چگونه از زباله پول بسازیم؟

 -15استفاده از خاک اره نجاریها
خاک اره جزء ضایعات تمامی نجاریهاست .عموماً در کلیه نجاریها خاک اره پس از جمع
آوری در کیسه هایی ،به عنوان زباله دفع میگردد .این محصول به ظاهر ضایعاتی را میتوان
به راحتی تبدیل به محصولی باارزش کرد که خیلی کاربردی است .شما برای استفاده از
خاک اره باید سیستم جمع آوری آنرا طراحی کنید .نجاریهای محل خود را شناسایی کنید.
با آنها برای جمع آوری خاک اره ضایعاتیشان صحبت کنید و در بازه های زمانی مشخص
خاک اره های جمع آوری شده توسط نجارها را حمل و ذخیره کنید.
کارگاه خاک اره ای شما میتواند این ضایعات به ظاهر بی ارزش را ارزشمند کند.کیسه بوکس
بسازید و به لوازم ورزشیها بفروشید!تصور کنید اگر داخل کیسه های پالستیکی بکس و
رزمی از خاک اره پر شود هم نسبتا سبک است و هم حجیم و انعطاف پذیر و باب این کار
است .با ترکیب خاک اره و صابون پودری میتوانید یک پاک کننده دست مخصوص مکانیکها
و تعویض روغنیها بسازید و بعد از بسته بندی به قیمتی منصفانه عرضه کنید .خیلی از
مکانیکها به خاصیت عالی پاک کنندگی خاک اره همراه با پودر لباسشویی! پی بردهاند و
مطمئنا اگر محصول شما با قیمتی منصفانه و کیفیتی خوب عرضه شود مشتری شما خواهند
شد .یکی دیگر از مصارف خاک اره میتواند در فروشگاههای پرندگان و حیوانات خانگی
باشد و بسته بندیهای خاک اره را به عنوان بستر حیوانات خانگی عرضه کنند .خاک اره
همینطور ماده بسیار مناسبی برای تهیه کمپوست (کود گیاهی) است که در ترکیب با مواد
دیگر کمپوستی عالی را تشکیل میدهد.خاک اره در تناژباال قابلیت فروش به کارخانه های
تولید نئوپان و کاغذ سازی را هم دارد .ضمنا پودر خاک اره (آن پودری که از برش  MDFو
یا دستگاههای  )CNCبدست می آید آنقدر پر طرفدار است که تولید (و یا عرضه) داخلی
کفاف آنرا نمیدهد و حتی از ترکیه هم واردات داریم!!موفق باشید.
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