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INDÚSTRIA PERFIS

Introduçăo de

Este Perfil de Indústria é um de uma série que descreve indústrias pequenas ou
médio-de tamanho brevemente. O Perfis provęem informaçăo básica para começar
plantas industriais em naçőes em desenvolvimento. Especificamente, eles provęem
descriçőes de planta gerais, raposa de fatores financeira, e técnica o deles/delas
operaçăo, e fontes de informaçőes e perícias. É pretendida que a série é útil dentro
determinando se as indústrias ou descreveram autorizaçăo investigaçăo adicional
reger fora ou para decida investimento. A suposiçăo subjacente destes Perfis é que
o indivíduo uso fazendo deles já tem um pouco de conhecimento e experimenta em
desenvolvimento industrial.

Dólar só săo listados valores por maquinaria e equipamento vale, e é
principalmente baseado em equipamento nos Estados Unidos. O preço năo inclui
remessa vale ou impostos de importaçăo-exportaçăo, que deve ser considerada e
grandemente variará de país a país. Nenhum outro investimento săo incluídos
custos (como valor de terra, enquanto construindo aluguel, trabalhe, etc. como
esses preços também variam. Estes artigos săo mencionados para proporcionar
para o investidor uma lista de conferiçăo geral de consideraçőes para montando
um negócio.

IMPORTANT

Estes perfis năo deveriam ser substituídos para estudos de viabilidade. Antes de um
investimento fosse feito dentro uma planta, um estudo de viabilidade deveria ser
administrado. Isto pode requerer qualificado econômico e perícias criando. O
seguinte ilustra a gama de perguntas para as quais respostas devem seja obtida:
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* o que é a extensăo da demanda presente para o produto, e como é isto sendo
agora satisfez?

* Will que o preço calculado e qualidade do produto fazem isto competitivo.

* o que é o marketing e plano de distribuiçăo e a quem será o produto vendeu?

* Como a planta será financiada?

* Tem um horário de tempo realístico para construçăo, equipamento, entrega,
obtendo, Materiais de e materiais, treinando de pessoal, e o tempo iniciante para a
planta sido desenvolvido?

* Como é precisada de materiais e materiais para ser obtida e maquinaria e
Equipamento de ser mantida e consertou?

* Săo treinados pessoal disponível?

* Fazem transporte adequado, armazenamento, poder, comunicaçăo, combustível,
água, e que outras instalaçőes existem?

* que Que administraçăo controla para desígnio, produçăo, controle de qualidade,
e outro Foram incluídos fatores de ?

* Will o complemento de indústria ou interfere com planos de desenvolvimento
para a área?

* que Que consideraçőes sociais, culturais, ambientais, e tecnológicas devem ser se
dirigiu relativo a fabrique e uso deste produto?

Fully documentou informaçőes que respondem a estes e muitas outras perguntas
deveriam ser determinada antes de proceder com implementaçăo de um projeto
industrial.

Equipamento Provedores, Criando Companhias

Os serviços de engenheiros profissionais săo desejáveis no desígnio de plantas
industriais embora a planta proposta pode ser pequena. Um desígnio correto é um
no que provę a maior economia + investimento de fundos e estabelece a base de
operaçăo na que será muito lucrativa o começando e também será capaz de
expansăo sem alteraçăo cara.

Podem ser achados engenheiros profissionais que especializam em desenho
industrial está se referindo o cartőes publicados em revistas de engenharia várias.
Eles também podem ser localizados pelo deles/delas organizaçőes nacionais.

Fabricantes de engenheiros de emprego de equipamento industriais familiar com o
desígnio e instalaçăo dos produtos especializados deles/delas. Estes fabricantes
estăo normalmente dispostos para dar previdente clientes o benefício de conselho
técnico por esses engenheiros determinando a convenięncia do deles/delas
equipamento em qualquer propôs projeto.



3 / 8

VITA

Voluntários em Ajuda Técnica (VITA) é um privado, non-lucro, organizaçăo
voluntária, se ocupada de desenvolvimento internacional. Por suas atividades
variadas e serviços, nutre VITA auto-suficięncia promovendo produtividade
econômica aumentada. Apoiada por uma lista voluntária de mais de 5,000 peritos
em uma variedade larga de campos, VITA pode prover qualidade alta técnico
informaçăo para requesters. Esta informaçăo crescentemente é carregada por
barato avançado tecnologias de comunicaçăo, incluindo rádio de pacote terrestre
e baixo-terra-orbiting satélite. VITA também implementa ambos longo - e projetos a
curto prazo para promover desenvolvimento de empreendimento um transfira
tecnologia.

DESCRIÇĂO GERAL

O Produto

O produto é taco, forno secou e machined para dimensőes requerida por clientes.
Produtos do moinho podem incluir corte-para-tamanho pedaços retangulares,
painéis extremidade-colados, moldagens, torneamento, gabinete separa, degrau
anda e espelhos, e amoldou pedaços, como bem como subprodutos útil como
combustível. A maioria dos clientes é os fabricantes de mobília, cabinetwork,
doorframes e windowframes, brinquedos, caixas, e decorativo ou artigos de
exibiçăo. Produtos variam grandemente entre moinhos; alguns moinhos podem
produzir artigos acabado para + mercado de consumidor.

A Facilidade

Para ilustrar custos, este Perfil descreve um moinho médio-de tamanho operando
com uma troca da que produz 4,500 metros cúbicos taco de dimensăo por ano.
Um pouco de informaçăo também é provida para um moinho duas vezes como
grande. A produçăo anual para um moinho em um país em desenvolvimento é
freqüentemente menos de 2,000 cu m; alguns săo projetadas produzir mais de
20,000 cu m. Algum taco moe sawn de produto serram que é a matéria-prima;
alguns cultivam madeira encher este valioso recurso natural.

A matéria-prima e o produto săo pesados e vultosos. Assim, o moinho deveria ser
localizado em uma via férrea ou via fluvial, ou se aproxima um estrada de todos-
tempo que pode ser usada para transporte de motor.

AVALIAÇĂO GERAL

Prospectos para desenvolvimento săo bons se a fonte de madeira áspera está longe
dos clientes do moinho (assembléia planta) e o transporte instalaçőes săo comuns.
Entăo os clientes ganham de remessa reduzida vale do moinho, porque forno que
seca e serrando para normalmente classificar segundo o tamanho envolvem uma
perda de peso de até dois terços. Além disso, a madeira é entregada em tamanhos
precisados, forno secou e pronto para uso; os usuários năo precisam de madeira
de estoque ou dispőem de quantias grandes de desperdício. Prospectos săo
favoráveis se o custo de trabalhe perto da fonte de matéria-prima é baixo relativo a
seu custo na área dos clientes.
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Perspectiva

Econômico. O mercado deveria ser analisado para determinar se condiçőes
existentes produzirăo vendas suficientes no objetivo área. A perspectiva econômica
é boa se a tendęncia estiver para o uso de taco de dimensăo através de assembléia
planta para levar vantagem de mais baixo trabalho ou custos de transporte.

Técnico. Soe, taco de nonbrittle deve estar disponível. Em áreas tropicais, as
características de algumas espécies de madeira podem ter ser aprendida por
experięncia. O gerente de moinho deve ser completamente experimentada. Uma
vez a planta começou operando, o gerente, e tręs trabalhadores qualificados
deveriam poder treinar o outro os trabalhadores e alcance produçăo cheia em
vários meses. Um moinho pode prontamente. satisfaça para seu treinamento e para
exigęncias de administraçăo abaixo condiçőes que prevalecem em a maioria dos
países em desenvolvimento.

Flexibilidade de Equipamento industrial

A maquinaria é versátil. Alguns máquinas podem produzir um largo gama de
tamanhos de madeira e uma variedade de produtos para qual lá é um mercado.

Base de conhecimento

Pessoal deveria ter ou deveria adquirir conhecimento de características de
espécies; operaçăo e manutençăo de maquinaria de woodworking, inclusive viu
afiando e tensioning; relaçőes de madeira-umidade (secando); armazenamento,
embalagem, e remessa; e, especialmente, plante segurança e controle de qualidade
em toda fase.

Controle de qualidade

Preocupaçőes de produto incluem tolerâncias de tamanho, conteúdo de umidade
do madeira (medido com um metro), e qualidade visual consistente para conheça
especificaçőes de cliente. Preocupaçőes de processo incluem dando prioridade
alta para manutençăo preventiva de ferramentas e maquinaria, e para próprio
madeira controlar, empilhando, armazenando, e transportando.

Constrangimentos e Limitaçőes

Comercializando, a chave para sucesso, devem ser orçadas nas operaçőes desde o
começo; caso contrário o empreendimento falhará. Eficiente utilizaçăo de
capacidade também é importante a sucesso.

Treinamento formal em segurança de moinho e atençăo para condiçőes perigosas
é essencial para vigiar contra acidentes sérios e danos. Perigos incluem
manutençăo preventiva inadequada de ferramentas, disposiçăo imprópria de
desperdícios, inalaçăo de serragem e de formaldeído usou em colas, proteçăo
insuficiente de olhos e orelhas, e manipulaçăo incorreta de madeira e ferramentas
afiadas.
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ASPECTOS DE MERCADO

Usuários

Um potencial de mercado só existe onde lá é desenvolvida fabricando setor ou um
prospecto de exportaçăo. Comercializando esforço é normalmente precisada para
localizar os construtores, como também os montadores e mercante de mobília,
cabinetwork, e outros artigos que usam componentes de madeira.

Provedores

Serrarias produzem a matéria-prima que é madeira de sawn que pode seja ar
secado ou forno secou. Pessoas educadas da dimensăo planta deve estar
preparada para visitar a serraria na hora de compra. O custo de transporte de
madeira cru para o moinho de dimensăo ajuda fixar o preço de venda do produto
de dimensăo acabado. Tudo precisaram săo esperados materiais e materiais estar
disponíveis localmente. Se o áspero-sawn foi secada madeira antes de entrega, é
cortado para classificar segundo o tamanho entăo.

Sales Channels e Métodos

Sales geralmente é diretamente conforme a indústrias industriais para as
especificaçőes deles/delas de dimensőes, conteúdo de umidade, e grau de
machining. Tais artigos standards como moldagens podem ser comercializada por
corretores.

Extensăo geográfica de Mercado

Mercados, inclusive mercados de exportaçăo, dependem de consumidor forte
aceitaçăo das espécies processadas de madeira.

Competiçăo

Durante várias décadas houve um aumento lento na substituiçăo de softwood para
taco para muitas aplicaçőes. A substituiçăo năo colheu o crescimento absoluto em
taco demanda. Sucesso conhecendo todas as formas de competiçăo requer, o
capacidades seguintes:

Delivering volumes comerciais de produto. + Delivering qualidade para
conhecer especificaçőes comerciais. + Meeting datas de entrega. +
Maintaining preços competitivos. + atendimento ao consumidor de .

PRODUÇĂO E EXIGĘNCIAS DE PLANTA

Exigęncias săo determinadas para uma planta média. Se planejando para um planta
maior, somente aumente a versăo da planta média. Porém, equipamento, materiais,
e exigęncias de trabalho do planta maior grandemente varia de acordo com o grau
de produto diversificaçăo.

Planta Média

Output: anual 4,500 cu m
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EXIGĘNCIAS

Infra-estrutura, Utilidades

Land 0.8 ha Building 432 sq m Energia elétrica de (local) 35 kW Fuel (pode ser
madeira de pedaço) Water (serviço de saúde pública, fogo) kiln(s Seco),
capacidade . . . 240 CU M Dimensőes de . . . 6 m por 12 m

Equipamento principal & Maquinaria

Tools Maquinaria Prazo de viu 1

Serrote de 1 Moldador 1 $175,000

3-tambor lixador 1

Trim viu 1

PLANER 1

Caldeira de (para forno seco, 20 kW; pode ser óleo incendiado) 25,000

Support equipamento partes de

Fábrica caminhăo 2,000 FORKLIFT 25,000

Custos calculados:

Equipamento de e maquinaria $227,000 Dry forno 350,000

*TOTAL ESTIMATED COSTS $577,000

Materiais & Materiais

Matérias-primas de

Taco madeira 5,700 cu m

Supplies Lubrificantes de & ferramentas de măo Cutting ferramentas & abrasivos
Manutençăo de & peças sobressalente escritório materiais Gas (petrol), óleo &
manutençăo de caminhăo

Empacotando Paletas de , caixas, caixas de papelăo, amarrando, tarps,

Trabalho

Skilled, dirija Máquina operadores 3

SEMISKILLED 3 3 Inexperto

Trabalho Indireto MANAGER/SALES 1 Escritório de

Maintenance/set-para cima 1 mecânico Truck Motorista 1

Distribution/Supply Flow

Amount em por dia 24 cu m Amount fora por dia 12 cu m (+ 8-10 toneladas de
resíduo)
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Exigęncias de mercado

A planta média poderia prover 100 empreendimentos de mobília familiares ou
menos companhias maiores.

*Based em $US 1987 preços. Estas săo diretrizes a equipamento custos; năo é
pretendida que eles săo usados por orçar. Atual devem ser determinados custos
para o tempo e lugar de compra.

Observaçőes

O Diagrama mostra para um plano de amostra aproximadamente 18 através de 24
metros,

năo inclusive o forno seco. O
workflow geral na área principal é de
armazenamento de madeira seco a
processar a transportar.
Administraçăo e espaço de
manutençăo também é mostrado.

 

REFERĘNCIAS

A menos que caso contrário declarasse, endereços estăo nos Estados Unidos. Em
Publicaçőes norte-americanas, volume de madeira é expressado em pés de tábua
(pé medida de tábua, fbm, ou bd. pés O mbf de abreviaçăo normalmente significa
milhares de pés de tábua). 1,000 fbm = 2.3598 cu m; 1 cu m = 423.76 fbm.

Manuais técnicos e Livros de ensino

Doure, W. H., 1978. Madeiras do Mundo (9 volumes regionais, livro de capa mole).
Pesquisa de madeira e Associaçăo de Desenvolvimento (TRADA), Vale de
Hughendon, Wycombe Alto, Buckinghamshire HP14 4ND, Unido, Reino

GRONEMAN, C. H., 1981. Woodworking geral. 6ş ed. 344 pp. McGraw-colina, Inc.,
330 Oeste 42Ş Rua, Nova Iorque, Nova Iorque, 10036 E.U.A..

NOLTMEYER, V. E., al de et., 1967. Contabilidade de segurança e Controles de
Custo Manual na Indústria de Conversăo de Taco. Dimensăo nacional Associaçăo
de fabricantes, 1000 Johnson Balsa Estrada, Apartamento, Um-130, Marietta,
Geórgia 30068 E.U.A..
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PEPKE, E. K., e M. J. Kroon, 1981. Áspero-moinho o Guia de Overator para Melhor
Práticas Cortantes (Publ. NA-TP-4). Departamento norte-americano de Agricultura,
Serviço de Floresta, Estado de Área Nordeste e Privado Silvicultura, Broomall, a
Pennsylvania 19008 E.U.A..

Periódicos

Dimensăo de mobília Relatório Acionário. Serviço de Extensăo industrial, Escola de
Criar, Carolina do Norte Universidade Estatal a Raleigh, Raleigh, a Carolina do Norte
27695 E.U.A..

O Wood e Wood Products. Vance Publishing Cia., 400 Knightsbridge, Parkway,
Lincolnshire, Illinois 60069 E.U.A..

Woodworking Digest. Hitchcock Publishing Cia., Wheaton, Illinois, 60188 E.U.A..

Associaçőes de comércio

Des de Técnica de associaçăo Bois Tropicaux, 8 lamentam de Coronel Moll, F-
75017 Paris, França,

Associaçăo de Produtos de Taco internacional, Inc., P.O. Box 1308, Alexandria,
Virgínia 22313 E.U.A..

Woodworking Maquinaria Fabricantes Association, 1900 Arco Rua, Filadélfia, a
Pennsylvania 19103 E.U.A..

Diretórios

Diretório da Indústria de Produtos de Floresta. Anual. Moleiro-homem livre
Publicaçőes, Inc., 500 Howard Street, Săo Francisco, Califórnia, 94105 E.U.A..

O Diretório de Woodworking de Hitchcock e Manual. Anual. Hitchcock Cia.
publicando, Wheaton, Illinois 60188 E.U.A..

Recursos de VITA

VITA tem os especialistas voluntários disponível em produtos de madeira, como
bem como documentos em arquivo e em microficha que lida com a madeira
indústrias.

VITA Venture Serviços

VITA Venture Serviços, uma subsidiária de VITA, provęem comercial serviços para
desenvolvimento industrial. Esta serviço-para-taxa inclui + seguinte: tecnologia e
informaçăo financeira, ajuda técnica, local e corretagem de fabricar usado
equipamento, marketing, e empreendimentos conjuntos. Para informaçăo
adicional, contate VITA.
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