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:تاريخچه

آنجا كه چوب يك محصول بيولوژيكي است از. دارند هاي آن كاربرد بسيار در زندگي و صنعتچوب و فرآورده

... مختلفي از جمله چگالي، استحكام، مقاومت در برابر رطوبت و دما و  هاي متعدد وداراي خواص و ويژگي

.باشندكننده كاربردهاي مختلف چوب مياست، كه تعيين

 سال پـيش4200ها را در ايران مربوط به شناسان و مورخان تاريخ، استفاده از چوب براي ساخت خانه  باستان

هـا در ايـرنهـا قبـل از مهـاجرت آريـايي        اند كه مقارن با عصر حجر و دوراني كه بومي         از ميالد مسيح دانسته   

ــد، مـــــــــــــــــيزنـــــــــــــــــدگي مـــــــــــــــــي ــدكردنـــــــــــــــ .داننـــــــــــــــ

 سـال5000ا، در استان فارس، به دست آمده كه مربوط به           هاي شهرستان فس  قطعات چوبي در يكي از مقبره     

سـاخت ابزارهـاي مختلـف اسـتفاده قبل بوده و نشان دهنده اين است كـه ايرانيـان باسـتان از چـوب بـراي                 

.اندمي كرده

ساختسازي و همچنين هاي مختلف در ايران مرسوم بوده و در كشاورزي، خانهاستفاده از چوب در زمان

.آالت و ابراز استفاده مي شده است

مصر كردن چوب در اليهسال پيش ازميالد مسيح، فن اليه دهد كه از چندين هزارشواهد تاريخي نشان مي

روشنگر هائي كه از اماكن و مقابر فراعنه موميائي شده بدست آمدهبوده است، گهواره و تابوت شده شناخته

هاي چوبيها نيزاز روكش ها و روميها، ايرانيها، كلدانيها، يونانيوريآش همچنين. باشداين شناخت مي

اليه و استفاده از آنها به جهت و تخته قديم فن تهيه روكش در كه رسدبنظر مي. كرده اندميه ستفادا

هبا اين ك. بوده است در برابر نيروهاي وارده چوب تحمل و افزايش كشيدگي و واكشيدگي تخفيف ميزان هم

ولي گردددور بر مي عصارو قرون بسيارابه و استفاده از آن جهت ساخت محصوالت چوبي  تهيه روكش چوبي

به اوج خود رسيده است و از طرفي تا آن زمان هنوز توليد تخته چندال ميالدي 18  و17 آن در قرون تكامل
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وزدهم بود كه توسعه و تكميل اينرواج نيافته بود و تنها از اواخر قرن ن صورت امروزيه  بو محصوالت آن

.صنعت آغاز گرديد

 ميالدي1865مايو در سال  مي توان به ثبت اختراع جان و محصوالت آن در زمينه ساخت تخته چندال

در اين اختراعات، به انطباق و التصاق .اشاره كرد ميالدي در چكسلواكي1884ويتوفسكي درسال  درآمريكا و

كه از آمد مي هائي بدستتخته كه از نتيجه كار همديگر اشاره كرده بودنداوراق نازك چوبي بر روي 

بعدها. تشكيل يافته بود هم فشردهه كه توسط غشاء نازكي از مواد اتصال دهنده و ب نازك ورقه چوبي چندين

يبرا تخته صندلي از اين نوع هاي تهيهكارخانه در چكسلواكي. اي يافتاين اختراع كاربردهاي گسترده

مبل، در و پنجره، در تهيه انواع استفاده از تخته اليه بعدها. كف صندلي به مقدار زياد استفاده كرد

و درعين حال سبكي و استحكام آن پذيري ونقل، وسائل ورزشي كه موضوع خمشسازي، وسائل حمل جعبه

علت آنكهه اول ب  در طي جنگ جهاني.اج پيدا كردرو بود، بعنوان يك ماده غيرقابل رقابت وسائل مطرح

توسعه نيافته بود، استفاده از تخته اليه در تهيه هواپيماهاي اوليه فلزات سبك مانند آلومينيم تهيه هنوز

.مرسوم بوده است

اين سازي از چوب، مصريان قديم از هزاران سال پيش شناخت خوبي دردر مورد صنايع روكش

هاي فرانسه و انگلستان وجود داردسازي آن دوره در موزههاي روكش گاهراويري كه از كاتص .داشتند زمينه

نيز امروزه و صنعت از چند هزارسال قبل تا كنون فرق زيادي نكرده است كار در اين دهد كه اصولنشان مي

و ابزار كار عوضتقريباً اصول تهيه روكش از چوب همانست كه در زمان قديم متداول بوده است ولي تكنيك 

.عمل آمده استه سازي چوب بهاي روكششده و پيشرفت زيادي در ساخت ماشين

كارخانه توليد ندارد و اولين سابقه طوالني ها و محصوالت آنتوليد صنعتي تخته اليه و روكش در ايران

تعدادي كارخانه رو در حال حاض كار كرده در شهر رشت آغاز ب )ش. ه  (1334چند الدرسال  و تخته روكش
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معهذا اين واحدها در حال حاضر از يك سو با كمبود مواد. دارند و كوچك در اين زمينه در كشوروجود بزرگ

  . باشندآالت و كهنگي تكنولوژي مورد استفاده مواجه ميبا فرسودگي ماشين و از سوي ديگر اوليه

حال در ي زيادي در كشورهاي توسعه يافته وهاي تركيبي آن از ديرباز از اهميت اقتصادچوب و فرآورده

استفاده متعدد از چوب و محدوديت منابع توليد، در حال حاضر با توجه به موارد. توسعه برخوردار بوده است

.رسدامري ضروري بنظر مي استفاده بهينه از آن
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 چوب پس از انقالب صنعتى یک موفقیت منحصر به فرد را در صنعت چوب ایجاد کرده  که در فراورده

 هاى مکانیکى و شیمیایى چوب و راه اندازى و توسعه پیشرفت صنعت ایران نقش عظیمى داشته است . از

جمله تولید الوار – تخته خورده چوب – روکش – تخته الیى و تخته فیبر به شمار مى رود

 الزم به ذکر است که در راستاى حفاظت و حراست از جنگل و منابع چوب  فرایند استفاده از چوب توسعه

یافته که فرایند ساخت تخته چوب )نئوپان ( از موفق ترین این فرایند بوده و با استفاده از ضایعات چوبى

محصول با ارزش تولید مى شود

سرمایه گذارى ملى و ایجاد عنوان کرد که ما مى توان سرمایه ملى و ارزى از کشور است و مانع از خروج
ماشین مکعبى 400متر تولیدى نفراز یک واحد 1500 مستقیم حدود خیر نفر و 200  شغل مستقیم براى
پیوسته بصورت continuous و دستگاه آالتتولید کشورهاى اروپایى و آسیایى تشکیل و  و طبقاتى و
1995 تولید و موجود مى باشند و از کارخانجات و سال اغلب این کا رخانجات به صورت طبقاتى از
شمار مى روند .برندهاى معروفى در این صنعت به

(..

 با توجه به این که ضایعات موجود در کشور150  الى 180 تومان براورد شده است و مانع از خروج سرمایه   

ملى و ارزى از کشور ما مى توان عنوان کرد که سرمایه گذارى ملى و ایجاد شغل مستقیم براى 200 نفر و

غیرمستقیم حدود 1500 نفراز یک واحد تولیدى400  متر مکعبى ماشین و دستگاه آالت تولید کشورهاى  

اروپایى و آسیایى تشکیل و بصورت پیوسته  و طبقاتى و اغلب این کا رخانجات به صورت طبقاتى  مى باشند  

و ازکارخانجات و برندهاى معروفى در این صنعت به شمار مى روند

3
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مقدمه:

در مقدمه این گزارش ابتدا بررسی کوتاهی در زمینه چوب و شاخ و برگ  باغات که از مواد اولیه محصول 

 طرح به شمار می رود خواهیم داشت و سپس به بررسی در زمینه مصنوعات چوبی می پردازیم.

شاخ برگ درخت یکی از محصوالت مهم در باغبانی کشور محسوب می شود. بر اساس آمار منتشر شده بیش 

از  180هزار هکتار اراضی کشور زیر کشت این محصول می باشد و تعداد زیادي از استان هاي کشور  

 به نوعی با کشت این محصول سروکار دارند. بنابراین تعمیم این مقدار به چند میلیون اصله، حجم زیادي 

خواهد بود که در حال حـــاضر مدیریت صحیح و بهیـــنه اي در بــهره برداري از ایــن بقـــایا وجود 

ندارد. در حال حاضر در بسیاري از باغات کشور این بقایا سوزانده می شوند.  انجام این پژوهش در جهت

استفاده از ضایعات و بقایاي چوب و جنگل در تولید خوراك دام،بستر تولید قارچ خوراکی، تولید کمپوست و 

کود گیاهی و خرد کردن و استفاده مستقیم جهت حفظ حاصل خیزي خاك باغ و همچنین استفاده از الیاف 

چوب جهت بسترهاي کاشت و تکثیر در محیط هاي گلخانه اي نتایج مطلوبی را به همراه داشته است لذا 

ضرورت دارد مدیریت بقایاي گیاهی در باغات مورد استفاده و ترویج قرار گیرد و از بروز خسارات زیست 

محیطی حاصل از روش هاي معمول جلوگیري شود. 
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ت کشور: روش هاي متداول در باغا

 هر ساله ضایعات و بقایاي زیادي در سطح باغات تولید می شود. بیشترین بقایا بعد از عملیات حذف شاخ 

وبرگ هاي خشک و و همچنین جداسازي الیاف در نتیجه عمل تخریب درختان جمع آوري می شوند. از 

گذشته تا کنون در مناطق چوبخیزایران با توجه به نیاز ساکنان و کاربرد بقایا از آنها در موارد متعددي 

استفاده می شده است. شاید تا دو دهه قبل سرپناه درون باغات و حتی بخشی از منازل با استفاده از چوب 

تنه وشاخه با مهارت ها و روش هاي خاص خود ساخته می شد. چوب تنه درختان مسن  سقف بسیاري از 

خانه هاي روستایی را در مناطق کشور تشکیل  داده است. از طرف دیگر حصار بسیاري از چراگاه هاي موقت 

صحرایی و اطراف باغات با استفاده از برگ هاي  ردیف شده باغات در کنار هم محدود و محصور می گردد. 

این موارد استفاده به دلیل ترویج فن آوري نوین کم رنگ و کاربرد خود را بـــــھ جــــــز در مـــــــواردی

محدود از دست داده است. استفاده عمده دیگر از ضایعات و بقایاي خشک شده باغات بعلت عدم وجود و رایج 

بودن سوخت هاي فسیلی در دهه هاي گذشته بکارگیري این بقایاي به عنوان هیزم در ایجاد حرارت جهت 

طبخ غذا بویژه در مراسمات می باشد. اگرچه استفاده از آتش در موارد مختلف هنوز در میان مردم این نواحی 

رایج می باشد اما در همین خصوص نیز با وفور سوخت هاي فسیلی در سال هاي اخیر، کاربرد ضایعات به 

میزان زیادي محدود شده است. ایجاد بادشکن از جمله مواردي است که از زمان هاي قدیم کاربرد داشته و 

اکنون نیز در حاشیه مزارع و باغات از آن استفاده می شود. همچنین ایجاد سایه بان و پوشش نهال  درختان 

میوه با استفاده از برگ درختان  روش مرسوم و متداول در این مناطق ایران می باشد، اما نکته مهم این است 

که  بعد از پایان استفاده از برگ درختان  بعنوان بادشکن یا سایه بان مجدداً آنها را جمع آوري کرده و 

می سوزانند. نکته مهم و قابل توجه دیگر اینکه اگرچه در گذشته به نوعی از این بقایا در موارد مختلف 

استفاده می گردید و اما در سال هاي اخیر با ظهور مصالح ساختمانی متنوع و فن آوري هاي نوین، این بقایاي 
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ارى با حجم وسیعی از این  ک نگل  گیاهى در سطح باغات کشور کاربرد خود را از دست داده اند و اکنون ج

ضایعات روبرو می باشد که به دلیل عدم توصیه و ترویج روش هاي مناسب جهت بهره برداري، اقدام به 

سوزاندن آن می نماید.

راهکارهاي مناسب و روش هاي نوین: آثار و بقایاي درختان جنگل و باغات از منابع مواد آلی محسوب می 

شوند که در سیستم پایدار و در راستاي حفاظت از منابع محیط زیست می بایست با روش مناسبی حتی بعد 

از موارد گوناگون بهره برداري، بصورت فرآیند شده به خاك باغات برگردد. کاربرد این ضایعات چه به صورت 

مستقیم و چه غیر مستقیم، در راستاي تامین بخش مهمی از مواد آلی خاك و ماده اولیه بستر کشت قارچ و 

همچنین خوراك دام، گامی ارزنده در راستاي توسعه و افزایش منابع پروتئینی گیاهی و حیوانی محسوب می 

شود، ضمن اینکه بازگشت صحیح این منابع غنی سازي خاك از مواد آلی و حفظ حاصل خیزي را به همراه 

خواهد داشت.
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ه مواد اوليه مصنوعات چوبي را به چند دسته تقسيم كنيم، يكي از انواع مهم اين دسته بنديي كدر صورت

MDFاز شكلتهاي چند اليه متشكل از ذرات يا فيبر و يا مكه يكي از انواع مختلف تخته  خواهد بود

ها، ذرات يا فيبرها تغيير كند، در صورتيكه ماده خام اوليه از چوب به ورني.چوب اورجينال استاليه هاي 

 كه هر كدام، ويژگيها و خواص ويژه خود راLetron و MDFمحصوالت متفاوتي به دست خواهد آمد نظير 

است كه بههاي فيبري ساخته شده از چوب يا مواد سلولوزي يكي از انواع تختهMDF  .خواهند داشت

 بهگردد و غالباًصورت فيبري با پوشش رزيني، در درجه حرارت و تحت فشار باال پخته شده و پرس مي

ساختار همگن .شودهاي قابل استفاده در ساخت مصنوعات مختلف، جايگزين چوب ميها و تختهصورت ورقه

تر اما قابل صاف، ويژگيهاي سادهو رگه قابل شناسايي و سطح كامالً گونه حفره بدون هيچMDFو يكنواخت 

 را در زمره يكي از مواد پر مصرف درMDFهاي منحصر به فرد آن، تري نسبت به چوب دارد و قابليتتوجه

 .ها و مصنوعات اداري، خانگي، تجاري و نمايشگاهي قرار داده استتهيه انواع دكوراسيون

توانامروزه مي. را بـسيـار وسيـع كرده است اربـرد آنتـوليـد انواع مختـلف اين محصول در جـهان دامنـه ك

همگـن،  هـاي سـه اليـه يـا يكنواخـت و     متنـوعي از جملـه تختـه    بسيار MDF هاي نيمه سنگينرتخته فيب

هايي با فرم آلدئيد، كـم فـرم آلدئيـد يـا بـدون فـرم آلدئيـد،مختلف، تخته هاي نازك و ضخيم در ابعادتخته

 گيـري شـده، ابـزار خـورده،به سايز شده، روكش شده، لبه چسبانده، نقش برجـسته، قالـب   ديلهاي تبتخته

... آتـش، قـارچ، حـشره و       ، مقاوم در برابر رطوبـت، آب،      )كم يا زياد  (هاي بسيار متنوع    پروفيل شده، با دانسيته   

.را در بازارهاي جهاني يافت

بطوريكه . از سال هاي دور تا كنون رواج زيادي داشته استاز طرف ديگر استفاده از محصوالت فلزي نيز

سرويس خواب و كتابخانه از فلزاتي مانند ورق گالوانيزه، توليد ساختن مصنوعات مختلف از قبيل كابينت،

كه البته با توجه به پيشرفت جامعه و افزايش سطح آگاهي و باشد كنندگان زيادي را در كشور دارا مي

وارد کننده ، فروش و نصب و راه اندازی ماشین آالت و کارخانجات صنایع چوب  

طرح توجیھی تولیدMDFازشاخھ و تنھ درخت و ضایعات جنگل و باغات
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رفاه اقشار مختلف، استفاده از محصوالت فلزي جاي خود را به محصوالت جدید و متنوع تري از جنس چوب و 

داده است  MDF 

 طراحی و احداث صنایع نیازمند شناخت مبانی و تئوري و برخورداري از دیدگاههاي تجربی و عملی متناسب با 

شرایط اقتصادي حاکم و دانش فنی موجود جامعه، به منظور نیل به اهداف تولیدي میباشد. در ادامــــھ بـــــھ 

معرفی محصول طرح، میزان عرضه و تقاضاي گذشته و پیشبینی میزان عرضه و تقاضاي آینده محصوالت ایــن 

طرح و تعیین سهم قابل حصول از بازار مصرف که از مبانی اصلی بررسی بازار در گزارشات توجیه فــــنــى، 

اقتصادي و مالی میباشند پرداخته میشود.
1- معرفي محصول

هر محصول ويژگي ها و مشخصات خاصي دارد كه پيش از هر گونه بررسي فني، مالي و اقتصادي طرح، الزم 

است اين خصوصيات به درستي شناخته شوند. شناخت صحيح مشخصات و انواع مختلف محصول، بدون 

ترديد راهنماي مناسبي جهت تصميم گيري هاي الزم در انتخاب روش و عمليات توليد و محاسبات بعدي 

وارد کننده ، فروش و نصب و راه اندازی ماشین آالت و کارخانجات صنایع چوب

طرح توجیھی تولیدMDFازشاخھ و تنھ درخت و ضایعات جنگل و باغات

MDFمورد نیاز خواهد بود محصول تولیدى            از شاخ و برگ و ضایعات درختان مى باشد
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 همچنين بر اساس بررسي به عمل آمده توسط مشاور از مؤسسه پژوهش هاي وزارت بازرگاني و سازمان 

توسعه تجارت ایران مشخص گردید که این محصول یعنی  MDFاز شاخ و برگ و ضایعات درختان، طی 

سالهاي اخیر  به عنوان تخته از چوب و تخته مشابه از سایر مواد مشابهداراي مبادالت تجاري بوده است.  

اما از آنجایی که تحت این تعرفه بسیاري از محصوالت دیگر نیز داراي مبادالت تجاري بوده است نمی توان  

آمار و ارقام موجود براي این تعرفه را به عنوان میزان واردات محصول مورد نظر این طرح یعنیMDF  از 

شاخ و برگ و ضایعات درخت و باغات مدنظر گرفت.

2-2- معرفی MDF از شاخ و برگ و ضایعات درخت باغات نتایج یک تحقیق مشترك توسط بین بخش 

تحقیقات علوم چوب موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران  نشان داده است که می توان ضایعات هرس

جنگل را در تولید تخته ام دي اف  MDF به کار برد. 

.را دارا هستند MDF ن ونئوپا اين ضايعات قابليت استفاده در صنايع تبديلي از جمله

به صورت يك تحقيق مشترك در مقياس MDF  وارداتي امكان استفاده از اين مواد اوليه در توليد يك كاالي

چوب و فرآورده هاي آن در موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع ايران و نيمه صنعتي بين بخش تحقيقات علوم

يكي از دانشگاه هـاي  آلمـان انجـام و نتـايج بـه دسـ     ت آمـده بيـانگر آن اسـت كـه محـصول      سـاخته   شـده 

MDFاستاندارد هاي بین المللی را دارا است.   

بر اساس نتایج این تحقیق، می توان استقرار حداقل  20 کارخانه در مناطق جنوب ، شمال ، شرق و غرب  

ایران را توصیه کرد.

وارد کننده ، فروش و نصب و راه اندازی ماشین آالت و کارخانجات صنایع چوب

طرح توجیھی تولیدMDFازشاخھ و تنھ درخت و ضایعات جنگل و باغات
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.

استقرار کارخانه هاي پیشنهادي در کشور، اشتغالزایی و جلوگیري از خروج ارز و همچنین استفاده از مواد اولیه 

ضایعات چوب غیر قابل مصرف را شامل می شود 

نتایج این تحقیق، براي تمام کشورهاي خاورمیانه و کشورهاي اروپایى، آمریکایى،آسیایى و آفریقایىکه 

همانند ایران داراي درخت و جنگلها مناسبی هستند نیز قابل توصیه است.

 2-3 - استاندارد ملی یا بین المللی بررسی هاي به عمل آمده از مؤسسه استاندارد و تحقیقات 

صنعتی ایران بیانگر آن است که در ارتباط با محصول مورد نظر طرح، از آنجایی که 5 تولید کننده در 

داخل کشور فعالمی باشند استانداردي به طور  دقیق وضع گردیده است.

وارد کننده ، فروش و نصب و راه اندازی ماشین آالت و کارخانجات صنایع چوب 

طرح توجیھی تولیدMDFازشاخھ و تنھ درخت و ضایعات جنگل و باغات

2-4- بررسی قیمت محصول از آنجا که محصول مورد نظر این طر ح  به صورت عرفی  داخل کشور تولید  

مىگردد، و در زمینه واردات آننیز تا کنون  اقدامی وسیع صورت گرفته است لذا نمی توان باتکیه بر بررسى هاى  

 بخش بازار قیمت مناسبی را براي این محصول ارائه نمود و یا اطالعاتی در زمینه نمونه مشابه خارجی این 

  محصول و یا نمونه هاى وارداتی آن بدست آورد که طبق جدول در لیست طرح ترسیم شده است

5-2- موارد مصرف و كاربردها

همان طور که اشاره گردید محصول مورد بررسی در این طرح MDF از شاخ و برگ درخت و باغات می باشد 

امروزه MDFجایگزین مناسبی براي نئوپان و سایر محصوالت چوبی گردیده. از MDFدر تولید انواع لوازم چوبی

كه عمده ترين بخش آن لوازم منزل مي باشد استفاده مي شود كه در اين بخش به طور نمونه 4 مورد 
از پر كاربرد ترين موارد مصرفMDF  را مورد بررسي قرار مي دهيم:
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MDF كابينت -الف

مهمترین جزء تشکیل دهنده کابینت مورد نظر ورق MDF است به طوریکه کابینت ها در طرحهاي مختلف و 

به رنگهاي متنوعی ساخته میشوند و برحسب طراحی انجام شده یراق آالت مناسب روي آنها نصب گردیده 

است و در آشپزخانه منازل و محیطهاي اداري مورد استفاده قرار میگیرند. 

کابینت هاي تمام ام دي اف به جهت دارا بودن خواصی چون زیبایی وسازگاز بودن با محیط کاربرد بیشتري 

در آشپزخانه منازل مسکونی دارند.

MDF كتابخانه-ب

کتابخانه هايMDF به جهت دارا بودن خواصی چون زیبایی ظاهري، تنوع رنگ وسایز و مدل درصد باالیی از 

تقاضاي کتابخانههاي خانگی را به خود اختصاص میدهند.

وارد کننده ، فروش و نصب و راه اندازی ماشین آالت و کارخانجات صنایع چوب

طرح توجیھی تولیدMDFازشاخھ و تنھ درخت و ضایعات جنگل و باغات

شايان ذكر است كتابخانه هايMDF با درب هاي شيشه اي در بسياري از موارد به عنوان دكوراسيون داخلي

اتاق خواب ها در زمره لوازم تزئيني منازل قرار ميگيرد.

MDF ج- سرويس خواب

سرويس خواب مورد نظر اين طرح شامل يك تخت دو نفره به همراه دو عدد پاتختي ميباشد كه با توجه به

بررسيهاي صورت گرفته و به دليل تنوع فوق العاده زيادي كه سرويس هاي خواب MDF دارند،تقاضاي

سرويس هاي خواب در رنگ ها و طرح هاي بسيار مناسب تري نسبت به سرويس هاي   خواب فلزي دارند 

متنوع و تركيبهاي مختلف از عناصر تشكيلدهنده سرويس خواب قابل خريداري ميباشند.
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MDF ميز تلويزيون -د

درگيريهاي زندگي شهرنشيني همه چيز را تحت تأثير خود قرار داده است.در چنين زندگي پر مشغلهاي 

تفريحها نيز دچار محدوديت شدهاند. هنگامي كه افراد خسته از كار روزانه به خانه برميگردند كمتر حاضر 

هستند كه به خاطر تفريح خانه را ترك كنند. لذا تلويزيون نقش بسيار پررنگي را در پر كردن ساعات 

. استراحت افراد در منزل دارد

با وجود وسعت كم آپارتمانهاي امروزي معموًال محدوديت مكاني براي قراردادن ميزي به عنوان ميز تلويزيون

در اتاق نشيمن يا اتاق خواب وجود دارد كه اين مسئله توجه بسياري از توليدكنندگان اين محصول را به خود

جلب كرده است. اين امر موجب گرديده كه ميزهاي تلويزيون در طرحها و سايزهاي مختلف بسته به نوع و

. سايز تلويزيون عرضه گردند

ميزهاي تلويزيون به طور كلي به دو دسته تقسيم ميشوند. ميزهاي بدون درب و ميزهاي درب دار. ميزهاي 

دربدار معموًال چندكاره ميباشند و كاربردهايي نظير بوفه، كتابخانه... و  را به خود اختصاص ميدهند.

وارد کننده ، فروش و نصب و راه اندازی ماشین آالت و کارخانجات صنایع چوب 

طرح توجیھی تولیدMDFازشاخھ و تنھ درخت و ضایعات جنگل و باغات
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 بررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول-6-2

اند جايگاه مناسبي را در سبد تقاضاي مردم  توانستهMDFزطي سال هاي اخير محصوالت ساخته شده ا

گرديده... اين محصوال به دليل زيبايي و دوام بيشتر جايگزين محصوالت خانگي فلزي و .كسب بنمايند

لذا در حال حاضر بازار مصرف اين محصوالت رو به رشد بوده و ساالنه رقم هنگفتي صرف واردات.است

MDF مي توان محصوالت فلزي را به عنوان يك جايگزين براي محصوالت ساخته شدهبنا براين ن .مي شود

.تصور نمود MDFاز 

 اهميت استراتژيك كاال در دنياي امروز-7-2

جديدترين انواع اوراق فشرده چوبي يكي از Medium Density Fiberboard) (تخته فيبر نيمه سنگين

اي در طي سالهايمنحصر به فرد با استقبال فوق العاده  و گاههاي متنوعاست كه به دليل دارا بودن قابليت

  .استه اخير روبروشد

باشد كهاوراق فشرده چوبي داراي برخي خواص برتر نيز مي محصول ضمن دارا بودن خواص شبيه ساير اين

مانند تخته(اوراق فشرده چوبي محصوالت بين ساير  و محصوالت ساخته شده از آن در باعث ارتقاء بازار آن 

بعنوان ابتدا (MDF) در واقع اين محصول.  شده است)...نئوپان، تخته اليه، تخته فيبر سخت و  خرده چوب

در حال. بكار رفته است جايگزين اوراق فشرده چوبي مطرح بوده و سپس در كاربردهاي جايگزين چوب نيز

 .روز به روز در حال افزايش است حاضر دامنه كاربردهاي آن

و تنوع بسيار زياد محصوالت آن در بازار شده (MDF) مله خصوصياتي كه باعث ايجاد كاربردهاي متنوعاز ج

: عبارتند ازاست 

 خصوصيـات فيزيـكي و مكـانيكي باال •

)قابل توليدMDF ضخامت و ابـعاد وزن مخـصوص،(دامنه وسيع دانـسيـته  •

 زني كاري و سنبادهقابليت ابزار خوري ، ماشين •

وارد کننده ، فروش و نصب و راه اندازی ماشین آالت و کارخانجات صنایع چوب 

طرح توجیھی تولیدMDFازشاخھ و تنھ درخت و ضایعات جنگل و باغات  
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 ف و متراكمسطوح صا •

 قابليت شكل پذيري و لبه هاي صاف •

 معايب چوب عدم وجود •

 پروفيل دانسيته يكنواخت و همگن •

هاي چوبي و غيرچوبي، رنگ آميزي و غيرههمچون انواع روكشي هاي مختلفقابليت انجام روسازي •

 مقاومت به فشرده شدن پايداري ابعاد و •

  ه به چوبزيبايي ظاهري، طبيعت ماليم و ظريف و حاالت شبي •

  مت مناسبقي •

2-8- كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول

در اين بخش اشاره به اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه كشورهايي نظير چين، آلمان و ايتالياو مالزی و 

تایلند كه از بزرگترين توليد كنندگان و طراحان لوازم خانگي هستند در زمينه توليدMDF نيز فعال بوده و در

. حال حاضر نقش پررنگي در بازار صادرات محصوالت اينچنيني ايفا مي نمايند

.

ميباشد.  كارخانه  محصول  گذشته  تقاضاي  و  عرضه  بررسي  كارخانه،  يك  طراحي  براي  مهم  فازهاي  از  يكي 

و  تحليل  براي  را  روشني  بينش  ميتواند  محصول  يك  تقاضاي  و  عرضه  ميزان  تحليل  و  گذشته  به  نگاهي 

خود  محصوالت  فروش  براي  مناسبي  بازار  داراي  فوق  طرح  آيا  اينكه  و  آينده  در  تقاضا  و  عرضه  پيشبيني 

ميدهد دست  به  سرمايهگذاري  ريسك  كاهش  حقيقت  در  و  خير  يا  بود  خواهد 

در اين فصل به عرضه محصول اين طرح در سال هاي گذشته مي پردازيم تا بتوانيم با استفاده از نتايج بدست 

حد  تا  و  داخلي  توليد  بحث  در  اخير  هاي  سال  در  طرح،  نظر  مورد  محصول  وضعيت  ها  بررسي  اين  از  آمده 
امكان ميزان واردات را روشن نماييم.

وارد کننده ، فروش و نصب و راه اندازی ماشین آالت و کارخانجات صنایع چوب

طرح توجیھی تولیدMDFازشاخھ و تنھ درخت و ضایعات جنگل و باغات

عرضه
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3-1- وضعیت واحدهاي فعال در تولید  MDFاز چوب و شاخ وبرگ درخت و باغات

همانطور كه در ابتداي گزارش ذكر گرديده، طبق دسته بندي انجام شده توسط وزارت صنايع و معادن براي 

محصوالت صنعتي، براي محصول مورد نظر اين طرح، و پس از بررسي هاي به عمل آمده MDF   از ضايعات 

چوب و شاخ و برگ درخت به عنوان نزدیکترین و مرتبط ترین طرح انتخاب گردید .

3-2- بررسی روند واردات بررسی هاي به عمل امده از مؤسسه پژوهش هاي وزارت بازرگانی حاکی از آن 

است که محصول اینچنینی طی سالهاى گذشته با عنوان تخته از چوب و تخته از سایر مواد چوبی 
داراي مبادالت تجاري بوده است اما از آنجایی که این محصول براي اولین بار درسال 1375  کشور ایران 

مورد بررسی و تولید قرار گرفته و تولید آن در مقیاس پائین موفقیت همراه بوده است.

 توجه به اين نكته ضروري مي باشد كه كشور ايران جهت تامين تقاضاي MDF  داخل كشور از دهه90 

ميالدي بھ واردات انواع تختھ ھاي فشرده نئوپان،تختھ چندال و MDF اقدام كرده كھ ارزبري آن ساالنھ  
بطور وسیعى بوده است.

وارد کننده ، فروش و نصب و راه اندازی ماشین آالت و کارخانجات صنایع چوب 

طرح توجیھی تولیدMDFازشاخھ و تنھ درخت و ضایعات جنگل و باغات
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3-3- عرضه در آينده

 ،

همانطور كه در مبحث عرضه در گذشته ذكر گرديد بررسي واحدهاي فعال و يا طرح هاي در دست اجرا از 

طریق مأخذ اطالعاتی وزارت صنایع به محصول مورد نظر این طرح یعنیMDFاز شاخ و برگ درخت و  باغات 

امکان پذیرمی باشد. اما برسی هاي میدانی به عمل آمده نیز بیانگر آن است که نه تنها طی سال هاى 

گذشته،  تولید کنندھاى محدود به این زمینه اقدامی نموده است. 

3-4- پيش بيني واردات
از آنجايي كه امكان استفاده از ضايعات درخت باغات در توليد يك كاالي وارداتي MDF به صورت يك تحقيق 

مشترك در مقياس نيمه صنعتي براي اولين بار در جهان بين بخش تحقيقات علوم چوب و فرآورده هاي آن در 

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران و یکی از دانشگاههاي آلمان انجام شده است اي براي این محصول در  

و به تبع تولید در ایران پیش بینی براي واردات این محصول نیز امکان پذیر نخواهد بود.شایان ذکر است 

 نتایج به دست آمده از تحقیقات فوق بیانگر آن است که محصول ساخته شدهMDF استانداردهاى 

4- تقاضا
4-1- تقاضاي گذشته

مفهوم تقاضا يكي از اساسي ترين مباني شكل دهنده بازار مي باشد و با توجه به ماهيت ذاتي آن كه به طور 

مستقيم و غير مستقيم از تمايالت و رفتار مصرف كنندگان منبعث مي شود، از پيچيدگي هاي قابل مالحظه 

اي نيز بر خوردار است.

وارد کننده ، فروش و نصب و راه اندازی ماشین آالت و کارخانجات صنایع چوب 

طرح توجیھی تولیدMDFازشاخھ و تنھ درخت و ضایعات جنگل و باغات 

بین المللى را دارا است
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بررسي هاي صورت گرفته در بحث موارد كاربرد اين محصول بيانگر آنست كه  اين محصول داراي مصارف 

صنعتي مي باشد.بنابراين با توجه به موارد مصرف اين محصول بهترين روش محاسبه تقاضا در گذشته براي

C = Y+M-X :اين محصول، استفاده از تكنيك مصرف ظاهري مي باشد كه از رابطه ذيل به دست مي آيد

: كه در آن

: Cمصرف ظاهري

: Yتوليد داخلي

: Mواردات

: Xصادرات

. مي باشد

ولي با توجه به اينكه براي اين محصول طي سال هاي گذشته صادراتي صورت نگرفته است، مي توان چنين در

نظر گرفت كه تقاضاي اين محصول طي سال هاي گذشته برابر مجموع توليد داخلي و واردات اين محصول مي

باشد و با عنایت به این نکته که در این صنعت تولید کنندههاى محدودى فعال مى باشد، می توان چنین در 

نظر گرفت که میزان تقاضاي این محصول طی سال هاي اخیر توسط کاالهاي جانشین آن تامین گردیده 

است.

وارد کننده ، فروش و نصب و راه اندازی ماشین آالت و کارخانجات صنایع چوب

 طرح توجیھی تولیدMDFازشاخھ و تنھ درخت و ضایعات جنگل و باغات  
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4-3- پيش بيني تقاضاي محصول طي سال هاي آتي

همانطور كه مشاهده گرديد، تقاضا براي محصول مورد نظر اين طرح طي سال هاي گذشته توسط كاالهاي 

. جانشين آن  تأمين گرديده است

وسعت باغات کشور10 درصد از کل مساحت کشور برآورد می شود  که این امر بیانگر توانایی هاي 

بالقوه کشور براي بهره برداري از این منابع خدادادي میباشد و نیازمند برنامه ریزى مدون  و از پیش 

تعیین شده براي باغات کشور می باشد.  این ضایعــــات قابلیت استفاده در صنایع تبدیلی از جمله 

 MDFرا دارا ھستند كھ متاسفانھ درزمان حاضرازپتانسیل فوق ھیچ استفاده صنعتي بھ صورت

گسترده  نمی گردد.

  استقرار كارخانه هاي پيشنهادي در كشور، اشتغالزايي و جلوگيري از خروج ارز و همچنين استفاده از موادي

شامل می شود که تاکنون توجه کمترى بدان شده است.را 

وارد کننده ، فروش و نصب و راه اندازی ماشین آالت و کارخانجات صنایع چوب

 طرح توجیھی تولیدMDFازشاخھ و تنھ درخت و ضایعات جنگل و باغات 
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طرح توجیھی تولیدMDFازشاخھ و تنھ درخت و ضایعات جنگل و باغات 

 در مجموع بررسي بازار اين گزارش مثبت ارزيابي مي گردد و اميد است با بهره برداري از اين واحد صنعتي
.گامي ديگر در راستاي توسعه صنعتي كشور عزيزمان ايران برداشته شود

فرآيند توليد
از آنجا كه چوب يك محصول بيولوژيكي. هاي آن كاربرد بسياري در زندگي و صنعت دارندچوب و فرآورده

اي متعدد و مختلفي از جمله چگالي، استحكام، مقاومت در برابر رطوبت و دما وهاست داراي خواص و ويژگي

 ...

با توجه به محدوديت منابع چوب در جهان. باشنداست، كه تعيين كننده كاربردهاي مختلف چوب مي

با )  (MDF : Medium Density Fiber هاي صنعتيهاي با سختي باال، ساخت تختهمخصوصاً چوب

 يك ماده مركب چوبيMDF.  متوسط  پس از نئوپان به يك صنعت تبديل شده استوزن مخصوص

 )Kg/m3 3750به طور متوسط  كيلوگرم بر متر مكعب 800 تا 500شود با جرم حجمي بين محسوب مي

هايشوند و از چوب ها بر پايه چوب تهيه ميMDFدر جهان بيشتر . تواند تهيه شودكه از مواد مختلفي مي

نرم مثل درخت كاج استفاده ميگردد. اساس تركيب MDF چوب و رزين است كه تحت فشار و حرارت قرار

گرفته و با افزایش استحکام، مقاومت در برابر آتش و نفوذناپذیري خواص بهتري نسبت به چوب نرم خواهد 

داشت. همچنین قابلیت ماشین کاري باالیی نیز دارد که قبل از این تنها چوبهاي سخت قابلیت کارهاي 

مکانیکی و ماشین کاري را دار بودند.

MDF ها به طور معمول داراي بازه ضخامتی از 3 میلیمتر تا 40 میلیمتر میباشند. امروزه عالوه بر چوبهاي 

نرم از دیگر مواد نظیر ساقه غالت ، برنج، نی، نیشکر، چوبها و کاغذهاي غیرقابل مصرف و  براي تهیه تخته 

 MDFبوده و  MDFتولیدي از چوب داراي کیفیت بهتري از سایر انواع MDF .صنعتی استفاده میشود

تهیه شده از ضایعات نخل و همچنین باگاس نیشکر نیز از قاعده مستثنی نمیباشد.

وارد کننده ، فروش و نصب و راه اندازی ماشین آالت و کارخانجات صنایع چوب 
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 MDF ،ولي از نظر كيفي در سطح جهاني در رده چوب طبقهبندي شده است. در مقايسه بـــــا نـــئوپــــــان

داراي جرم يكنواختتري در سطح ورق است و همچنين از صافي سطح و قابليت سنباده زني و اصالح ســــــطح 

برخوردار است. MDF هاي مسطح در ساخت مبلمان اداري، کابینت و تزئینات داخلی چوبی کاربرد فراوان دارند

 تعريف سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد FAO از تخته فيبر نيمه سنگين كه مورد قبول كميسيون 

اقتصادي اروپا  ECEو سازمان بینالمللی  چوب تروپیکاIOTTIنیز میباشد به  این شرح است: :تخته 

ساخته شده از الياف چوب و ديگر مواد ليگنو سلولزي با اتصال اصلي ناشي از به هم فشرده شدن الياف و

خصوصيات چسبندگي ذاتي آنها. مواد اتصال دهنده و  افزودنيهاي ديگر ممكن است در طول فرآيند توليد 

نيز قالبگيري  ميتواند  اما  ميشود  پرس  مسطح  صورت  به   ً معموال سنگين  نيمه  فيبر  تخته  شوند.  اضافه 

شوند. وزن مخصوص آن بايد از 0/5 گرم بر سانتيمتر مكعب بيشتر و از 0/8 گرم بر سانتيمتر مكعب كمتر

باشد.

 MDF یا Medium Density Fiberboardنسبت به سایر محـصوالت مـشابه بـه لحـاظ سطـــح کیفی 

متمایز می باشد و به خودي خود از جایگاه خاصی برخوردار است زیرا این محصول ضـمن  قـرار گـرفتن در 

خانواده تخته هاي سخت، مقاومت كاربردي باالتر نيز دارا مي باشد و دانسيته آن بين 800 – 640 كيلـوگرم 

بر متر مكعب مي باشد از طرفي بدليل اينكه سطح MDF صاف، يكنواخت و نرم بوده و تركيبي از فيبرهـاي

چوبي ليگنو سلولزي مي باشد در برابر گرما و فشار سخت شده و در صورت مخلوط شدن با ساير افزودني هـا 

كمك شاياني به ارتقاء    سطح كيفيت آن مي شود تا بتوان در ساخت          كابينت آشپزخانه، مبلمان، ميزو

صندلي،اثاثه اداري و... از آن بهره جست.

وارد کننده ، فروش و نصب و راه اندازی ماشین آالت و کارخانجات صنایع چوب 

طرح توجیھی تولیدMDFازشاخھ و تنھ درخت و ضایعات جنگل و باغات 
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مواد اولیه: مواد اولیه مورد نیاز چوب و مواد لیگنو سلولزي: نظیر چوب، وضایعات درخت و باغات را که می 

توان از عمده ترین و مهم ترین ماده اولیه این صنعت محسوب نمود که الزم استهر گونه تغـییرى در

.

عوامل تولید واریته هاي چوب کامًال کنترل گردد تا بتوان درنهایت اثر بــــخـــش آنـــــــرا در کیـــــفیت 

محصول نهایى لمس نمود. ضمناً می بایست به نکات زیر نیز توجه خاص نمود:از انواع چوب ها بطور جداگانه یا 

مــــــخلوط  استفاده کرد  چوب ها با قطر کم، شاخه ها و ضایعات استحصالی ازدرخــت مناسب می باشند  

تراشه هاي  رنده شده و یا خــــاك اره حتی بعنوان پرکننده استفاده از مواد لیگنو سلولز غیرچوبی که مازاد 

تولید محصوالت کشاورزى را  تشکیل داده و بخش الیافی گیاهان یک ساله را تشکیل مى دهند.

بعضی از این مواد نظیر الیاف ضایعات درخت به سهولت در دسترس می تواند باشد که در صورت  انديشيدن

تدابير الزم ضمن حفظ سرمايه هاي ملي مي تواند ارزش افزوده قابل توجهي را بدنبال داشته باشد.

 مواد شيميايي: عمده ترين ماده شيميايي كه در اين صنعت استفاده مي شود، رزين يا چسب مي باشد كه 

نقش "اتصال دهنده" را ايفا مي نمايد به عبارت ديگر متداولترين رزين قابل استفاده، فنل– فرم آلدئيد و اوره 

فرم آلدئيد مي باشد كه متناسب با كاربرد محصول نهايي رزين نيز تغيير خواهد كرد. ساير مواد افزودني: شامل

مواد آهار زني و مقاوم در مقابل جذب رطوبت بطوريكه منجر به افزايش مقاومت در برابر نفوذ رطوبت 

گردد و يا مواد حفاظتي كه در مقابل آتش و عوامل هم رديف از مقاومت بيشتري برخوردار گردد.

وارد کننده ، فروش و نصب و راه اندازی ماشین آالت و کارخانجات صنایع چوب

طرح توجیھی تولیدMDFازشاخھ و تنھ درخت و ضایعات جنگل و باغات
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وليدروش ت
 اين الياف با. نيازمند الياف خشك چوب خواهيم بود MDF فرآيند براي ساخت و توليد روش توليد و تشريح

بخـار آب توليـد هاي ريفانيرهاي معمولي تحت فشار اتمسفريك و ريفانيرهاي تحت فشار استفاده از دستگاه

ضايعات آن را خواهند داشت بطوريكه پس اين تجهيزات توانايي استفاده از انواع خرده چوب، انواع. مي گردند

 خرد شده وضايعات و در صورت نياز پوست گيري چوب، كامالً از قطع زني و اندازه بري چوب آالت گرد و يا

ها روانه مي شوند و مواردي كه در اندازه هاي از پيش تعيين شـده رسـيده جهت طبقه بندي به قسمت الك

بـه  تحت عمليات پخت و بخار زني قرار گرفتـه تـا آمـاده روانـه شـدن     سيلوها هدايت شده و سپس باشند به

 يـادآوريضـمناً . آنگاه چسب زني صورت گرفته به قسمت خنكاري هـدايت مـي شـود   . دستگاه ريفانير شوند

مـسير فرآينـد قـرار گرفتـه و مي شود در قسمت الك ها، خرده چوب ها مي توانند بازيافت مجدد شده و در

يكي از موارد. و به ساير مصارف رسانيده شود ه قابل استفاده نمي باشند بعنوان ضايعات جمع آوريمواردي ك

باشد بعبارت ديگر عمليات توليد خمير تختـه فيبـر نيازمنـد تغذيـه مي) يارد چوب(قابل ذكر در اين مرحله 

ي تغييرات زيـادي رخ دادههمگن مي باشد زيرا در غير اينصورت در كيفيت الياف توليد پيوسته، يكنواخت و

بطور يكنواخت و براي دستيابي به تغذيه پيوسته چوب. كيفيت محصول نهايي را تحت الشعاع قرار مي دهد و

اطمينـان از تغذيـه مـداوم بـا از طرف ديگر به منظور حصول. همگن مي بايست از خرده چوب استفاده نمود

معموالً. (حداقل چندين ماهه ذخيره سازي گردد  مصرفسرعت ثابت الزم است كه ماده اوليه موردنياز جهت

لـذا بـه منظـور.  متر بريده شده مـي باشـد  2 الي1چوبهاي هيزمي بطول   يارد چوب شاملضمناً)  ماه4 تا 3

در جهـت سـرعت: خـردكن هـا  . ذكر شرايط عملياتي توضيحات ذيل اضافه مـي شـود   تشريح كليه مراحل و

 لي بصورت همگن، الزم است چوب بشكل خرده چوب هايي بـه ابعـاد ثابـتتغذيه ماده اوليه اص بخشيدن به

خـرده چـوب هـا ابعـاد . تبديل شده تا آماده روانه شدن سهل تر به قسمت پخت جهت توليـد اليـاف گردنـد   

 ميليمتر در ضـخامت3 – 5پهنا و ميليمتر در19 ميليمتر در جهت الياف يا درازا، حدود 16–32بين  معموالً

وارد کننده ، فروش و نصب و راه اندازی ماشین آالت و کارخانجات صنایع چوب
 طرح توجیھی تولیدMDFازشاخھ و تنھ درخت و ضایعات جنگل و باغات
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سالم و بريده نشده و نفوذ پذيري سريع بخـار آب بـداخل نتيجه اين عمليات منجر به توليد الياف      . مي باشند 

نكته قابل توجه در ايـن مرحلـه، همـواره كنتـرل طـول،.  تر مي نمايدآسان چوب بوده و حمل و نقل آنان را

 رين نـوع دسـتگاهمتـداولت . يكنواخت خرده چوبها مي باشد كه مي بايست مدنظر قرار گيرد عرض و ضخامت

چـرخش خردكن چوب، خردكن نوع ديسكي بوده كه مجهز به تيغه هاي خردكن در سطح عمودي در حـال 

بر اثر وارد نمودن ضربه  درجه به تيغه ها نزديك مي شود و5/37در اين حالت چوب با زاويه حدود . مي باشد

ه ديسك، تعداد تيغه هـاي خـردكن تعبيـهانداز با توجه به. بر چوب آنرا به قطعات كوچكتر تقسيم مي نمايد

و اين تيغه ها بدليل نصب در جهت شعاعي و مقدار برآمدگي) بود  عدد خواهد4 تا 16 بين معموالً(مي شود 

نكته قابل توجه در اين مرحله، حذف هزينه هاي. توانند طول برش را تعيين نمايند آنان از سطح ديسك، مي

محـل  توان عمليات تبديل ضايعات و حتي درختان را به خـرده چـوب در  حمل و نقل مي باشد كه مي مازاد

اين عمل منجـر بـه اوليه صورت داد و سپس خرد چوب ها را توسط كاميون به محل كارخانه حمل نمود كه

بـه منظـور) درصـورت نيـاز   (شستـشوي خـرده چـوب       . كاهش بخشي از هزينه حمل و نقل خواهد مي گردد         

ناخالصي هاي همراه خـرده چـوب هـا بـه مر آسياب هاي ديسكي، الزم است كليهنگهداري و افزايش طول ع

ذرات شن و سنگريزه ذرات فلزي احتمالي خواهد بود كه اين ناخالصي كه شامل. طريق الزم جداسازي گردد

ها به سيستم بخار زني و آسياب توسـط آب شستـشو داده و آنـان را جـدا مي توان قبل ازانتقال خرده چوب

همراه ناخالص ها به حوضچه هاي مخصوص جهت تـه نـشين شـدن منتقـل مـي گـردد سپس آب به. نمود

الك كردن و طبقه بندي خرده چوب بـه . يافت مي شود  بازنياز سيستم كامالً كه آب مورد يادآوري مي شود

ردن،الـك كـ   منظور كاهش درجه ناهمگن و تهيه خرده چوب هاي يكنواخت الزم است با استفاده از سيستم

در ايـن. آماده شوند خرده چوب هاي هم اندازه مشخص شده كه جهت هدايت به قسمت پخت و توليد الياف

، حـد معمـول و)هـا  برگـشت بـه خـردكن    نياز قسمت مي توان خرده چوب ها را به انواع بزرگتر از حد مورد

ه يا ارتعاشي مجهز بـه صـفحاتبل استفاده از نوع ويبر قامتداولترين الك. كوچكتر از حد معمول تقسيم نمود 

وارد کننده ، فروش و نصب و راه اندازی ماشین آالت و کارخانجات صنایع چوب 
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قسمت بدليل وجود خرده چوبهاي كوچكتر از حد معمول مي توان آنان را بـه  در اينضمناً. مشبك مي باشد

 ذخيره سازي در سيلوها خرد چوب هاي در اندازه قابل قبول به سيلوهاي عمودي بـا . رسانيد مصرف سوخت

متناسـب بـا ظرفيـت اشد منتقل مي گردند كه حجم آنانسطح مقطع دايره اي كه مي تواند فلزي يا بتوني ب

 يـادآوري مـي نمايـد كـهضـمناً  )مكعـب   متـر 100– 300 بين معموالً(خط توليد خمير هماهنگ مي باشد 

تبديل خرده چوب ها: تبديل خرده چوب به الياف .سيستم انتقال در اين مبحث بصورت مكانيكي خواهد بود

قسمت صورت مي پذيرد كه به منظور حل كردن ليگنين و يا ديگـر  در اينبه الياف، مهمترين هدف بوده كه

)اشـباع (با استفاده از تكنولوژي آسياب هـاي ديـسكي تحـت فـشار بخـار آب       تركيبات تشكيل دهنده چوب

اين بخش تجهيزات محفظه گرم كردن يا بخار زني، آسياب ديسكي و تجهيزات تغذيـه و در. صورت مي گيرد

جداسازي الياف فته مي شوند و به شكلي طراحي گرديده اند تا بتوانند درجه حرارت در منطقهبكار گر تخليه

بـه عبـارت. الزم را بعمل آورنـد   درجه سانتيگراد رسانيده تا در مصرف انرژي صرفه جويي150را به بيش از 

بصورت افقي در داخـلكننده مارپيچي يا حلزوني كه  ديگر مي توان چنين بيان نمود كه بر اثر حركت تغذيه

اعمال فشار زياد به خرده چوب عمليات فـشرده سـازي را تكميـل مـي قرار گرفته با) ماردون(لوله مخروطي 

 هرچند شير تخليه بخار آب اضـافي در . (جلوگيري از نشست بخار از محفظه بخار زني گردد نمايد تا قادر به

و درجـه) بـار  7 – 12(ار آب اشباع با فشار بـاال  در اين محفظه خرده چوب ها تحت بخ) سيستم تعبيه شده

سـپس در قـسمت. نـرم شـود    درجه سانتيگراد پخته شده تا ليگنين آنـان كـامالً  150 – 180حرارت حدود 

مركز دستگاه جداكننده الياف منتقـل انتهاي سيكل بخارزني خرده چوب ها به كمك يك مارپيچ حلزوني به

يكي ثابت در بدنه دستگاه نصب شده و ديگري يا آسياب دو ديسك كهكه در اين ) آسياب ديسكي(مي شود 

گرفته، فعاليت مي نمايند و متناسـب بـا تعبيـه قطعـات فـوالدي ديسك دوار بر روي شافت اصلي موتور قرار

سپس الياف توليد شـده بـا كيفيـت. كيفيت محصول نهايي تاثيرپذير خواهد بود ها، شيار دار بر روي ديسك

ايـن ريق شير تخليه به خارج از دستگاه منتقل شده و به قسمت سيكلون راه مـي يابنـد كـه در   ط مطلوب از
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پـايين سـيلكون تخليـه قسمت بر اثر قرار گرفتن در فشار اتمـسفريك، بخـار آب از اليـاف جـدا شـده و بـه      

ردمصرف در مسير انتقالچسب مو به منظور افزايش كيفيت محصول نهاني الزم است: چسب زني. مي گردند

گردد تا ضمن قرار گرفتن كليه الياف ها در معرض الياف از قسمت ريفانيرها به خشك كن ها به الياف افزوده

الياف ها، الياف با رطوبت بيشتري خشك شده تـا انـرژي كمتـري چسب و پراكنده شدن چسب بر روي كليه

 مي توان انتظار داشت عمليات خشك كردن نيـزصرفه جويي در مصرف انرژي مصرف گردد و در واقع ضمن

.پذيرد آسانتر صورت

پارافين به الياف اضافه گردد به منظور كم كردن قابليت جذب آب تخته فيبر، الزم است مقداري: پارافين زني

حركت به ريفانيرها افزوده مي شود تا بعداً  پارافين بصورت مذاب به خرده چوب هاي در حالكه معموالً

كردن كيك الياف مي بايست رطوبت از حد معمول كمتر بوده براي پرس: خشك كردن الياف. لوط گرددمخ

توليد بخار آب و محبوس شدن آن گرديده و در اثر اين فاكتور و پس از باز زيرا وجود رطوبت باال منجر به

بوده %50ا در حدودرطوبت الياف تر ورودي به خشك كن ه. تخته فيبر از وسط باز خواهد شد شدن پرس،

كاهش مي يابد% 12-6اما رطوبت الياف پس از اين مرحله و هنگام ورود به دستگاه فرمينگ به حدود 

در معرض هواي گرم قرار مي كه در آن الياف بصورت معلق(متداولترين خشك كن از نوع خشك كن معلق 

درجه سانتيگراد و درجه حرارت 350-250 خواهد بود كه درجه حرارت ابتداي خشك كن ها حدود). گيرند

در: خط فرمينگ و پرس ها. درجه سانتيگراد مي باشد 65 – 80هواي خروجي در انتهاي خشك كن ها بين 

پيوسته اي از الياف ذخيره گرديده است كه با استفاده از جريان باد، باالي دستگاه دستگاه فرمينگ، كيك

در سطح خارجي و ذرات درشت تر در وسط فيبر سخت، طبقهقرار مي گيرند تا ذرات ريز  الياف به نحوي

آمدن سطح گردند كه اين عمليات منجر به قرار گرفتن الياف ريز در دو سطح خارجي تخته و بوجود بندي

كليه.  تر گرددآسان صاف يكنواخت محصول را حاصل مي نمايد تا در ادامه مسير عمليات پرداخت سطح

در صورت هرگونه تغييري در دانسيته، از سيستم كنترل اشعه گاما، كنترل شده وعملكرد دستگاه با استفاده 
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در ادامه به. استاندارد الزم، تغييرات صورت مي پذيرد فرمان به واحدتنظيم الياف منتقل شده و در براساس

يش پرس نياز به پ شود كه اصطالحاً"باز"الياف، الزم است دهانه پرس  علت توزيع يكنواختي ضخامت كيك

تجاوز  از پرس هاي تسمه اي پيوسته استفاده مي شود تا ضخامت از حد مجازبوده و معموالً  محسوسكامالً

شوند كه اين عمليات الياف به قطعات بطول مورد نظر هدايت مي) قطع زني(ننمايد سپس جهت اندازه بري 

نوماتيك ادامه مسير داده تا بهپ در قسمت زير اره بريده مي شوند و قسمت بريده شده به كمك سيستم

ايستگاه وارد شده و بطور همزمان بداخل پرس ايستگاه پرس وارد شوند در نتيجه تخته ها يكي يكي به

 سيكل پرس كوتاه بوده و درجه حرارتانجام وظيفه مي نمايد معموالً Stacking انتقال مي يابند كه دستگاه

 قع يكي از روشهاي متداول كه صرفه اقتصادي داشته، استفاده ازفارنهايت مي رسد در وا  درجه400به حدود 

گرديده است بوده كه بشكل استوانه در حال چرخش طراحي "Continuous Press" پرس ها پيوسته يا

فوالدي بر روي آن فشرده بنابراين هنگام چرخش استوانه كيك الياف بوسيله يك تسمه) تحت حرارت(

تسمه فوالدي خواهد داشت كه اين فشار  فشار وارده بستگي به كشش اعمال شده بر رويمي شود و معموالً

.به كمك رول كششي تنظيم مي گردد

 به منظور تكميل اوليه محصول نيمه ساخته مي بايست عمليات سمباده زني يك يا دو: زني عمليات سمباده

تغييرات و رداخت سطحي، ناهمواري وسطح تخته فيبر صورت پذيرد كه الزم است جهت روكش كردن و پ

)كناره ها(و عرضي است  همچنين اقدام بعدي اندازه بري طولي) ±1/0(تلرانس ضخامت را يكنواخت نمود 

مصرف كنند و درخواست مشتريان، عمليات كه پس از انجام موارد فوق و توليد يك محصول متناسب به نياز

اقدامات زير در جهت ارزش“ ضمنا. صورت مي پذيرد سانتربسته بندي در جهت حمل و نقل و نگهداري آ

توجه، توصيه مي گردد ويابه عبارت ديگردر تكميل عمليات مونتاژ كاري افزوده بيشتر و اخذ سهم بازار قابل

و استفاده از پوشش پلي استر و كاغذ مالمينه  ابزار زني - MDFروكش كردن: مي پذيرد موارد ذيل صورت

متناسب با نوع و كيفيت  تعبيه اتصال قطعات-)لبه ها و داخلي( فرر زني كنارها - زني فارسي-فرر زني
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در صورت(از ميخ چوبي به همراه چسب   استفاده- مونتاژ سرد و بهره جويي از چسب ها-محصول نهايي

-ده هاتعبيه مكاني جهت كاربري گيره ها و ساير اتصال دهن - بهره جويي از ميخ و منگنه-)صرفه اقتصادي

و نزديك شدن اين فاكتور به MDF به منظور افزايش مقاومت: كردن سطح روكش كردن لبه ها روكش

از عمليات روكش كردن سطح با كاغذهاي لمينه با سرعت سخت شدن سريع استفاده چوب طبيعي مي توان

و توزيع. ته باشيمعمليات زماني شرايط مطلوب را حاصل مي نمايند كه در حين فرآيند توانس نمود و اين

جهت روكش كردن از “معموال.  رعايت كرده باشيميكنواختي دانسيته، يكنواختي ضخامت در سطح را كامالً

و جهت. مالمين استفاده مي نمايند كاغذهاي آغشته نظير كاغذهاي آغشته شده به پلي استر، فنليك و

 درصد تجاوز ننمايد زيرا6 – 7 فنير بيش ازرطوبت تخته رسيدن به شرايط ايده آل مي بايست توجه نمود كه

عبور بخار آب از اين نوع كاغذها به سختي صورت گرفته است. 

13ـ مشخصات هزينههاي سرمايهگذاري طرح زمين

 تأمــین مواد اولیه  مــورد نیاز خــط تولـــید یکی از پارامتــرهاي مهـــم در تــــصمیمگیري بــراي 

انتخاب محل اجراي طرح است 

جدولمشخصات زمین طرح

وارد کننده ، فروش و نصب و راه اندازى ماشین آالت و کارخانجات صنایع چوب   

طرح توجیهى تولید MDFازشاخه و تنه درخت و ضایعات جنگل و باغات

 اولویت در تعیین محل اجراى طرح

   از آنجاییکه طرح مذکور در زمینه تولید ام دى اف از ضایعات شاخ و برگ درختان و بـــــــاغات
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محوطه سازي
سازي در طرحجدول ـ هزينه محوطه

جدول ـ هزينههاي مربوط به ساختمان سازي

وارد کننده ، فروش و نصب و راه اندازی ماشین آالت و کارخانجات صنایع چوب   
طرح توجیھی تولیدMDFازشاخھ و تنھ درخت و ضایعات جنگل و باغات 
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الت توليدهزينه تجهيزات و ماشين آ

هزينه تجهيزات و تأسيسات عمومي
گذاري موردهيزات و تأسيسات برآورد شده و قيمتهاي استعالم شده براي هر يك از موارد، سرمايه             براساس تج 

.نياز اين تأسيسات در جدول زير برآورد شده است
هاي تأسيسات در طرحجدول ـ هزينه

وارد کننده ، فروش و نصب و راه اندازی ماشین آالت و کارخانجات صنایع چوب  
طرح توجیھی تولیدMDFازشاخھ و تنھ درخت و ضایعات جنگل و باغات
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هزینه وسایل حمل و نقل

به منظور رفع نیازهاي روزمره کارخانه، انتقال مواد و کاال و رفت و آمد کارکنان به داخـل و خارج کارخانه 

مبلغ بیست و دو میلیارد و پانصد و پنجاه  میلیون ریال بابت خرید وسایل ذیل پیشبینی شده است.

وارد کننده ، فروش و نصب و راه اندازی ماشین آالت و کارخانجات صنایع چوب
  طرح توجیھی تولیدMDFازشاخھ و تنھ درخت و ضایعات جنگل و باغات  
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هزینههاي متفرقه و پیشبینی نشده

هزینههاي قبل از بهرهبرداري

هاي نوشت افـزار و تجهيـزاتهاي اياب و ذهاب، پست و تلفن، قبوض آب و برق، هزينه           هزينه: ساير عبارتند از  * 
...هاي اجاره محل و متفرقههاي پذيرايي، هزينهت وسائط نقليه، كتب و نشريات، هزينهدفتري، پيك، سوخ

:گذاري طرحهاي سرمايههزينه

كل هزينه هاي سرمايه گذاري، طرح تأسيس به منظور احداث واحد صنعتي توليدMDF           بـه ظرفيـت اسـمي 
سالیانه  128/000متر مکعب در زمینی به مساحت حدود140/000  متر مربع برآورد شده است.  

وارد کننده ، فروش و نصب و راه اندازی ماشین آالت و کارخانجات صنایع چوب

  طرح توجیھی تولیدMDFازشاخھ و تنھ درخت و ضایعات جنگل و باغات 

 به منظور جلوگیري از تحمیل هزینههاي مازاد طی دوره اجراي عملیات ساخت و ساز و تجهیز طرح به دلیـل
 تغییرات احتمالی در هزینههاي سرمایه گذاري ثابت حدود5 درصد از کل هزینـههـاي ریـالی  بعنوان هزینه هاى 

.متفرقه و پیشبینی نشده لحاظ شده است



برآورد حقوق و دستمزد

هزينه هاي حقوق و دستمزد ساليانه

وارد کننده ، فروش و نصب و راه اندازی ماشین آالت و کارخانجات صنایع چوب
 طرح توجیھی تولیدMDFازشاخھ و تنھ درخت و ضایعات جنگل و باغات 

هزینه و تعمیر و نگهداري و استهالك 

طبق مشخصات فنی ماشین آالت وهمچنین نوع فعالیت ومیزان فعالیت  دستگاه ها ، ماشین االت ،لوازم 

 غیرمصرفی و ساختمان تولیدي واداري هزینه تعمیرات و نگهداري برابر 5% از کل هزینه سرمایه گذارى

در سال و هزینه استهالك معادل25/000/000/000 ریال برآورد گردید

- 32 -



- 33 -

وارد کننده ، فروش و نصب و راه اندازی ماشین آالت و کارخانجات صنایع چوب

  طرح توجیھی تولیدMDFازشاخھ و تنھ درخت و ضایعات جنگل و باغات

 هزینه هاى متفرقه و پیش بینى نشده

 حدود 6 درصد از کل هزینه هاى تولید منهاى استهالك سالیانه به وان هزینه هاى متفرقه و پیش بینى
نشده در تولید در نظر گرفته مى شود

 جدول هزینه هاى تولید MDF خام 

 ابعاد366*183 به قطر 16 سانتى متر- دانسیته 800-760 متر مکعب

جدول فروش محصول تولیدی در بازار ایران
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با عنایت به اینکه در کشور ما درخت و شاخ و برگ باغات آمار قابل توجهی را داراست و با توجه به این 
موضوع که استفاده از چوب MDF امروزه در صنعت ما و کشورهاي هم جوار بسیار رایج و متداول بوده  

وبه نظر میرسد استفاده از این تکنولوژي به دلیل پایین بودن هزینه مواد اولیه و در نتیجه پایین بودن 
هزینه تولید با سود آوري باال و هچنین اختصاص دادن سهم قابل توجهی از بازار محصوالت چوبی را به 

بهمراه داشته باشد نکته قابل توجه این است که این صنعت با استفاده از تکنولوژي شرح داده شده به این  

وارد کننده ، فروش و نصب و راه اندازی ماشین آالت و کارخانجات صنایع چوب

  طرح توجیھی تولیدMDFازشاخھ و تنھ درخت و ضایعات جنگل و باغات

نتیجه گیري و پیشنهادات

 دلیل که کل  مواد اولیه آن را شاخ و برگ درختان و باغات تامین می نماید ، باید در قسمت آذربایجان شرقى 

تامین کننده کارخانجات تمام کشور مى باشد.  فعالیت نماید. که آذربایجان شرقى و غربى 

 نکته : این صنعت با توجه به جمع آورى خرده چوب ضایعاتى و غیر قابل مصرف در صنعت چوب و  

تبدیل آن  به شمش ورق اوراق بهادار جز سرمایه گذارى اول کشور به شمار مى رود و خدمت بزرگى 
درخروج ارز دولتى  از کشور براى ما مورد توجه  مى باشد و اینک در کشور ما استفاده هاى گوناگون

از این مواد اولیه بى  شمار است که حدود کل واردات از کشورهاى همسایه و جهان بین 180الى 

 250 میلیون متر مکعب مى باشد که از این ارقام حدود15 الى20 درصد ظرفیت تولید در کشور  

ما وجود دارد کهکارخانجات موجود در حال تولید در کشور ما بسیار ناتوان در ظرفیت تولید و راندمان   

باال محدود هستند و کارخانجات تولید کشور بین 1 -2  ماه قبل محصول تولید شده خود را پیش فروش

 نمایند و کشور ما جزء یکى از صنعتى ترین و بیشترین استفاده  کننده این مواد اولیه   در جهان به 

حسابمى آید و با این مالحظات و تحقیقات حاصله کارخانجات تولید مواد اولیه mdf در 

ایران را ظرفیت تقاضاى صنعت چوب حدوده 15 درصد ثبت گردیده است



 سرمایه گذاران داخلى با فراهم بودن موقعیت تولید – فروش در بازار تهیه مواد اولیه به صــورت انبوه  و  

حمایت دولت جمهورى اسالمى ایرا ن دربخش واگذارى مکان تولیدى و وام بلند مدت با بهره 14 الى 8  

درصد یک سود آورى بین 50 تا  60درصدسود خالص و تیراژ تولید حداکثر به خود اختصاص مى نماید  

و این یک عبادت ووطن پرستى به میهن و ارزش نهادن به اقتصاد کشور و مانع از خروج ارز نفتى و70 

درصد کارخانجات فعال و برندهاى معروف بازار به صورت سهام داران به بیش از چندین سرمایه گذار 

میرسند 
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وارد کننده ، فروش و نصب و راه اندازی ماشین آالت و کارخانجات صنایع چوب

  طرح توجیھی تولیدMDFازشاخھ و تنھ درخت و ضایعات جنگل و باغات  

ارائه شده که  کلیات مفاد و مشخصات آن واحد تولیدى ذکر گردیده و در پایان  واینک این طرح توجیهى

متن ارائه شده الزم به ذکر مى باشیم اینک در کشور ما ضایعات کـــشاورزى ، چــــوب هاى باغى غیر

 قابل مصرف، ضایعات و پوشال هاى کارگاهها و باغات خرما و شاخک درختان میوه به دلیل عدم آگاهى و

 مصرف و خرید از آنان سوزانده و نابود میگردد و اگر واحدهاى تولیدى در این بخش احداث و فعال شوند

 خدمت بزرگى به هدر رفتن مواد گرانبها که تبدیل به یکى از شــاخه هاى بزرگ در صـــنعت چوب مى

در چرخه اقتصاد کشور  سهم بزرگ ملى را آغاز کنیم و  گردد را مى توان کنترل و در راستاى مواد اولیه

با این تولید سود قابل مالحظه اى را بدست آورده و افراد زیادى را در چرخه تولید مى توانیم بکار بریم و

امیدواریم که ایرانیان صنعتکار ما در این طرح خداپسندانه شریک شوند 



وارد کننده ، فروش و نصب و راه اندازی ماشین آالت و کارخانجات صنایع چوب   

طرح توجیھی تولیدMDFازشاخھ و تنھ درخت و  ضایعات جنگل و باغات  
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 با تقدیم احترام
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