نموذج مشروع تدوير مخلفات الزجاج إلنتاج الصوف الزجاجى
مقدمـــــة
تعد مشكلة المخلفات والتلوث من اممنور امساسنية التنى ا تمنت لدنا الدولنة وشصنل ت مشنكلة
المخلفننات واتسننتفاده مندننا م ن ش ننا متتللننات المجتمعننات المتقدمننة والناميننة لننى نند سننوا
ويعتلر التخلص اآلم م مخلفات الزجاج الناتجة م امنشنتة اللشنرية المتنو نة ج تجارينة -
صننا ية  -تعليميننة  -سننيا يةم من المشننرو ات الجننديره لات تمناا لننى المسننتو ات تصنناد
والليئى واتجتما ى.

ش داف المشروع:
يددف المشروع إلى اتسنتفاده من مخلفنات الزجناج املنيم من مصنادر ا وإ ناده تندوير ا
واستغاللدا فى إنتاج الصوف الزجاجى.

المنتجــات:
م ش ا منتجات المشروع فى مر لته التمديدية:
 شلياف زجاجية د يقة للعزل ال رار والصوتى سمك  .0...0الى  .0...0لوصة.
 شلياف زجاجية سميكة للعزل الكدرلائى سمك  .0...0الى  .0...0لوصة.
شما مر لة التتوير للمشروع فيتجه الى منتجات:
 ام مده الزجاجية وامناليب.
 التوب الزجاجى واللالت المستخدا فى التكسيات المعمارية.
ختوات اإلنتاج والمعدات المتلولة:
تتلخص الترق الفنية والتكنولوجية المستخدمة فى مليات استغالل الزجاج فى اآلتى:
الملو .
فصل الزجاج الكسر امليم
الزجاج الكسر.
فصل المعاد
غسيل الزجاج فى ش وام تنظيف.
تكسير الزجاج فى كسارات خاصة.
صدر الزجاج فى شفرا صدر.
س ب الزجاج المصدور خالل شلكة م الفت ات.
الف ص واتختلار.
ويستخدا فى ذلك مجمو ة معدات مندا:
فر صدر الزجاج – موا د رارية للتشكيل – كملورسور – سيور مت ركة – دد يدوية
خاصة لالزجاج – ش وام غسيل – كساره زجاج – ميزا لانى.

الخـــامات:
م ش ا خامات المشروع
خامات الزجاج امليم ناتج المخلفات.
الصودا الكاوية.
-

المسا ة والمو ع:
يلزا لدذا المشروع مسا ة  05.مترا مرلعا للتصنيع والتخزي ومجدزه لقوا د خرسانية
لتثليت المعدات ويلزا للمشروع تا ة كدرلائية ومصدر جيد للتدوية ومصدر للمياه.

العمـــــالة:
يتميز المشروع لإيجاد فرص مل لشلاب الخريجي لاإلضافة إلى العمالة ال رفية وي تاج
المشروع إلى والى  0.شفراد.

التسويق والمليعات:
المشروع يستددف شري ة تسويقية ريضة لمجمو ة م الصنا ات الدامة مثل صنا ة
وسائل التلريد والعوازل ال رارية ومصانع منتجات اللدائ  ..شلخ.

القنوات التسويقية:
-

متاجر القتاع الخاص لمستلزمات العوازل ال رارية.
الشركات الصنا ية المدتمة لالمجال.
التعا د.
العرم م خالل المشروع.

اتشتراتات الص ية والليئية :






اختيار مناسب لمو ع المشروع.
تجميع المخلفات المعدنية للتخلص اآلم مندا ج الليع م.
توفير نظاا تدوية وس ب آلى لخفم تركيزات الجسيمات العالقة ج المستنشقة م.
استخداا القفازات والكمامات والنظارات الوا ية.
توفير إضا ه جيده.

وتظدر دراسة الجدو اتسترشادية للمشروع درته لى سداد القرم خالل السنة
ج الثانيةم م لداية اتستفاده لالقرم

