دراسة جدوى مبدئٌة لمشروع قص وتجهٌز الورق

ألغراض التصوٌر  /الطباعة  /الكتابة
 .المصدر :المجلس القومى للمرأة  -وحدة المشروعات الصغٌرة  /تم عمل هذه الدراسات بمساعدة الصندوق اإلجتماعى للتنمٌة
أولا  :مقدمة
ٌقدر اإلنتاج العالمً من الورق بما ٌقرب من مائتً ملٌون طن سنوٌا وتنتج الولٌات المتحدة األمرٌكٌة وكندا حوالً  %05من إنتاج
العالم من لب الخشب وحوالً %05من إنتاج العالم من الورق  .ومعظم اإلنتاج سواء من اللب أو الورق فً أمرٌكا لالستهالك المحلً ،
عالوة علً قٌامها باستٌراد ما ٌغطً هذا الستهالك من دول أخرى  ،فهً تستهلك وحدها  %05من إنتاج العالم من الورق تلٌها كندا ثم
 .الدول السكندنافٌه وبرٌطانٌا  ،وفرنسا وألمانٌا والٌابان ثم إٌطالٌا وتؤتً بعد ذلك دول العالم األخرى
وفً المستقبل سوف تكون الزٌادة فً صناعة الورق واستهالكه أكثر من أي وقت مضً وذلك ٌرجع إلً الزٌادة فً عدد السكان وزٌادة
 .مستوي التعلٌم واألهم من كل ذلك زٌادة الطلب علً المطبوعات والمعلومات
وتختلف أنواع وأصناف الورق باختالف مادة األلٌاف ونوعٌتها وباختالف أنواع اللب وأٌضا باختالف الكٌماوٌات والمواد المضافة
 .األخرى إلً الورق  ،وبحسب األغراض المصنع من أجلها الورق
فالورق ٌستخدم فً أغراض عدٌدة بدءا من لف السجائر إلً الورق المستخدم فً أثاث المنازل كالفورمٌكا وورق الدٌكور  ،ومن عود
الثقاب إلً األطباق واألكواب وورق المنادٌل وورق العبوات المختلفة وورق التصوٌر والطباعة وكروت األفراح وشرائط اللصق  ...الخ
.
فالورق ٌمر بعد تصنٌعه بمراحل تكمٌلٌة أخري  ،وعلً ماكٌنات غٌر ماكٌنات تصنٌع الورق مثل التغطٌة بمواد حساسة للحرارة أو
إلكتروستاتٌة أو تغطٌته بطبقة من السلٌكون أو المواد الالصقة أو شمع البرافٌن بغرض استخدامه فً أغراض عدٌدة أو إضافة طبقة
معدنٌة آلٌة (بطرٌقة التفرٌغ المعدنً) فمثال ورق الحاسبات الشخصٌة ٌحتاج إلً معالجة بمساحٌق خاصة تجعله صالحا للتصوٌر
:اللٌكتروستاتً والورق ذاتً الكربون والذي ٌنقسم إلً أنواع ثالثة هً
 كربون فً الظهر كربون فً الوجه والظهر . كربون فً الوجه .باإلضافة إلً إمكانٌة قصه إلً رزم ذات أبعاد مختلفة وذلك لالستخدامات المكتبٌة والتصوٌر الخ
وسوف نستعرض بعض األصناف الشائع استعمالها فً أسواق الورق
 ورق الصحف والجرائدوٌستعمل فً طباعة الصحف  ،وهو نوع غٌر متٌن ول ٌعمر طوٌال ٌ ،صنع من لب الخشب المسحوق واللب المعالج كٌمائٌا مع إضافة
 .بعض المواد األخرى
 ورق المجالتٌستعمل فً طباعة المجالت والدورٌات  ،وهو نوع غٌر متٌن ول ٌعمر طوٌال وٌصنع من اللب المعالج والمضاف إلٌه بعض المواد التً
 .تجعل سطحه أكثر لمعانا من ورق الصحف وٌنتج من أنواع مختلفة بؤوزان مختلفة

 ورق الطباعة والكتابةٌستعمل فً طبع الكتب والستمارات والخطابات وغٌرها  ،وٌصنع من اللب المعالج كٌمائٌا ،وٌضاف إلً بعض أنواعه الفاخرة نسبة من
هالك المنسوجات وهو ل ٌتشرب السوائل بسهولة وبعض أنواعه التً تستخدم فً طباعة األوفست تعالج حتى تكون مقاومة للرطوبة
 .الناتجة من عملٌة ترطٌب السطح الطباعً
 ورق الكرتون :وهو اسم ٌطلق علً أنواع من الورق ٌستخدم فً عملٌات التعبئة والتغلٌف منه
الكرتون المضلع وٌتكون من ثالث طبقا  ،طبقتٌن من الورق المموج تتوسطهما طبقة من الورق المقوي المسطح أو العكس  ،طبقتٌن من
الورق المقوي المسطح تتوسطهما طبقة من الورق المموج ومنه أصناف عدٌدة  ،وٌستخدم فً تجلٌد الكتب فإنه ٌتم تصنٌعه بدرجة ل
 .تسمح له بالمرور بٌن دلفٌن التجفٌف .وٌإخذ من ماكٌنة تصنٌع الورق وهو ما ٌزال مبتال ثم ٌجفف فً أفران خاصة
 الورق المقويوهو أحد األنواع الكثٌرة الستخدام فً أغراض كثٌرة بدأ من بطاقة الزٌارة حتى صنادٌق العبوات المختلفة من أدوٌة ومواد تجمٌل
ومنتجات غذائٌة  .وٌتم معالجة هذا الورق معالجة كٌمٌائٌة مختلفة بحسب الغرض الذي سوف ٌستخدم من اجله هذا الورق وخاصة اذا ما
 .استخدم كعبوة لبعض المنتجات الغذائٌة وغٌرها من المواد التً تإثر علٌها بعض عوامل الرطوبة أو الحرارة
فٌما سبق نجد أن هناك مهام عدٌدة وأشكال متنوعة تتطلبها صناعة الورق سواء فً مرحلة التجهٌز أو التصنٌع النهائً  .والمشروع
 .المقترح ٌتجه إلً إعداد وتجهٌز الورق وقطعه بالمواصفات المناسبة لعملٌات التصنٌع أو الطباعة الالحقة
ثانٌا  :مدى الحاجة إلً إقامة المشروع
الهدف
ٌ .هدف المشروع إلً إعداد وتجهٌز الورق وقطعه بالمواصفات المناسبة لعملٌات التصنٌع أو الطباعة الالحقة والتصوٌر المٌكانٌكً
أهمٌة المشروع
ترجع أهمٌة المشروع إلً الهتمام بتنشٌط العدٌد من المجالت مثل صناعة الكتاب والمجالت الخدمٌة والمعلوماتٌة والكتابٌة المتنوعة .
وٌعتبر توافر المواد الخام الالزمة لإلنتاج سواء من خالل صناعة الورق الوطنٌة أو المستوردة واستقرار األسعار النسبً فً السوق
المحلً والعالمً وتوافر العمالة الالزمة وسهولة تدرٌبها ومرونة تسوٌق منتجات المشروع من اهم العناصر التً ترجح إقامة هذا
 .المشروع
ثالثا  :الخــــامات
خامات المشروع األساسٌة هً الورق بنوعٌاته المختلفة ومن أهم الخامات المستخدمة ورق التصوٌر 05،05جرام باعتباره من اهم
 .الخامات ذات المتطلب الكبٌر للتسوٌق
رابعا ا  :المنتجات
من أهم منتجات المشروع
ورق التصوٌر بؤحجامه
تصنٌع وتجهٌز األظرف

خامسا ا  :العناصر الفنٌة للمشروع
 مراحل التصنٌعفً مشروعات إنتاج الورق الضخمة أمكن من خالل التطور الفنً إنتاج ورق بمواصفات محددة فمثال ٌبدأ من لفة الورق  ،وٌنتهً برزم
ورقٌة  ،وتخرج من خط اإلنتاج هذا لالستخدام مباشرة  .أما فً خطوط اإلنتاج المحدودة فٌمكن تجزئة هذه الصناعة من خالل استخدام
أفرخ ورق ذات أبعاد محددة وٌتبع تحدٌد المقاسات األساسٌة المطلوبة لكل من الطول والعرض تبعا لتجاه األلٌاف الخاصة بالورق مع
العلم بؤن غالبٌة األلٌاف عند تصنٌع الورق تتحدد فً اتجاه حركة ماكٌنة التصنٌع  ،وتكون األلٌاف فً التجاه الطولً أي فً اتجاه الضلع
 .األكبر من فرخ الورق
ومن الوجهة العامة ٌعد التجاه المناسب لطرٌقة الطبع هو الفٌصل فً تحدٌد اتجاه األلٌاف فً الورق  ،وذلك حتى ل ٌسبب مشاكل فً
 .الطباعة  ،حٌث اتجاه التمدد والنكماش وفقا لعوامل الحرارة والرطوبة أو نتٌجة عملٌات الترطٌب بالماء
وهو اختصار لمواصفات الصناعة األلمانٌة  .ولقد اعتمد هذا النظام من  DINوتحدد المقاسات الدولٌة تبعا لنظام ٌطلق علٌه نظام دٌن
 I.S.Oهٌئة المواصفات القٌاسٌة الدولٌة أي –أس –آو
المقاسات الدولٌة للورق •
) (Bفهً للمطبوعات عموما ا  .أما المجموعة ) (Aوبالنسبة للمجموعة ) (C,B,Aتتحدد المقاسات الدولٌة للورق فً مجموعات ثالث
 (B,A) .فتستخدم مقاساتها لألظرف التً توضع فٌها مطبوعات ) (Cفتستخدم للخرائط والملصقات  .أما المجموعة
 (C) .أما بالنسبة لمقاسات فرخ األظرف فهً  1970×710ملٌمتر وٌطلق علٌه المقاس
وأساس مقاس فرخ الورق هو مستطٌل مساحته متر مربع (ملٌون ملٌمتر) والنسبة بٌن ضلعٌه  1010=9√1ملٌمتر  ،وعلٌه ٌكون بعدى
 A .هذا المستطٌل = 1107×001تقرٌبا بالنسبة للمجموعة
 B .و 1010×1555ملٌمتر للمجموعة
 A.B.Cوفٌما ٌلً بٌان تقسٌم مقاسات المجموعات
نقره لتكبٌر أو تصغٌر الصورة ونقرتٌن لعرض الصورة فً صفحة مستقلة بحجمها الطبٌعً
ملحوظة
خاصة باألظرف فقط  .أما األكٌاس ذات الفتحة العلوٌة (جهة الضلع األصغر) فإن مقاساتها الشائعة كاآلتً  Cالمجموعة
بٌان تقسٌم مقاسات األكٌاس الورقٌة األظرف
نقره لتكبٌر أو تصغٌر الصورة ونقرتٌن لعرض الصورة فً صفحة مستقلة بحجمها الطبٌعً
جدول مقاسات الكروت والبطاقات
نقره لتكبٌر أو تصغٌر الصورة ونقرتٌن لعرض الصورة فً صفحة مستقلة بحجمها الطبٌعً
الرسم التخطٌطً لمراحل تحضٌر الورق
نقره لتكبٌر أو تصغٌر الصورة ونقرتٌن لعرض الصورة فً صفحة مستقلة بحجمها الطبٌعً
الرسم التخطٌطً لمراحل إنتاج أكٌاس الورق

نقره لتكبٌر أو تصغٌر الصورة ونقرتٌن لعرض الصورة فً صفحة مستقلة بحجمها الطبٌعً
 المساحة والموقعٌ .لزم لهذا المشروع مساحة قدرها  155متر تقرٌبا مغطاة شاملة مكان التصنٌع والتخزٌن علً أن تجهز بقواعد خرسانٌة لتثبٌت المعدات
 المستلزمات الخدمٌة المطلوبةٌ.حتاج المشروع إلً كهرباء  005فولت بقدرة  9.0ك .وات  0.0حصان بتكلفة شهرٌة  055ج
 اآللت والمعدات والتجهٌزاتٌعتمد المشروع علً استخدام معدات متخصصة لتشغٌل وقطع الورق بما ٌحقق أعلً انسٌابٌة فً الحركة والتغلٌف النهائً باإلضافة إلً
الحصول علً أعلً جودة ونظافة تامة للخامات وٌتم ذلك فً عملٌات القطع والنقل والتنظٌم والتغلٌف والوزن والعد ولذلك ٌجب أن ٌتم
 .اإلنتاج فً حركات تتابعٌه ذات مناولة متحركة بوسائل تناسب طبٌعة المنتج
والجداول التالٌة تبٌن المواصفات الفنٌة للمعدات
المعدات المستخدمة وأسعارها
احتٌاج المشروع من الخامات لدورة رأس المال .وبناء علً ذلك فإن إجمالً تكلفة الخامات تقدر بحوالً  00095جنٌه  /شهر
 الرسم التخطٌطً لموقع المشروع العمالةعدد الوردٌاتزمن الوردٌة  0:ساعات •
 منتجات المشروع التعبئة والتغلٌفٌتجهة المشروع إلً استخدام نظام للتعبئة والتغلٌف ٌسمح بحفظ الشرائح الورقٌة فً حالة جٌدة دون التؤثر برطوبة الجو المحٌط كما
ٌ .مكنها من سهولة التناول من قبل المستخدمٌن
ٌ .نظم الورق فً أعداد نمطٌة عدد  055ورقة لكل رزمة كما هو معتاد فً األسواق •
ٌ .تم التغلٌف بورق جٌد عازل للرطوبة ومن خامات قوٌة مقاومة لحالة النقل والستخدام •
ٌ .تم التعبئة لزٌادة الكفاءة فً النقل فً صنادٌق كرتونٌة مزدوجة ٌس كل صندوق عدد  19رزمة •
أما بالنسبة لألظرف فٌتم تعبئتها فً صنادٌق كرتونٌة تسع كل علبه عدد  05ظرف مناسبة للحجم وتوضع العلب داخل صنادٌق •
 .كرتونٌة مزدوجة فً حدود  90علبة لكل كرتونة
 -عناصر الجودة

الجودة المطبقة إثناء التنفٌذ
 مرحلة القطعهذا النوع من اإلنتاج مرتبط باألبعاد القٌاسٌة لمساحة الورق •
 .ضوابط التجاوزات فً األبعاد فً الحد األدنى 1 ±مم •
ٌ .جب عمل تفتٌش دوري وضبط المعدات والتؤكد من األبعاد قبل وأثناء عملٌات القطع •
 مرحلة التجمٌعتستخدم أوزان حساسة لصعوبة عملٌات العد للورق مما ٌساعد علً سرعة العملٌة •
النظافة أهم عناصر الجودة فً المنتج الورقً •
ٌجب فرز المنتج التالف مهما كانت ضآلة العٌوب •
ل ٌسمح بؤي أخطاء مهما كانت ضئٌلة فً األبعاد أو فً عملٌات التعبئة •
ٌجب عمل نظام للتفتٌش الدوري فإن أي عٌوب ٌحول المنتج تلقائٌا الً منتج مستبعد غٌر مطلوب من قبل العمٌل •
 التسوٌقٌزٌد حجم الطلب علً المنتجات الورقٌة وذلك لرتفاع الوعً الثقافً ونسبة التعلٌم فً المجتمع وكثرة استخدامه فً مجالت متعددة
ولزٌادة القدرة التنافسٌة لهذه المنتجات ٌجب مراعاة ماٌلً
جودة المنتج النظافة – الوزن -األبعاد •
رخص األسعار •
.التطوٌر الدائم لمظهر وشكل التغلٌف وسهولة التناول •
تحدٌد الكمٌات المنتجة ٌكون حسب قدرة المنشؤة علً التعاقد مع شركات التوزٌع •
وٌمكن أن ٌتم التسوٌق لهذه المنتجات باستخدام أحد األسالٌب اآلتٌة
التوزٌع عن طرٌق مندوبً البٌع •
 .التروٌج عن طرٌق النشرات والمطبوعات الموزعة •
وذلك من خالل قنوات التسوٌق اآلتٌة
 المكاتب شركات الكمبٌوتر -المطابع

 الهٌئات الحكومٌة شركات التوزٌع المشروع ذاته الشتراطات الصحٌة والبٌئٌةالشروط العامة
 توفٌر مصادر التهوٌة الطبٌعٌة الالزمة • توفٌر وسائل إطفاء الحرٌق الالزمة • توفٌر مصدر دائم للمٌاه من الشبكة العامة •تواجد شبكة عامة للصرف الصحً  /الصناعً •الشروط الخاصة
 اختٌار مناسب لموقع المشروع • استخدام معدات قلٌلة الضوضاء • استخدام القفازات والكمامات • عدم التدخٌن فً مناطق اإلنتاج والتخزٌن • إعادة تدوٌر الهالك من اإلنتاج • طباعة عالمة إعادة التدوٌر علً غالف المنتج • استخدام طبالً خشبٌة لعملٌات التخزٌن •ملحوظة
المشروع مصنف ضمن مشروعات القائمة البٌضاءٌتم تقٌٌم األثر البٌئً للمشروع طبقا لنموذج التصنٌف البٌئً (أ) ومتطلبات قانون البٌئة •

