
 بسمھ تعالی

 تولید نئوپان خام ، طرح توجیح تولید

 سر فصل نامھ 

دی��ر زم��انی اس��ت ک��ھ انس��ان ارزش��مندترین من��ابع م��ورد نی��از خ��ود را ب��ا ط��ال میس��نجد و در می��ان جوام��ع بش��ری ب��ا عن��وان 
 جنگل یا طالی سبز نامیده شده است اما نکتھ مھم این است کھ چھ عاملی جنگل را برای آن آفریھ است.

ی���ر ب���از در زن���دگی بش���ر چ���وب محص���ولی اس���تاز طبیع���ت ک���ھ ب���ا دخل���ت انس���ان تولی���د م���ی گ���ردد و ای���ن محص���ول طبیع���ی از د
 نقش داشتھ  و بھ مرور دارای اھمیت ویژه گردیده است.

چ���وب پ���س از انق���الب ص���نعتی ی���ک موفقی���ت منحص���ر ب���ھ ف���رد را در ص���نعت چ���وب ایج���اد ک���رده  ک���ھ در ف���راورده ھ���ای 
وب و راه ان���دازی و توس���عھ پیش���رفت ص���نعت ای���ران نق���ش عظیم���ی داش���تھ اس���ت . از جمل���ھ تولی���د انیکی و ش���یمیایی چ���مک���

 تختھ الیی و تختھ فیبر بھ شمار می رود. –روکش  –تختھ خورده چوب  –الوار 

 الزم ب�������������ھ ذک�������������ر اس�������������ت ک�������������ھ در راس�������������تای حفاظ�������������ت و حراس�������������ت از جنگ�������������ل و من�������������ابع چ�������������وب ،
 دفراین�����������������������������د اس�����������������������������تفاده از ج�����������������������������وب توس�����������������������������عھ یافت�����������������������������ھ ک�����������������������������ھ فراین����������������������������� 
 س������������������������������������������������������������������������������������������اخت تخت������������������������������������������������������������������������������������������ھ چ������������������������������������������������������������������������������������������وب  

 (نئوپان ) از موفق ترین این فرایند بوده و با استفاده از ضایعات چوبی محصول با ارزش تولید می شود.

 :چھ تولید نئوپان یختار

ش���روع آن از ص��نعت نئوپ��ان تقریب���اً دد ش��مار ص���نایع جدی��د ب��ھ حس���اب آم��ده و دارای ق���دمت ط��والنی نم��ی باش���د و در واق��ع 
بع��د م��ی ت��وان دی��د . ای��ن ص��نعت در س��الھای اول تولی��د ب��ھ عل��ت ع��دم  موج��ود چس��ب ھ��ای ص��نعتی م��یالدی ب��ھ  ۱۹۲۰س��ال

س���عت زی���ادی در جھ���ان پی���دا ک���رده ب���ھ مق���دار زی���ادی پیش���رفت نداش���تھ و بع���د ازتس���ت تکنی���ک خھ���ای تولی���د ای���ن ص���نعت و
 .است

چ��وب و تب��دیل آن ب���ھ  نکت��ھ : ای��ن ص��نعت ب��ا توج��ھ ب��ھ جم��ع آوری خ��رده چ���وب ض��ایعاتی و غی��ر قاب��ل مص��رف در ص��نعت
ش���مش ورق اوراق بھ���ادار ج���ز س���رمایھ گ���ذاری اول کش���ور ب���ھ ش���مار م���ی رود و خ���دمت بزرگ���ی در خ���روج ارز دولت���ی از 
کش��ور ب��رای م��ا م��ورد توج��ھ زی��ادی م��ی باش��د و این��ک در کش��ور م��ا اس��تفاده ھ��ای گون��اگون  از ای��ن م��واد اولی��ھ ب��ی ش��مار 

میلی��ون مت��ر مکع��ب م��ی باش��د ک��ھ از ای��ن  ۲۵۰ال��ی  ۱۸۰و جھ��ان ب��ین  اس��ت ک��ھ ح��دود ک��ل واردات از کش��ورھای ھمس��ایھ
در ح���ال تولی���د در کش���ور درص���د ظرفی���ت تولی���د در کش���ور م���ا وج���ود دارد ک���ھ کارخانج���ات موج���ود  ۲۰ال���ی  ۱۵ارق��ام ح���دود 

 م���اه قب���ل ۲ال���ی  ۱م���ا بس���یار ن���اتوان در ظرفی���ت تولی���د و ران���دمان ب���اال مح���دود ھس���تند و کارخانج���ات تولی���د کش���ور ب���ین 
محص��ول تولی��د ش��ده خ��ود را پ��یش ف��روش نماین��د و کش��ور م��ا ج��زء یک��ی از ص��نعتی ت��رین و بیش��ترین اس��تفاده کنن��ده ای��ن 
م��واد اولی��ھ در جھ��ان ب��ھ حس��اب می��ب آی��د و ب��ا ای��ن مالحظ��ات و تحقیق��ات حاص��لھ کارخانج��ات تولی��د م��واد اولی��ھ نئوپ��ان در 

 دیده است.درصد ثبت گر ۱۵ایران با ظرفیت تقاضای صنعت چوب حدوده 

توم���ان ب���راورد ش���ده اس���ت و م���انع از خ���روج س���رمایھ مل���ی و  ۱۸۰ال���ی ۱۵۰ب���ا توج���ھ ب���ھ ض���ایعات موج���ود در کش���ور 
نف��ر و خی��ر مس��تقیم  ۲۰۰ک��ھ س��رمایھ گ��ذاری مل��ی و ایج��اد ش��غل مس��تقیم ب��رای ارزی از کش��ور م��ا م��ی ت��وان عن��وان ک��رد 

تولی����د کش����ورھای اروپ����ایی و آس����یایی گاه آالتمت����ر مکعب����ی ماش����ین و دس����ت۴۰۰از ی����ک واح����د تولی����دی نف����ر ۱۵۰۰ح����دود 
 ۱۹۹۵و طبق���اتی و اغل���ب ای���ن ک���ا رخانج���ات ب���ھ ص���ورت طبق���اتی از س���ال   continuousتش���کیل و بص���ورت پیوس���تھ 

 تولید و موجود می باشند و از کارخانجات و برندھای معروفی در این صنعت بھ شمار می روند

 اسامی این کارخانجات عبارتند از:

 نئوپان ساری شرکت پویا و .۱
 شرکت پارس نئوپان .۲
 شرکت اسالم .۳
 شرکت دبل .۴
 شرکت مالمینھ ساز تبریز .۵
 شرکت فومنات .۶

ایران تولید نئوپان  اسامی کارخانجاتی کھ در حال حاضر فعال در
روکش مالمینھ و سھم تولید از این بازار پھناور را حدود  ۱درجھ 

درصد آن سھم  ۸۵درصد تقاضای بازار را فراھم کرده و  ۱۵
واردات و تولید کارخانجات خارجی و خروج ارز و سرمایھ ملی بھ 

 کشورھای خارجی می باشد.

۱ 

 



 شرکت گنبد .۷
 شرکت گرگان .۸
 شرکت ایران چوب قزوین .۹

 شرکت شموشک .۱۰
 بھمن ۲۲شرکت  .۱۱
 شرکت آذر بنیاد .۱۲

فروش در بازار تھیھ م�واد اولی�ھ ب�ھ ص�ورت انب�وه  و حمای�ت دول�ت جمھ�وری  –سرمایھ گذاران داخلی با فراھم بودن موقعیت تولید 
درصدس�ود  ۶۰ت�ا  ۵۰درص�د ی�ک س�ود آوری ب�ین  ۸الی  ۱۴ن دربخش واگذاری مکان تولیدی و وام بلند مدت با بھره اسالمی ایرا 

ھن و ارزش نھادن بھ اقتصاد کشور و خالص و تیراژ تولید حداکثر بھ خود اختصاص می نماید و این یک عبادت ووطن پرستی بھ می
درصد کارخانجات فعال و برندھای معروف ب�ازار ب�ھ ص�ورت س�ھام داران ب�ھ ب�یش از چن�دین س�رمایھ  ۷۰مانع از خروج ارز نفتی و 

 گذار میرسند.

 پروسھ تولید کارخانجات نئوپان 

 ھیزم  .۱
 تبدیل بھ خورده چوب .۲
 تبدیل بھ الیاف .۳
 خشک کن الیاف ذرات .۴
 درجھ بندی الیاف و ذرات  .۵
 چسب زنی و الیھ زنب .۶
 پرس .۷
 سنباده و اندازه بری .۸

 مراحل تولید نئوپان (قسمت تھیھ پوشال)

 قسمت تھیھ خورد کن و الیاف ریز و درشت و جداسازی ؟آن با سرند .۱
 دستگاه مایر .۲
 سیلوھای باالبر اتق پالمن .۳
 ماشین فلیکر درشت .۴
 ماشین فیلکر نرم .۵
 سیلوی درشت بعد از فلیکر .۶

در ابتدا چوب و تنھ درخت بوسیلھ خردکن استوانھ ای عمودی برش و بھ صورت تکھ تکھ کھ چیپس م�ی نامن�د و ب�ھ دس�تگاه فلیک�ر 
 بصورت الیاف و پوشال در می آیند.

 قسمت خشک کن 

 خشک کن کوره ای طولی  .۱
 الک نرم (اسکرین) .۲
 آسیاب درشت .۳
 آسیاب نرم  .۴
 سیلوی درشت بعد از خشک کن .۵
 سیلوی نرم بعد از خشک کن  .۶
 

 کن مخلوطقسمت چسب زنی بلندرھای 

الیاف و پوشال از قسمت الک و سیلو در دو سیلویجداگانھ نرم و درشت داخل بلندر چسب زن وارد و پس از چند مرحلھ اسپری و 
 چسب زنی وارد نوار نقالھ ھدایت شونده می شود و چسب مورد مصرفی این فرایند اوره فرمالین چسب گرم می نامند.

 

یک محفظھ احت�راق و ھ�واکش و  -خشک کن دارای یک مشعل  
نوارھای ورودی و ھواکش ھای مستقیم می باشند کھ پوش�ال ب�ا 

مسیر رفت و برگشت را طی می کنند  ۶شدن بھ خشک کن وارد 
 درص�د تعی�ین و ب��ھ قس�مت ال�ک منتق��ل ۲ب��ین  و رطوب�ت حاص�لھ

 می شوند. 

۲ 

 



 یا ریزش کیک  formattingسیستم 

ریزش یا الیھ ریزی بھ وسیلھ دستگاه فرمینکگ بھ سیستم نرم ریز و درشت وسط ب�ھ روش مک�انیکی و ب�ھ وس�یلھ ای�ن دس�تگاه 
 ۱۶و بوسیلھ حرکت نوارنقالھ بھ داخل ھم الیھ الیھ قرار می گیرند و معموال قطر کی�ک نئوپ�ان  عملیات کیک و ریزش انجام شده

 .سانت متر می باشد  ۸-۱۰میل متوسط از 

 قسمت پرس نئوپان 

 ۲۵۰دقیقھ زمان تحت فشار بین  ۳الی  ۲پرس نئوپان پس از انتقال کیک بھ آسانسور ورودی بھ داخل پرس طبقاتی زمان پرس 
 درجھ سانتی گراد در یک زمان تعیین شده مدیریت تولید باز و بستھ تولید می گردد.۱۸۰بار در ھر سانتی متر با  ۳۰۰الی 

 

 قسمت نئوپان پرس

 آمریکا –ایتالیا  –آلمان   رس و کارخانھ سازنده                         پ
 continuousطبقاتی و  –پرس                                         مسطح  نوع

 روغن داغ    تامین حرارت صفحات                        
 روغن ھیدرولیک     منبع فشار تامین نیرو                        
 بازو۱۲بازو در ھر ردیف جمعاً  ۶     تعداد بازوھای جمع کننده صفحات          

 طبقھ ۲۵الی  ۴   تعداد طبقات بر اساس متر مکعب             

 عملیات آزمایشگاھی تولید نئوپان قسمت استاندارد و  

اد مرک��ب از چی��پس درس��ت م��ی ش��وند بط��ور کل��ی نئوپ��ان تولی��د ش��ده ب��ر حس��ب مت��ر مکعبب��ر اس��اس خ��رده چ��وب ج��زء م��و
واص تخت���ھ خ���رده چ���وب دس���تخوش تع���دادی از متغیی���ر ھ���ا از قبی���ل رطوب���ت خ���رده ھ���ا ، زم���ان پ���رس ، دم���ا و فش���ار م���ی 
باش���ند و نی���ز خ���واص مک���انیکی آن مت���اثر از ان���دازه خ���رده ھ���ا و مق���دار چس���ب بک���ار رفت���ھ و اگ���ر ای���ن مقی���اس و واح���دھا 

رعای���ت گ���ردن م���ی توان���د ن���وع تخت���ھ نئوپ���ان ص���ادراتی درج���ھ ی���ک روک���ش مالمین���ھ تش���کیل  بص���ورت اس���تاندارد در تولی���د 
 شوند کھ مھمترین بخش آن کیفیت و استاندارد است .

 سرمایھ گذاری در بخش ماشین آالت اروپایی در حال کار و اور حال شده .۱
 تولیدجذب نیرو و مدیران الیق و دلسوز در بخش  .۲
 استانداردجداسازی چوب ھای موجود طبق  .۳
 چسب مرغوب با کیفیت .۴

 قابل توجھ سر مایھ گذاران و صاحبان منابع 

در بخ���ش تولی���د نئوپ���ان م���ی ت���وان از ض���ایعات کش���اورزی ب���ی ش���ماردر کش���ور ک���ھ ع���دم اس���تفاده ق���رار م���ی گی���رد در جھ���ت 
مج���وز و وام ی���ا اخ���ذ تولی���د ب���ا ارائ���ھ ای���ن ط���رح ب���ھ ھ���ر ی���ک از وزارتخان���ھ ھ���ا و ی���ا بان���ک ھ���ا ی عام���ل جھ���ت تس���ھیالت 

 تولیدی معرفی میگردد.

 طرح تو جیھی تولید نئوپان خام عبارتند از :

: نئوپ���ان ی���ک م���اده اولی���ھ و ب���یس در ص���نعت چ���وب کش���ور ، دکوراس���یبون س���اختمانی و اداری  آن اربردک��� و معرف���ی .۱
 و کابینت و مبلمان و غیره... از استفاده چشمگیری داراست.

 ۳۰۰۰مت���ر مکع���ب ظرفی���ت تولی���د روزان���ھ ب���ھ ح���داکثر  ۴۰۰مکع���ب ال���ی  مت���ر ۸۰: تولی���د ح���دائقل  تولی���د ظرفی���ت .۲
 کھ رقم قابل توجھ و سود آور است .۹۶۰۰۰۰ورق و در سال 

درص���د از کش���ورھای بیگان���ھ و ھمس���ایھ وارد و بیش���ترین ظرفی���ت  ۸۰ای���ن محص���ول ح���دود » محص���ول ای���ن واردات .۳
 صنعت چوب کشور را بھ خود اختصاص داده است.

طب���ق تولی���د نھ���ایی ک���ھ بص���ورت س���نباده ش���ده قاب���ل روک���ش مالمین���ھ و از لح���اظ دانس���یتھ و مت���ر : محص���ول اس���تاندارد .۴
درج��ھ س��انتی گ��راد م��ی باش��د و ج��زء اس��تانداردھای  ۳ال��ی  ۲مکع��ب طب��ق اس��تاندارد اروپ��ا تولی��د و رطوب��ت آن ب��ین 

 ید می گردد.داخلی و خارجی ،تست و اندازه گیری در آزمایشگاه کارخانھ بھ صورت درجھ یک صادراتی تول

۳ 

 



: بنا بھ تحقیقات عینی و حاضر در بازار ایران حدود قیمت فروش این محصول   خارجی و داخلی قیمت توجیھ .۵
درصد گرانت می باشد و  ۱۰الی  ۵ھزار تومان معاملھ میگردد و کاال ھای خارجی حدود  ۸۰الی  ۷۰از  ۳۶۶×۱۸۳

 ھزار تومان تخمین و برآورد شده است. ۳۵الی  ۳۰قیمت تمام شده این محصول در کارخانھ بین 
کلیات این ماشین آالت بھ صورت استوک کار کرده از کشورھای اروپایی کھ در حال تولید : طرح این نیاز مورد فناوری .۶

ھزینھ پایین و فناوری اروپایی  –راندمان  -نئوپان درجھ یک مالمینھ می باشند برای این طرح فوق العاده از نظر کیفیت  
 ور ایران جدید می باشد.در کش

درصد عقب و نیازی بھ صادرات خارجی و کلیھ این  ۸۰: فعال کشور ما از این مواد اولیھ حدود  محصول این صادرات .۷
 طرح تولید در کشور خودمان قابل انجام می باشد.

متر و سولھ نیاز این ۱۰۰۰۰الی  ۵۰۰۰:طبق بررسی حاصلھ زمین نیازی برای این طرح حاقل  زمین و سولھ مساحت .۸
 متر میباشد.۵۰۰۰الی ۳۰۰۰طرح 

سی سی نیاز می باشد . آب برای شرب  ۴۰مشعل  ۳: گاز مصرفی برای  ارتباطات و سوخت و برق و آب – گاز برآورد .۹
 و سوخت مصرفی گازوییل و گاز آمپر۵۰۰و استفاده کارکنان و خط تولید (شھری) برق 

میلیارد تومان  ۱۰حدود سولھ  و ماشین آالت و مواد اولیھ  –: سرمایھ گذاری در بخش زمین  طرح ثابت سرایھ بررسی .۱۰
 می باشد.

 سرمایھ متغیی بنا بھ طرح موجود بین دو میلیارد می باشد. .۱۱
 : مستقیم طرح برای انسانی نیروی تامین .۱۲

 اپراتور –مدیر  -کارگر ۲۵الی ۲۰      مکعب     متر ۱۵۰الی  ۸۰طرح تولید 
 اپراتور –مدیر  -کارگر ۳۵الی ۳۰متر مکعب          ۳۰۰الی  ۱۵۰طرح تولید 
 کارگر ۷۰الی ۵۰متر مکعب          ۴۰۰الی  ۳۰۰طرح تولید 

دستمزد نیروی انسانی در واحد تولید کھ کلیات تولید بھ عھده ماشین آالت و  : انسانی نیروی دستمزد و حقوق رسیرب .۱۳
درصد اضافھ حقوق  ۲۰کارگر نقش یک اپراتور و یک سرپرست و کنترل کننده را دارد طبق حقوق وزارت کار پرداخت و 

 بابت خام و آلودگی در ھوای کارخانھ پرئاخت می شود. 
درصد درآمد حاصلھ بابت تعمیر و  ۱۰الی  ۵و ماشین آالت خریداری شده حدود  : طبق تولید نگھداری و تعمیر بررسی .۱۴

 نگھداری و ھزینھ ھای متغییر و برگشت سرمایھ اولیھ محاسبھ می گردد.
سال  ۴-۲: این طرح با تولید توجیھ داده شده براورد بھ برگشت سرمایھ اولیھ حدوداً  طرح گذاری سرمایھ برگشت .۱۵

 متر مکعب۴۰۰براورد شده است بین 
 : اخذ وام بانکی از موسسات مالی و اعتباری توجیھ طرح .۱۶

 گرفتن وام قرض الحسنھ خود اشتغالی از صنوق مھر امام رضا
 ارایھ بھ منظور استفاده از سازمان ھای دولتی و وزارت تعاون 

 ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد باال و کار آفرینی

اینک این طرح توجیھی ارائھ شده کھ کلیات مفاد و مشخصات آن واحد تولیدی ذکر گردیده و در پایان متن ارائھ شده الزم ب�ھ و
ذکر می باشیم اینک در کشور ما ضایعات کشاورزی ، چوب ھای باغی غیر قابل مص�رف، ض�ایعات و پوش�ال ھ�ای کارگاھھ�ا و 

از آن�ان س�وزانده و ن�ابود میگ�ردد و اگ�ر واح�دھای م آگ�اھی و مص�رف و خری�د باغات خرما و شاخک درختان میوه بھ دلیل عد
تولیدی در این بخش احداث و فعال شوند خدمت بزرگی بھ ھدر رفتن مواد گرانبھ�ا ک�ھ تب�دیل ب�ھ یک�ی از ش�اخھ ھ�ای ب�زرگ در 

ب�زرگ مل�ی را آغ�از کن�یم و ب�ا چرخھ اقتصاد کشور س�ھم صنعت چوب می گردد را می توان کنترل و در راستای مواد اولیھ در 
این تولید سود قابل مالحظھ ای را بدست آورده و افراد زیادی را در چرخھ تولید می توانیم بکار بریم و امیدواریم ک�ھ ایرانی�ان 

 صنعتکار ما در این طرح خداپسندانھ شریک شوند.

  

 
 مبا تقدیم احتر

 

۴ 
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