماكينفة السفحب عفن طريفق ترموسفتات (مفن ي
حرارش ).

▪

التحكي في سرعة سحب بكرش ال امة دا ل ماكينة السحب عن طريق لوحة تحكي .

▪

التحكي في ضغط وكمية الهواء دا ل ماكينة السحب عن طريفق صفمامات تحكفي لضفغط
الهواء .

▪

مراعاش تيبيت بكرش ال امة بطريقة تؤدي إلى سهولة تغاية المقص للح فا علفى معفدل
السحب دا ل المقص .

▪

مراجعة مقاسات المنت بواسطة متر وياس للتأكد من األبعاد أيناء التشغيل .

ب – تحديد اال تبارات على المنت النهائي
▪

مراجعة األبعاد باست داي متر طولي .

▪

وياس السمك بواسطة ميكروميتر .

▪

ا تبار شد .

▪

عد أو وزن باست داي ميزان .

)(11التسويق:
تعتبر صفناعة األكيفاس البالسفتيك مفن الصفناعات الهامفة ألنهفا تغطفي عديفد مفن االسفت دامات
المنزلية والتجارية والصفناعية ،ويتميفز ذفاا المنفت بسفهولة تسفويقه وتفوافر العمالفة الالزمفة
إلنتاجه .
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ولزيادش القدرش التنافسية لها المنتجات يجب مراعاش مايلي :
▪

جودش المنفت ( لفو مفن الشفوائب – درجفة المطاطيفة -تجفانس األلفوان-جفودش لحفاي
األطرا

 -التشطيب ) .

▪

ر ص األسعار .

▪

االبتكار في األشكال واأللوان .

ويمكن أن يتي التسويق لها المنتجات باست داي أحد األساليب اآلتية :
▪

التسويق عن طريق مندوبي المبيعات .

▪

االشتراك في المعارض الدا لية وال ارجية .

▪

توزيع عينات من المنت على عدد كبير من مست دميه .

▪

توزيع نشرات مطبوعة على المصانع التي تست دي األكياس في التعبئة .

والك من الل ونوات التسويق اآلتية :
▪

تجار الجملة والتجزئة .

▪

المصانع .

▪

المشروع ااته .

)(12االشتراطات الصحية والبيئية:
الشروط العامة :
▪

توفير مصادر التهوية الطبيعية الالزمة .

▪

توفير وسائل إط اء الحريق الالزمة .

▪

توفير مصدر دائي للميا من الشبكة العامة .

▪

تواجد شبكة عامة للصر

الصحي  /الصناعي .

الشروط ال اصة :
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▪

توفير ن اي تهوية وسحب آلي للح ا على درجة الحرارش .

▪

تجميع الم ل ات البالستيكية للت لص اآلمن منها (البيع ).

ملحو ة :
ضمن مشروعات القائمة الرمادية (ب ) .

▪

المشروع مصن

▪

يتي تقييي األير البيئي للمشروع طبقفا لنمفوا التصفني
البيئة .
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البيئفي (ب) ومتطلبفات وفانون

