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بررسی استفاده از ضایعات صنایع چوب و کاغذ در ساخت تخته خرده چوب (نئوپان)
1علی بابازادهلهی2 ،محمد شمسیان 3 ،هدایتاهلل امینیان 4 ،سعیدرضا فرخ پیام
 .1کارشناس تولید شرکت صنعت چوب شمال (نئوپان گنبد) و دانشجوی کارشناسی ارشد فرآورده چندسازه چوب ،دانشگاه زابل
 .2استادیار و عضو هیئتعلمی گروه علوم صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه زابل
 .3استادیار و عضو هیئتعلمی گروه علوم صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گنبدکاووس
 .4استادیار و عضو هیئتعلمی گروه علوم صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه زابل
نویسنده مسئولparsrika@gmail.com :

چکیده
رشد روزافزون جمعیت و افزایش تقاضای مصرف کاالهای چوبی باعث ایجاد تشویق تولیدکنندگان محصوالت چوبی
شده است .از طرفی با محدود بودن منابع چوبی باید سیاستهای مناسبی در تأمین و کاهش در هزینههای ماده خام اولیه
چوبی اجرا نمود .وجود کارخانهها و کارگاههای صنایع چوب به طور گسترده در کشور ضایعاتی نظیر ،پشتال گرده بینه،
دورریز چوب آالت صنایع مبلمان ،پوشالها حاصل از دستگاههای الیه بردار رنده ،فرز و برش اره کارگاههای نجاری،
ضایعات حاصل از کناره بری کارخانههای تخته فیبر ،ضایعات خروجی حاصل از دستگاه الک شرکت صنایع چوب و
کاغذ مازندران و کلیه ضایعات تولیدی کارخانههای تخته خرده چوب در قسمت کناره بری تختهها و برش ارهها که می-
توان در ساخت تخته خرده چوب مصرف نمود .مصرف این ضایعات به صورت ترکیبی بوده که ضایعات چوب و کاغذ
مازندران و پوشالهای رنده و تیغههای برنده که این گروه از ضایعات به طور مستقیم مصرف میگردد و از مصرف
انرژی حاصل تبدیل ذرات در پروسه تولید کاهش میدهد .تختههای تولیدی دارای دانسیته و مقاومتهای استانداری
الزم را داشته و همچنین از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه میباشد .این عوامل باعث کاهش مصرف مواد اولیه چوبی
خام و انرژی مصرفی پروسه تولیدشده در نتیجه کمک به بهبود محیطزیست را نیز فراهم میسازد.
واژه کلیدی :ضایعات چوبی ،تخته خرده چوب ،محیطزیست
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مقدمه
چوب در جوامع بشری دارای جایگاه خاص و منحصربهفردی میباشد .به طور جد میتوان گفت که بشر از ابتدا به
عنوان اولین ماده طبیعی برای محافظت از خود در تهیه مسکن و سوخت از آن بهره جست ،تا آنجایی که امروزه با نگاه به
پیرامون محل زندگی خودمان به نقش و اهمیت این ماده ارزشمند پی خواهیم برد .رشد سه برابری جمعیت جهان در طی
پنجاه سال گذشته ،تأثیر بسزایی در نرخ رشد مصرف کاالها صورت پذیرفت ،که این امر نیز باعث افزایش قابلتوجه مصرف
مواد خام چوبی در سطح جهانی شده است .چوب محصول ارزشمند درخت میباشد و میزان بهرهبرداری از این ماده بستگی
به سطح جنگلهای جهان دارد (ابراهیمی.)1331 ،
بر اساس آخرین آمارها 33 ،درصد از خشکی سطح زمین را جنگل و بیشههای جنگلی میپوشاند (دانشور و منفرد،
 .)1331یکی از مباحثی که دغدغه همیشگی کارشناسان منابع طبیعی به خصوص جنگلداری است ،تخریب جنگلهاست که
از دیر زمانی آغازشده و در حال حاضر به طور چشمگیری در حال توسعه است به گونهای که بنا بر آمار فائو هرساله یازده
میلیون از سطح جنگلهای جهان تخریب میشود (مصدق .)1311 ،در مورد کشورمان آثار و شواهد تاریخی گواه این امر
است که ایران درگذشته دارای سطوح وسیعتری از جنگلها بوده است .جنگلهای ایران  3/3درصد مساحت کشور را تشکیل
میدهند ،سرانه جنگل در کشور  3/11هکتار است (سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور .)1333 ،به عقیده کارشناسان
سازمان خواروبار کشاورزی ،1چنانچه سطح جنگلهای هر کشور کمتر از  22درصد خاك آن کشور باشد ،از نظر محیطزیست
انسانی ،وضعیت بحرانی در آن کشور حاکم بوده و کشورهایی که کمتر از  13درصد سطح پوشش جنگلی دارند ،به عنوان
کشورهای با پوشش کم جنگل معروفاند (بابازادهلهی .)1333 ،با نگاهی به آمار رسمی جنگلهای ایران در سال  1343متوجه
این موضوع میشویم که سطح جنگلهای کشور تا یکسوم سطح آن روزگار کاهشیافته است (مهاجر.)1334 ،
همچنین سطح جنگل شمال کشور از  3/1میلیون هکتار در سالهای دهه  1323به  1/3میلیون هکتار در سال 1313
کاهشیافته است (مهاجر .)1334 ،از عوامل کاهش سطوح جنگلهای کشور میتوان به امضای قراردادهای متعدد سالطین
بیکفایت قاجار در جهت تاراج منابع ملی کشور اشاره نمود ،به طوری که در اولین امتیاز بهرهبرداری از جنگلهای ایران در
سال  1312میالدی امتیاز انحصاری و قطعی بهرهبرداری از جنگلهای ایران را به انگلیس دادند و تا سال  1331میالدی
چوبهای جنگلهای شمال کشور به روسیه و انگلیس فرستاده میشد و در قبال آن حکومت ایران تنها مبلغی اندك به طور
سالیانه از این دولتها اخذ میکرد ،در این خصوص لورد کرزن در یادداشتهای خود از بیعقلی ایرانیان در بهرهبرداری از
جنگلها و تخریب آن یاد میکند (بنان.)1343 ،
با توجه به شواهدی که در باال ذکرشده است ،کشور ما از لحاظ سطح جنگلی دارای منابع محدودی میباشد ،با توجه
به اینکه اکثریت مناطق جغرافیایی ایران دارای آب و هوای گرم و خشک بوده ،که کشور از لحاظ پوشش جنگلی و منابع
چوبی دارای شرایط مساعدی نمیباشد و استفاده بیرویه از جنگل باعث تخریب محیطزیست کشور میشود ،این عوامل
باعث کاهش رشد تولید و عرضه صنایع چوب شده و از طرفی برای جبران تقاضای جامعه در زمینه چوب ،نیاز به واردات
FAO
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این محصول داریم که این امر باعث خروج ارز و سرمایه ملی خواهد شد ،در نتیجه وابستگی اقتصادی کشور را به منابع
تجدید ناپذیر مانند نفت را در پی دارد.
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نمودار  1-روند کاهشی مساحت جنگلهای شمال (سالنامه آماری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور)1332 ،

ازاینرو با توجه به منابع چوبی موجود و تقاضا بیش از حد جامعه برای کاالهای چوبی ،با این شرایط استحصال چوب
آالت کار درجه یک گرده بینه و الوار امکانپذیر نیست ،زیرا نیاز به برداشت بیشتر از منابع جنگلی با ضریب تبدیل 2پایین
هستیم ،که این خود باعث کاهش تولید و از طرف مقابل باعث خسارت جبرانناپذیر به جنگل میشود .لذا با استفاده از
دورریز و ضایعات کارخانهها و کارگاههای صنایع چوب و کاالهای چوبی از رده خارجشده ،میتوان با ضریب تبدیلی باال با
کمک صنعت به صفحات فشرده چوبی 3نظیر تخته خرده چوب تبدیل نمود.

تعریف تخته خرده چوب

فرآوردهای است که اساس آن را ذرات چوب و مواد لیگنوسلولزی تشکیل میدهد ،این ذرات با کمک چسب
تحت تأثیر عوامل حرارت ،فشار ،رطوبت و کاتالیزور با یکدیگر پیوندهای شیمیایی و مکانیکی برقرار میکنند و
اوراق مسطحی را به وجود میآورند (دوست حسینی.)1331 ،
ذرات تشکیلدهنده تخته خرده چوب میبایست دارای سایز دانهبندی باالی  3/2میلیمتر باشند .لذا تمامی
ذرات چوبی و لیگنوسلولزی باالتر از این سایز میتوانند در ساختار تشکیلدهنده این تخته حضور یابند ،این عامل
2

نسبت کاالی تولید شده به کل ماده خام مصرفی
Wood Composite Materials
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این فرآورده را در مصرف ضایعات چوبی به عنوان ماده خام اولیه منحصربهفرد نموده و صنعت تخته خرده چوب را
میتوان به عنوان صنایع حامی محیطزیست نام برد.
مواد و ضایعات کاربردی
ضایعات کناره بری کارخانهها تخته خرده چوب و تخته فیبر با دانسیته متوسط
تختههای خام تولیدی نئوپان و تخته فیبر با دانسیته متوسط بعد از مرحله پرس گرم الزم است به ابعاد استاندارد کناره
بری شوند .این ضایعات حدود  1درصد تخته نهایی بعد از عملیات برش میباشد .بر اساس آمار انجمن صنفی کارفرمایان
صنایع چوب و کاغذ ایران ظرفیت اسمی کارخانهها تولید تخته خرده چوب ایران برابر با  1112333مترمکعب است .با
احتساب  %1ضایعات کناره بری  31223مترمکعب ضایعات در سال تولید میشود .همچنین بر اساس آمار انجمن صنفی
کارفرمایان صنایع چوب ایران میزان تولید محصوالت فیبری و تخته فیبر با دانسیته متوسط در سال  1332برابر با 432214/23
مترمکعب بوده است .با احتساب  %1درصد ضایعات کناره بری 33433/2 ،مترمکعب ضایعات در سال تولید میشود.
ضایعات و دورریز الک شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

این ذرات در محدوده دانهبندی  3/4الی  1/2میلیمتر میباشد کاربردی خوبی در ساخت تخته خرده چوب دارد ،که
این دامنه کاربردی به  1الی  13درصد حجم تخته نهایی میرسد.

شکل  1-ضایعات خرده چوب شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران(آرشیو شرکت صنعت چوب شمال)1333 ،

سایر ضایعات حاصل از کارگاههای صنایع چوبی
این دسته ضایعات حاصل از کارگاههای چوببری شامل پشتالها ،کلهبری گرده بینهها و الوارها ،ضایعات کارگاههای
مبلمان و دکوراسیون ،پوشالهای حاصل عملیات رندهکاری ،برادههای حاصل از خوراك ارهها و ضایعات حاصل از روکش
گیری که در حدود  23الی  13درصد از حجم تخته تولیدی نهایی را به خود اختصاص میدهند.
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شکل  2-ضایعات حاصل از کارگاههای صنایع چوب(آرشیو شرکت صنعت چوب شمال)1333 ،

شکل  3-پشتال حاصل از ضایعات کارگاههای چوببری(آرشیو شرکت صنعت چوب شمال)1333 ،

روش تولید
ضایعاتی نظیر پشتال ،کناره بری تختهها ،ضایعات واحد روکش گیری و هرگونه ضایعاتی با ضخامت در حددود بداالتر
از  2میلیمتر نیاز است توسط خردکنهای دو مرحلهای خرد و سپس در تولید محصول خام حضور یابندد .ضدایعات شدرکت
صنایع چوب و کاغذ مازندران ،پوشال و خاك ارهها مستقیماً برای مصرف وارد پروسه تولید میشوند.
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شکل  4-ذرات تولیدشده از ضایعات پشتال صنوبر حاصل از خردکنها (آرشیو شرکت صنعت چوب شمال)1333 ،

خرده چوبها تولیدی بعد از عملیاتهای خشک شدن ،دانهبندی و تفکیک ،چسب زنی ،شکلگیدری ،پدرس و
کناره بری به صورت تختههای خام استاندارد تبدیل میشوند.
نتیجهگیری
تختههای تولیدی با دانسیته  3/1گرم بر سانتیمتر مربدع و مقاومدتهدای اسدتانداری الزم را داشدته و همچندین از لحداظ
اقتصادی مقرون به صرفه میباشد .این عوامل باعث کاهش مصرف مواد اولیه چوبی خام و انرژی مصدرفی پروسده تولیدشدده
در نتیجه کمک به بهبود محیطزیست را نیز فراهم میسازد .این مجموعه عوامل با بهرهگیری از حداقلهدا و تبددیل آنهدا بده
محصولهای باکیفیت ،باعث شکوفایی اقتصاد ملی و ذخیرهسازی منابع کشور در راستای اهداف اقتصاد بدون نفت میشود.
منابع
 -1ابراهیمی ،ق .1331 .مکانیک چوب و فرآورده های مرکب آن (ترجمه) ،انتشارات دانشگاه تهران 131 ،صفحه.
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 -3سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،1332 ،سالنامهی آماری کشور.
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 -13مصدق ،الف .1311 .جغرافیای جنگل جهان ،انتشارات دانشگاه تهران 434 ،صفحه.
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