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  بهاي تمام شده کنترل براي راهکاريکاهش ضایعات، 

  مطالعه موردي شرکت صنعت چوب شمال
  

  4 احسان کبیري ، 3 فرشید فرجی ،2وحید وزیري،  *1 سید جواد طباطبایی
کارشناس ارشد صنایع چوب  4 استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه گنبد کاووس، 3و2 کارشناس کنترل کیفیت شرکت صنعت چوب شمال، 1

 شرکت صنعت چوب شمال 

  

 

  چکیده
بهاي تمام شده در این پژوهش  . می باشدمحصول  بهاي تمام شده امل اصلی موثر در کنترلوع یکی از ه عنوانضایعات ب

شناخت، جهت لفه مؤ چنددر قالب اي از پژوهش   عمدهبخش  .ارزیابی شد تولید فرایند ضایعات کنترل طریق از
با ارائه راهکارهاي شناسایی و نتایج حاصل از بررسی ها  ،ضایعاتایجاد هاي  بندي و طبقه بندي مراکز و ایستگاه تقسیم

ضایعات در حین ، مواد اولیه ضایعات کنترل جهت اقداماتی درانجام با  .دش پیگیري کاربردي جهت کنترل ضایعات
، تغییرات در فرایند افت مواد اولیه میزان تعیینروش هاي از طریق ایجاد تغییر در  محصول نهاییضایعات فرایند تولید و 

اي در کاهش     نتایج قابل مالحظه ،تولید و کاهش ضایعات محصول نهایی با کنترل و کاهش ضخامت محصول تولیدي
  .تمام شده به دست آمد بهاي

  
 ، صنایع چوبمواد اولیهتمام شده، کنترل کیفیت،  قیمت: هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه -1

کردن چارچوبی براي کنترل، کاهش  هاي یک سازمان با هدف فراهم گرا براي درك هزینه دیریت هزینه رویکردي نظامم
کار بردن اطالعات مورد نیاز در  پشتیبانی از تصمیمات مدیریت است که با بهمدیریت هزینه، سیستم . هاست یا حذف هزینه

بنابراین مدیریت هزینه، عملیاتی است . کند ها کمک می براي کاهش هزینه هاي برتر مورد هزینه، به توسعه و شناسایی راهبرد
مدیریت . و کنترل کنند ادهرا کاهش دطور پیوسته هزینه ها  دهند تا ضمن جلب رضایت مشتریان به که مدیران انجام می

برخی . هزینه براي برخی مدیران عبارت است از کاهش هزینه به معناي کم کردن کیفیت بدون توجه به نیازهاي مشتري
مقصود از کاهش  . دانند که این برخالف اهداف مدیریت هزینه است ها می مدیران به خطا مدیریت هزینه را حذف هزینه

ثر ؤم هاي بیهوده و غیرها و جلوگیري از صرف هزینههاي اثربخش نیست، بلکه انجام درست و موثر هزینهینه، حذف هزهزینه
  )1388توکلی مقدم، ( است

 .کنترل یا کاهش ضایعات می باشد ،یکی از مباحثی که در صنایع فرایندي از لحاظ کنترل هزینه داراي اهمیت است
 مصرف وبراي ضایعات عبارتست از آن مقدار مواد اولیه که در طی مراحل مختلف ساخت ، به کاالي مصرفی تبدیل نشده

جهت جلوگیري از ضایعات راهکارهایی وجود دارد . شود می ازدورخارج یااینکه، باشد می خاصی عملیات به مجددنیاز احتمالی
روشها، تجهیزات و د تولید می توان از تولید بی رویه ضایعات جلوگیري کرده و که با مدیریت صحیح و ایجاد تغییرات در فراین

با توجه به موارد ذکر  .شود و حتی کاهش بهاي تمام شده افزایش بازده تولید کنترل ضایعات و منجر به به کار برد تا تدابیري
به افزایش بهره وري و کاهش هزینه تمام  و منجر به کاهش ضایعات و از سوي دیگر منجرسهایی که از یک  شده بررسی روش

  .در اولویت پژوهش هاي این بخش از علوم و صنایع خواهد بود ،شده باشد

                                                        
١*   tabawood1355@gmail.com 
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  بیان مسئله-2
فعالیت می کند یکی از بزرگترین شرکت هاي تولید کننده  "نئوپان گنبد"شرکت صنعت چوب شمال که با نام تجاري 

که در هر ایستگاهی تخته خرده چوب دستگاه هاي مختلفی فعال بوده فرایند تولید  در.خرده چوب در کشور می باشد تخته
در شرکت صنعت طبق بررسی هاي انجام شده  .به منظور بررسی کاربردي شناسایی گردیده استضایعات مربوط به آن بخش 

ضایعات و  حین فرایند تولیدضایعات در ،که شامل ضایعات مواد اولیه شوند دسته تقسیم می سهچوب شمال ضایعات به 
  .می باشند یا نهایی محصول تولیدي

  
  ضایعات مواد اولیه -2-1

ضایعات مواد اولیه . باشند مواد اولیه چوبی و شیمیایی میصنعت چوب شمال شامل مواد اولیه مورد استفاده در شرکت 
داراي بر قیمت ی که بطور معمول در اثر نشتی در برخی از خروجی هاي چسب ایجاد می شود اندك بوده و تاثیر معن شیمیایی

  :ضایعات مواد اولیه چوبی عبارتند از .تمام شده محصول ندارد
  

  ضایعات ناشی از افزایش زمان انبارش مواد اولیه چوبی - 1– 1- 2
، افزایش انبارش هیزم آالت متاثر از زمان ماندگاري آنها در یارد واحدهاي تولیدي می باشد ،بخش مهمی از کیفیت هیزم

چوب یکی از عواملی است که رطوبت هیزم  خاصیت هیگروسکوپیک.منجر به افزایش میزان ضایعات در این بخش می گردد
بخش اعث خشک شدن چوب گردیده که در آالت در یارد یا ب بیش از حد هیزمانبارش . آالت را تحت تاثیر قرار می دهد

ویا باعث افزایش رطوبت گردیده که  می شود،تیغه هاي خردکن دستگاه هاي تبدیل هیزم به پوشال مصرفی باعث آسیب به 
  .باعث فراهم شدن محیطی براي رشد و نمو قارچ هاي چوبخوار می شود آن نیز

  
 ضایعات ناشی از باال بودن میزان پوست- 2- 1- 2

افزایش درصد پوست نسبت به وزن تخته . باشداي است که ساختمان آن از چوب مبهم تر و غیر یکنواخت میمادهپوست 
ت تخته و نیروي چسبندگی داخلی شده و با افزایش چسب این نقیصه را جبران مینمایند که مقرون به سبب کاهش مقاوم

باعث بروز افزایش آن  کهاستاز هیزم مصرفی  درصد10پوست در تخته خرده چوب   میزان درصد مناسب.باشد صرفه نمی
پلیمریزاسیون و ایجاد نامطلوب بر اثرتبله شدن سطح تخته، تولید گرانول زیاد، ساییدگی تیغه هاي خرد کن،ی مانند مشکالت

استفاده از چوب آالت با  چوب لذا در صنایع تخته خرده.می شود در تخته خرده چوب تولید شدهسطوحی ناهموار و داراي لکه 
، با ترکیب مناسب گونه هاي هیزم یزان آن از هیزم جنگلی بیشتر استهاي باغی م درصد پوست مناسب که معموال در گونه

قطر کمتر  در درختان قطور میزان پوست از درختان کم. )جنگلی درصد 60باغی و  درصد40عنوان مثال ه ب(  پذیرد صورت می
  . نماید با قطر بیشتر به کیفیت تخته خرده چوب تولیدي کمک شایانی می ؛ لذا مصرف هیزماست

  
  )باختگی و پوسیدگی(ضایعات ناشی از پایین بودن میزان رطوبت مواد اولیه چوبی - 3- 1- 2

هاي گوناگون با توجه به نوع و گونه دارند که در طی انبارش در یارد  حساسیت ،ها در برابر عوامل فساد و پوسیدگی هیزم
و باعث فساد و پوسیدگی ها قارچهواي مرطوب و راکد باعث رشد شماري از .گیرند در معرض حمله قارچها و باکتریها قرار می

بهترین راه مبارزه با . گر شود جلوه اره خاكشود که چوب به صورت گردي مانند  این پوسیدگی باعث می. شود اشیاء چوبی می
مناسب و همچنین فرو  کش حشرهصورت استفاده از داروي  در غیر این. باشد آلوده شده به قارچ میآن دور انداختن قطعات 

بهترین راه عملی براي آغاز کار تأمین جریان هواست تا شرایط محیط . هاي پرکاربرد هستند مذاب از راه  پارافینبردن چوب در 
  .براي رشد و تکثیر قارچ نامساعد شود
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  ضایعات ناشی از باال بودن میزان رطوبت مواد اولیه چوبی- 2-1-4

می باشد چون در این حالت نه آنقدر خشک است  درصد 50قبل از خشک کن براي چوب آالت  حدود رطوبت مناسب 
بااین حال وقتی چوب آالت با . که به تیغه ها صدمه وارد شود و نه آنقدر مرطوب که باعث بروز معایب در اثر انبارش شود

 30و حتی تا مرز لل و فرج چوب خارج شده خوارد شرکت می شوند پس از چند روز انبارش از  درصد 50رطوبت بیش از 
که نقطه  اشباع الیاف یا همان آب آغشتگی باشد نیز می رسد که این به معناي آن است که شرکت به ازاي آب تبخیر  درصد

 چنانچه براي جلوگیري از تبخیر چوب آالت در یارد بخواهیم آنها را زودتر مصرف کنیم.استشده هزینه اي را پرداخت کرده 
براي به مقدار حرارت بیشتري  درصد50در این حالت با مشکل دیگري روبرو هستیم زیرا چوب آالت با رطوبت بیش از 

  .شود که همین امر باعث مصرف انرژي بیشتر در مرحله خشک کن می نیاز دارنددرصد 5الی  3رساندن رطوبت آنها به 
  

  ضایعات ناشی از پایین بودن قطر مواد اولیه چوبی - 5- 1- 2
. معایب ماده اولیه به شمار می رود ءکم بودن قطر چوب آالت ورودي به شرکت نیز از جمله مواردي است که به نوعی جز

 در یک زمان ثابت چنانچه. دهد وب آالت از حد نرمال کمتر باشد راندمان دستگاه هاي خردکن را کاهش میچوقتی قطر 
متر استفاده شود آنچه  سانتی 10متر استفاده شده و در مرتبه دوم از گونه هایی با قطر  سانتی 20یکبار از گونه هایی با قطر 

گونه هایی که قطر کمتري دارند داراي پوست .واضح است کاهش بازده دستگاه در زمان استفاده از گونه هاي با قطر کمتر است
؛ لذا مصرف هیزم با قطر بیشتر به کیفیت تخته قطر کمتر است در درختان قطور میزان پوست از درختان کم .بیشتري هستند

  .خرده چوب تولیدي کمک شایانی می نماید
  

  ضایعات در حین فرایند تولید-2-2
  :مهمترین ضایعات در این بخش عبارتند از

  ضایعات ناشی از رطوبت غیر نرمال در ذرات کیک خرده چوب - 1- 2- 2
مقداراپتیمم رطوبت خرده .خواص کاربردي پانلهاي چوبی دارد چوب تاثیر قابل توجهی بر فرایند تولید و رطوبت خرده

 ها نتایج بررسی.داردهاي پرس بستگی دانسیته چوب و متغیرها،چوب به فاکتورهاي زیادي مانند نوع فرایند،ابعاد خرده چوب
درصد باشدتخته داراي مقاومت 12تا 8الیه ها بین )سطح اتصال(نشان می دهد درشرایطی که مقداررطوبت درسطح تماس 

شود رطوبت کیک خرده اصوالً توصیه می.درخصوص میزان رطوبت بهینه تحقیقات زیادي صورت گرفته است.حداکثرخواهد بود
رطوبت زیاد کیک .هاي سنگین باشدبت کیک حاصل ازچوبمی شود کمتراز رطو چوبهایی که ازچوبهاي سبک تشکیل

چوبها را با توجه به دانسیته چوبهاي مصرفی افزایش داده و باعث باال رفتن قابلیت فشردگی  چوبها نرمی و قابلیت خرده خرده
باعث متراکم شدن سریعتر کیک جهت دستیابی  درصد16تا 12زیاد شدن رطوبت کیک خرده چوب از . گرددکیک در پرس می
عالوه بر آن زمان پرس را به دلیل تاثیر منفی رطوبت بر پلیمریزاسیون رزین هاي سنتزي مورد شده و  به ضخامت نهایی

رطوبت خیلی کم نیز باعث ایجاد محدودیت و بروز مشکالتی در خط تولید شده و خواص کاربردي . کنداستفاده طوالنی تر می
پایین بودن رطوبت کیک خرده چوب عالوه بر کندي انتقال حرارت پرس به الیه .خته هاي حاصل را تحت تاثیر قرار میدهدت

کاهش سطح تماس بین خرده چوب ها و شده که باعث میانی، باعث نایکنواختی دانسیته سطح تخته و زبري بیش از حد آن 
  ).1380دوست حسینی، ( می گردد سفتی خرده چوب هاي خشک

  
 ضایعات ناشی از تنظیم نامناسب زمانهاي پرس در یک سیکل پرس- 2- 2- 2

هاي علمی و فنی و تخصصی تر است که بر مبناي یک سري استدالل یک سیکل پرس شامل چند سیکل و زمان جزیی
کاهش در کمیت یا کیفیت  ها از مقدار بهینه آنها کمتر یا بیشتر باشد باعثدر صورتی که مقدار این زمان. گردندتنظیم می
  .گردد که می توان آنها را به عنوان ضایعات در نظر گرفتتولید می
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  هاضایعات ناشی از عدم موازنه صحیح بار در بخش خشک کن و الک - 3- 2- 2

، تنظیمات و متناسب از هر دو ذرات نرم و درشتها و دستیابی به یک میزان موازنه صحیح بار در بخش خشک کن و الک
در صورتی که در این رابطه از طرف متصدي کوتاهی شود منجر به بی نظمی در . هاي مخصوص به خود را می طلبدپی گیري

  .آماده سازي ذرات کیک خرده چوب و نهایتاً توقف خط تولید به دلیل کمبود یکی از مواد نرم یا درشت می گردد 
  
  ضایعات محصول تولیدي-3

ضایعات ناشی از افزایش ،ضایعات ناشی از نمونه گیري تخریبینیز شامل ) نهایی(ضایعات مربوط به محصول تولیدي
  .می باشد ضایعات ناشی از افزایش تعداد محصول نامنطبقو  ضخامت ناخالص قبل از سنباده زنی

  
  بحث و  نتایج -4
  رطوبت- 1- 4

از  درصد20حدود طور معمول بیشتر از هیزم آالت جنگلی بوده که در این بررسی ه هیزم آالت باغی بضایعات رطوبتی 
عنوان ضایعات از  رطوبت بیشتري که به آمار و ارقام نشان می دهدکه  شدبه عنوان ضایعات محاسبه باغی  رطوبت هیزم آالت

ضایعات ناشی از باال بودن رطوبت مواد عنوان تحت  بوده کهریال  50,400,000 حدود  روزانه خیر می شودسطح چوب آالت تب
درصدي رطوبت مواد اولیه چوبی در بخش هاي  20افزایش .داري بر قیمت تمام شده محصول داردی اولیه چوبی اثر معن

  :اثر منفی می گذارد به شرح زیرمختلف فرایند تولید 
  می شودسطوح ذرات مرطوب  ایش مصرف چسب به دلیل پرزداربودنافزباعث ) الف
  می شود افزایش مصرف انرژي حرارتی و کاهش راندمان خشک کن هاباعث ) ب
  می شود کاهش زمان فشارسازي پرس، افزایش ضخامت و کاهش خواص مقاومتی تختهباعث ) ج
  می شود کاهش راندمان دستگاه سنبادهو افزایش ضخامت ناخالص تختهباعث ) د
  ).1391حبیبی، ( می شود )تبله شدن و سطوح ایجاد زدگی در( افزایش محصوالت نامنطبق باعث ) ه
  
  پوسیدگی و باختگی - 2- 4

که اثر آن بر بهاي تمام از هیزم آالت جنگلی طبق مشاهدات و مستندات موجود داراي پوسیدگی می باشددرصد 10تا  5
وقتی .بیان می باشدقابل بحث و مصرف پس از ورود به شرکت و یا ماندن در یارد و مصرف پس از چند روز حالت دودر شده 

هیزم پوسیده در یارد نگهداري هیزم آالت وارد می شود اگر پوسیدگی از نوع باختگی بوده و در اثر خشک شدن بیش از حد 
اما اگر باال بودن رطوبت و فراهم شدن شرایط  .هاي اطراف خود نخواهد گذاشتپوسیده شود در این حالت اثر منفی بر چوب

زیست قارچ ها و حشرات چوبخوار علت پوسیدگی باشد اولین اثر منفی آن بیشتر شدن پوسیدگی در همان نقطه و همچنین 
چنانچه پس از ورود به یارد در محل خردکن ها تبدیل به ذرات خرده چوب . سرایت پوسیدگی به هیزم آالت سالم می باشد

طرف کوره ه صورت غبار در آمده و قبل از اینکه وارد فرایند شود به طور معمول قسمتی از چوب که پوسیده می باشد به ب شود
هیزم آالت از  درصد 5اگر طبق برآوردهایی که در خصوص مقدار مصرف هیزم آالت گردیده. غبارسوز رفته و سوخته می شود

هزینه استهالك دستکاه و  ،در مرحله خردکن ها از طریق مصرف انرژي مام شدهاثرات منفی آن بر بهاي ت پوسیده باشد مصرفی
  .هزینه نیروي انسانی ایجاد می شود
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  پوست - 3- 4

ذرات غیر چوبی و فاقد استحکام ناشی از و  ذرات غبار ناشی از پوستنیز شامل  پوست درصدي 5ضایعات  اثرات منفی ناشی از
افزایش و  می باشد که این ضایعات باعث هزینه بیشتر نیروي انسانی، هزینه انرژي مصرفی بیشتر، کاهش راندمان تولید پوست

  .می شود مصرف چسب
 
  کم بودن قطر- 4- 4

هزینه ، پایین آمدن راندمان دستگاه خردکنکه در هیزم آالت باغی قابل پیگیري و بررسی می باشداز طریق  کم بودن قطر
  .حصول اثرات منفی خواهد گذاشتمبر بهاي تمام شده و هزینه استهالك دستگاه  انسانینیروي 

  
  بهاي تمام شده محصول تقسیم بندي و مقدار برآوردي ضایعات و اثر آنها بر - 1جدول 

  
  

8.20%

1.10%
2.10%

0.50%

رطوبت پوسیدگی پوست   کم بودن قطر
  مقایسه اثر انواع ضایعات بر بهاي تمام شده محصول - 1 شکل

  
  راهکارهاي کاهش ضایعات-4-5
  ضایعات مواد اولیه-1- 5- 4

وسیله رطوبت سنج هاي مدرن همچون رطوبت سنج هاي الکتریکی در ه براي مقدار رطوبت حد مجازي را تعیین کرده و ب
در مورد پوست نیز با توجه به کمبود مواد اولیه  .شودمی هنگام توزین رطوبت آن را تعیین کرده و درصد افت آن مشخص 

صورت ترکیبی با ه ، تعیین درصد افت بار مذکور و مصرف پشت ال بهاراي جبران اثرات منفی مصرف آنراهکار ببهترین جوبی
تعیین درصد و  بار مذکورافت  و تعیینمقدار مجاز براي پوسیدگی تعیین در مورد پوسیدگی نیز  .باشدهیزم آالت جنگلی می

کم بودن قطر یعنی پوست .تا خواص تخته تولیدي تحت تاثیر آن قرار نگیرد) باغی یا جنگلی( هیزم آالت سالم  مناسبی با
در این حالت . بیشتر، نه تنها ضایعات مربوط به پوست را باعث می شود بلکه راندمان دستگاه هاي خردکن را کاهش می دهد

  :یمروش اثرات نامطلوب را جبران کن دونیز بهتر است با 
براي جبران کاهش راندمان دستگاه، بهتر است سیستم تغذیه به گونه اي باشد تا ورود هیزم آالت به روي نوار نقاله با 

براي جبران اثرات نامطلوب ناشی از .بیشترین ظرفیت دستگاه باشد تا از ظرفیت دستگاه بهترین بهره وري را داشته باشیم

  اثر آن بر بهاي تمام شده محصول  مقدار ضایعات  نوع ضایعات
  %2/8  %20  رطوبت

  %1/1  %5  پوسیدگی
  %1/2  %5  پوست

  %5/0  %5  کم بودن قطر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مجموعه مقاالت اولین  همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی
  ، دانشگاه گنبد کاووس1392اسفند،  8

 
د دارد استفاده ترکیبی از هیزم آالت باغی و جنگلی بهترین راه حل می باشد که براي پوست بیشتر که در هیزم آالت باغی وجو

  .تعیین درصد دقیق آن به گونه اي که خواص تخته کاهش نیابد
  
  ضایعات در حین فرایند تولید - 2- 5- 4

پرس در یک ضایعات ناشی از تنظیم نامناسب زمانهاي ، رطوبت غیر نرمال کیک خرده چوبضایعات این بخش شامل 
می باشد که چنانچه از منظر تعیین راهکار ضایعات ناشی از عدم موازنه صحیح بار در بخش خشک کن و الکهاو  سیکل پرس

  .براي کاهش یا به حداقل رساندن موارد فوق باشیم باید هر قسمت را مورد بررسی قرار دهیم
ذرات تشکیل دهنده کیک خرده چوب همان  ،ی باشدطور معمول رطوبت کیک متاثر از دانسیته و نوع گونه چوبی مه ب

بهترین راه براي . ذرات خرده چوب خروجی از خشک کن بوده که پس از آغشتگی با چسب به این مرحله وارد می شوند
جلوگیري از ورود ذرات خرده چوب با رطوبت باال به فرایند تولید، کنترل دقیق و پیوسته رطوبت می باشد که در حال حاضر با 

این امر در در بخش خروجی از خشک کن و همچنین قبل از ورود به سیستم چسب زنیستم هاي رطوبت سنج آنالیننصب سی
  .حال انجام می باشد که نقائص ناشی از رطوبت باال را به حداقل می رساند

جام می باشد براي افزایش راندمان تولید از طریق کاهش سیکل پرس باید هم سرعت ریل قالب را تا مقداري که قابل ان
یش ابراي افز.افزایش دهیم و هم اینکه زمان فشار سازي پرس را نیز کاهش دهیم تا در مجموع، سیکل پرس کاهش یابد

هاي راندمان تولید از طریق کاهش سیکل پرس عالوه بر ایجاد هماهنگی در بخش هاي مکانیکی و یا برقی، باید از لحاظ ویژگی
  .اقداماتی صورت گرفته تا بتوان فرضیات را جامه عمل پوشاند ذرات خرده چوب و خواص آنها نیز

ها پیگیري زیاد متصدیان تولید در طول شیفت در مورد ضایعات ناشی از عدم موازنه صحیح بار در بخش خشک کن و الک
صحیح باعث  کمتر مواردي پیش آمده که عدم موازنه باعث شده تا در این خصوص جهت تعیین درصد موازنه بار درشت و نرم

  ).1391گل محمدي، ( توقف خط تولید گردد
  
  )نهایی(ضایعات محصول تولیدي  -3- 5- 4

ضایعات این بخش شامل ضایعات ناشی از نمونه گیري تخریبی، ضایعات ناشی از افزایش ضخامت ناخالص قبل از سنباده 
خواص فیزیکی و مکانیکی  هاي آزمون انجام اینکهبه  توجهبا . می باشد زنی و افزایش محصوالت نامنطبق ناشی از ضایعات

ده از سیستم آزمون هاي غیر مخرب، استفااجباري می باشد، )براي اوراق فشرده چوبی  9044ملی استاندارد  مطابق( تخته
 جهت کاهش اثر تخریب تخته بر بهاي تمامتغییر در شابلون برش و صرفه جویی در زمان برش و انرژي مصرفی دستگاه 

صنعت چوب شمال از طریق سیستم کنترلی  در شرکتتولیدي ضخامت تخته خرده چوب .ی گرددمعنوان  محصولشده
تحلیل می باشد که طبق بررسی هایی که در پژوهش  و صورت لحظه به لحظه قابل اندازه گیري و تجزیهه آنالین ضخامت ب

هاي کاربردي صورت گرفته ضخامت تحت تاثیر چند مولفه در فرایند تولید داراي نوساناتی بوده که بهترین راه براي کاهش این 
ت و به کنترل و یا کاهش ضایعا.ته کیک خرده چوب می باشدیکنترل وزن و دانس ، کنترل رطوبت ذرات خرده چوب،تنوسانا

تبع آن کاهش اثرات نامطلوب ضایعات بر فرایند تولید باعث کاهش تولید محصوالت نامنطبقی می شود که علت اصلی آن ها 
  .پوسیدگی می باشد و ضایعاتی همچون پوست

 
  نتیجه گیري-5

سپس روي تک تک آنها بحث و بررسی کاربردي شد و شناخت  و در این پژوهش ابتدا ایستگاه هاي ضایعات شناسایی
در چند ایستگاه از  بصورت آنالین نصب سیستم هاي کنترل رطوبت و ضخامت.آنها بدست آمدبسیار خوبی از وضعیت فعلی 

از ابزارهاي ، استفاده و ترکیب بهینه آنها در مصرف مدیریت صحیح در زمان انبارش تا مصرف مواد اولیه چوبی ،فرایند تولید
اولیه چوبی در زمان ورود به شرکت و مدیریت بهره وري از راندمان دستگاه هاي دقیق جهت تعیین رطوبت و یا افت مواد 

هماهنگی بین  تایید مدیریت ارشد سازمان و ایجاد بابا توجه به علمی و عملی بودن راهکارها در نهایت  مختلف مواردي بود که
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که  ضایعات بر بهاي تمام شده محصولمنفی که با اجراي راهکارهاي فوق اثر  شداجراي آنها اقدام  ، نسبت بهواحدهاي اجرایی

  . به حداقل ممکن رسید درصد بود 9/11تا پیش از این 
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