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جدید برش برمبنای مهندسی معکوس
 مجید محمدپور کلیجی*؛ کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران
 قنبر ابراهیمی؛ استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 مهدی فائزیپور؛ استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران

چکیده
این مطالعه در دو بخش شامل محاسبۀ دورریز برشهای رایج گردهبینه در ایران و معرفی روش نویین بورش انموا گرفو.
شییهای سنتی برش با تیجه به ممکن نبیدن خروج گردهبینه از جنگل با ضایعات زیاد هموراه اسو .بوهتوازگی بوا تیسوعۀ
واحدهای چیب بری ،تغییر شییههای قدیمی برش ضرورت یافته اس .برای محاسبۀ دورریز برشهوای رایوج ،انودازههوای
مقطیعات چیبی از واحدهای بزرگ چیببری جمعآوری شد .با استفاده از نر افزار اتیکد  14و با شبیهسازی برش گردهبینه
به ابعاد سنتی و ابعاد با اندازۀ اسمی ،حمم مقطیعات استحصالی از گردهبینه در روش قدیم و روش پیشنهادی برای بورآورد
بازده برش محاسبه شد استحصال چیبآالت رایج با شییههای سنتی قامه کردن و چهارتراش با بازده برش بهترتیب  60/6و
 ۵1/۹درصد انما میگیرد و برای مصرف این مقطیعات در ساخ .مصنیعات چیبی بورش اانییوه بوا بوازدهی  60درصود
صیرت میگیرد .با احتساب مممیع دو برش ،بازده کل به  33/7کاهش موییابود در روش جدیود بورش بوا بررسوی آموار
اندازههای نهایی اجزای مصنیعات چیبی ،بهروش مهندسی معکیس اندازههای اسمی ضخام .چیبآالت تور بوا احتسواب
میزان همکشیدگی و رنده در دامنۀ  1/4تا  6/7سانتیمتر محاسبه شد با برش گردهبینه به ابعاد اسمی ،بازده برش  7۵/3درصد
محاسبه شد ازاینرو استفاده از روش جدید برش بهعنیان جایگزین روش سنتی بوا افوزایش بوازدهی بورش بوهمیوزان 41/6
درصد پیشنهاد میشید
واژگان کلیدی :ابعاد خارج از اندازه ،اندازههای اسمی ،چیبآالت ،چیببری ،چهارتراش ،قامه کردن ،گردهبینه
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مقدمه

الز باشوود ،در مراحوول اانیی وۀ تبوودیل بووهعلوو .کوواهش

اغلب گردهبینهها در جنگل با تیجیه نبید جواده بورای

ضایعات ناشوی از ابعواد خوارج از انودازه ،بوازده بورش

اسووتفاده از وسوویلۀ میتوویری در حموول چوویب ،بووا ارۀ

افزایش خیاهد یاف .این محق بوا بررسوی خوید بورای

میتیری به الیار تبدیل میشیند این روش تبودیل بوا

کاهش ابعاد نهوایی بورش در گوردهبینوه ،بوا کواهش /۸

تیجه به وزن مقطیعات ازنظر حمل با اسوب و قوارر

میلیمتری در ضخام .چیبآالت میرد نظر تیانسو .از

به کنار جاده صویرت مویگیورد بوا تیجوه بوه اینکوه

اتالف  2درصد از حمم گردهبینه جلیگیری کند []4

گینه های تماری ایران از نیع پهنبرگاناند که نسوب.

مأن

و لین ( )1۹۹۵به این میضیع اشاره داشوتند

به گینۀ سیزنیبرگان عییب رویشوی بیشوتری دارنود،

که چیب بریها برای فوروش راحو .تور محصویالت

برش گرده بینههای مخروری و معییب بوا شوییههوای

خید ابعاد چیبآالت را بیشتر میکنند افوزایش ابعواد

متداول برش در کشیر ضوایعات زیوادی را در بخوش

چویبآالت ضوایعات زیوادی در بورش اانییوه بوورای

صنایع چیب در پی دارد به تازگی با تیجه به اجورای

مصرفکنندگان این قطعات بهوجید میآورد []۵

ررح های بهره برداری جنگل و احداث جادۀ جنگلوی،

از ررفی چیب آالت بوا ابعواد سونتی بوه اقتاوای

گردهبینههایی که به خارج از جنگل و به کارخانههوای

اندازۀ مقطع بزرگ دیر خشوک شوده و میجوب افو.

چوویببووری حموول م ویشوویند نیووز همانووان مطوواب

کیفی .و دورریز چویب بوهخصویص در گینوههوای

روشهای گذشوته بوه مقطیعوات چویبی نظیور الویار

مساعد نظیر راش و تیسکا بهدلیل باختگی ( قارچی و

تبدیل میشیند در این شییۀ برش پش.الهای حاصل

شیمیایی) و تخریبهای مکانیکی (اعیجاج و نواودانی

ضخام .زیادی برای مصورف در صونایع مصونیعات

شدن) ناشی از خشک شدن میشیند []6

چیبی دارند ،ولی عمالً بهدلیل ریل باریکشیندۀ ایون

چیب آالت استحصالی از آن به دلیل دورریوز زیواد در

قطعات و اینکه پش.ال دورریز تلقی مویشوید ،فقو
برخی از اقال مصرفی نظیر دستۀ بیل ،دستۀ کلنو

بهریر کلی شییههای متوداول بورش گورده بینوه و

و

تختۀ جعبه از پش.ال استحصال میشیند []2 ،1

برش اولیه ( بورش گوردهبینوه ) و بورش چویبآالت
متداول به قطعات الز برای ساخ .مصنیعات چیبی

( )1۹73در مطالعوهاش بوا اجورای

(برش اانییه) در شرای کنینی به دلیول کمبوید منوابع

برش مماسی با خطیط میازی براساس ابعاد اسمی مویرد

چیبی و گرانی چویب تیجیوهپوذیر نیسو .ازایونرو

مصرف ،کنترل متغیرهای بورش و انتخواب دقیو محول

تغییر شییههای سنتی برش ،مستلز تدوین اندازههوای

پش.ال با حداقل پهنا برای استحصال کیچکترین قطعوۀ

اسمی چیبآالت الز در صنایع چیبی کشویر اسو.

مصرفی ،افزایش بازده بهمیوزان  27درصود را نسوب .بوه

[]۹-7

هاللیک و لویی

دیگر روشهای بدون برنامه بهدس .آورد []3

لووین و همکووارانش ( )1۹۹۵در بررسووی خووید و

( )1۹۸3در بررسوی خووید مشوواهده کوورد کووه

انتخاب محل نقطوۀ شوروع بورش از گوردهبینوه بورای

چناناه ابعاد برش گردهبینه براسواس انودازههوای اسومی

استحصال مقطیعات چیبی با حداقل ضخام .اسومی

وانو

 2/۵سانتیمتر و کاهش انودازۀ نهوایی چویبآالت در
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برش گرده بینه بوه افوزایش سوید و بوازدهی کارخانوۀ

گردهبینۀ پهنبرگان بهبید یافو .و بور مقودار و ارزش

چیببری دس .یافتند []10

محصیالت تیلیدی افزوده شد تشخیص عییب داخل

بنکستین و همکواران ( )1۹۹4در تحقیقوات خوید

گرده بینه پیش از برش آن ،انتخاب بهترین روش برش

عل .رواج تکنیکهای نیین برش و کنترل ابعاد برش

گرده بینه با بازدهی حداکرر را بهسبب تنظیم وضوعی.

در گردهبینۀ پهنبرگان را مکانیزه شودن کارخانوههوای

قطعات برشی نسب .به عییب داخلی گردهبینوه میسور

چیب بری و تیسعۀ بازارهوای جهوانی خریودوفروش

میکند []16 ،1۵

چیب آالت با ابعاد مشخص و افزایش قیم .گرده بینه
و مشکالت مصرف پسماندهای برش بیان کرد []11
میلیسکیس و همکاران ( )200۵در تحقیقات خید

مواد و روشها
تهیۀ مجموعۀ دادهها

نتیمه گرفتند که در کارخانه های چیب بوری بوه علو.

در این بررسی با مراجعه به واحدهای صنایع مبلمان و

رعای و .نکووردن اصوویل بوورش گ وردهبینووه و انتخوواب

کارخانههای چیببری در سه اسوتان کشویر (تهوران،

جه.های برش گردهبینه بدون تیجه به عییب عموده

مازندران و گیالن) پرسشنامههای مربیط تکمیل شد و

و شکل گوردهبینوه بوهویوهه در مویرد گوردهبینوههوای

با اندازه گیری ابعواد اجوزای مصونیعات چویبی نظیور

نامرغیب ،مقدار زیادی چیب دورریز میشید []12

کموود ،میووز و صووندلی ،تخوو ،.کتابخانووه و سووروی

بهاندارکار و همکاران ( )200۸در تحقیقوات خوید

آشپزخانه ،فراوانی اندازۀ نهایی ضخام .و پهنا و ریل

از

اجزای مصنیعات چیبی محاسبه شود بورای بررسوی

کل گرده بینوه و بوه کوارگیری نور افوزاری بوا قابلیو.

روشهای متداول برش قامه کردن 1و چهوارتراش 2بوا

تمزیهوتحلیل برش با امکان جیر کردن قطعات بورش

استفاده از نر افوزار اتیکود  ،14عملیوات شوبیهسوازی

با حوداکرر بوازده محاسوباتی تیانسوتند بعود از بورش

بوورش گووردهبینووۀ راش بوورای قطرهووای  30تووا 110

گردهبینه با اعمال روش موذکیر بوه  ۹7درصود بوازده

سانتیمتر به مقطیعات متداول چیبی (جدول )1انما

برش تخمینزدهشده تیس رایانه دس .یابند []13

گرف .بازده برش اانییه برای تبدیل چیب آالت رایج

با استفاده از اسکنر صنعتی و تصاویر پرتوی ایکو

تیماس ( )200۸در تحقیقات خید در زمینۀ بورش

به چیب آالت الز برای سواخ .اجوزای مصونیعات

گرده بینه با روشهای جدید برناموهریوزی رایانوهای و

چیبی با استفاده از نر افزار اتیکد  14بعود از رراحوی

بهکارگیری همزمان تمهیزات آشکارساز عییب داخلی

برش اانییه محاسبه شد همانین در روش جدیود بوا

گردهبینه و با تنظیم وضعی .قطعات برشی نسوب .بوه

افزودن مقدار اف .ناشی از همکشیدگی ،شکاف برش،

عییب داخلی گرده بینه ،ارزش چیب آالت تیلیودی را

رنده و گنودگی بوه ابعواد اجوزای مصونیعات چویبی

به بیش از  10درصد افزایش داد []14

واحدهای تیلیدی ،ابعاد اسومی چویب آالت مصورفی

با تیسوعۀ تمهیوزات تشوخیص عیویب در داخول
گردهبینه و استفادۀ گسترده از آن در روشهای جدیود
شبیه سازی رایانه ای برش گرده بینه ،شوییههوای بورش

محاسبه شد با استفاده از نر افزار اتیکود  14عملیوات
1. Double taper sawing
2. Square sawing
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شبیهسازی برش گردهبینه بورای قطرهوای  30توا 110

م وییابوود پ و

سانتیمتر براساس ابعواد اسومی چویب آالت مصورفی

گردهبینه ،چهارتراش حاصل بورای تیلیود چویبآالت

از محاسووبۀ حمووم مقطیعووات

با ابعاد متداول برش داده میشید در این شییۀ بورش،

برشیافته ،در نهای .بازده بورش در روش متوداول و

پش.الهای حاصل ضخام .زیادی بورای مصورف در

روش پیشنهادی بررسی شد

صنایع مصنیعات چیبی دارند ،ولی عمالً بهدلیل ریل

انمووا گرفوو .و پ و

محاسبۀ آماری ضایعات در برش گردهبینه بهصورت
چهارتراش
مطاب شکل  1در برش گردهبینه بهصیرت چهارتراش
از چهار سطح گردهبینۀ بسته به قطر آن پش.الهایی با
پهنای متفاوت گرفته مویشوید در روش چهوارتراش
شووروع بوورش بوور مبن وای یک وی از پهناهووای متووداول
چیب آالت انما میگیرد و برای برش دو گرده بینوه
را روی واگن گردهبینه میچرخانند و برش دو عمید
بر سطح برش اول اجرا میشید و این عمل بورش توا

از حووذف کوواس پهلووییی از سووطیح

باریکشینده این قطعات دورریز تلقی میشیند.

با استفاده از نر افزار اتیکد  14گردهبینوههوایی بوه
قطرهای  30تا  100سانتیمتور ترسویم مویشوید و بوا
محاسبۀ مساح .سطح مقطع چهارتراش ،چهوارتراش
استحصالی از گردهبینه به ابعاد چیبآالت رایج بورش
مییابد (جدول  )1پ

از احتساب تعوداد مقطیعوات

استحصووالی ،از تقسوویم مسوواح .کوول سووطح مقطووع
محصیالت متداول استحصالی از بورش گوردهبینوه بوه
مساح .مقطع گردهبینه بازده برش بهدس .میآید

حذف آخرین پش.ال تا استحصوال چهوارتراش اداموه

شکل  .1برش گردهبینه بهصورت چهارتراش بهترتیب نشاندادهشده در شکل از راست به چپ .الف) برش حذفی اولین پشتال؛ ب) برش
حذفی دومین پشتال؛ ج) برش حذفی سومین پشتال؛ د) برش حذفی چهارمین پشتال؛ ی) برش نهایی تهیۀ الوار.
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جدول  .1اندازههای متعارف مقطع چوبآالت استحصالی از برش گردهبینه
نام
الوار
تراورس
نعل
دونعل
تخته
قنداق

۱

طول)(m

پهنا)(cm

ضخامت)(cm

۲/8
۲/6
۴
۴
 6تا ۲
۱/۱ - ۲/5

3۲ ± ۲
۲5 ± ۲
۱۰ ± ۲
۲۰ ± ۲
 3۰تا ۱8
۲5 ± ۱

۱۴ ± ۲
۱5 ±۱
۱۰ ± ۲
۱۰ ± ۲
 8تا ۱
۱3 ± ۱

جدول  .2محاسبۀ مساحت مقاطع مربع و مستطیلشکل چهارتراش استحصالی از برش گردهبینه
قطر )(m

چهارتراش مقطع مستطیل

چهارتراش مقطع مربع
2

2

طول )(cm

عرض )(cm

مساحت ) (cm

طول )(cm

عرض )(cm

مساحت ) (cm

۴۰
6۰
8۰
۱۰۰

۲8/3
۴۲/۴
56/6
7۰/7

۱۲56
۲8۲6
5۰۲۴
۴۹۹8/5

3۴/8
5۲/۲
۹6/6
87

۲۰
3۰
۴۰
5۰

6۹6
۱566
۲78۴
۴35۰

مطاب جدول  2با اسوتفاده از نور افوزار اتیکود  14و

برمبن وای یک وی از پهناهووای متووداول چوویبآالت انمووا

ترسیم گردهبینه بهقطر  40تا  100سانتیمتر و جایگوذاری

میگیرد برای برش دو گردهبینه را روی واگن گردهبینوه

چهارتراش با مقارع مربع و مستطیلشکل برمبنوای یکوی

میچرخانند و برش دو عمید بر سطح بورش اول اجورا

از ابعاد متداول مقطیعات چیبی و با لحاظ شکاف بورش

از قامه کردن گردهبینوه ،بورشهوای بعودی

 ۵میلیمتر ،ابعاد ریل و عور

میشید پ

مقوارع و نیوز مسواح.

بهمیازات سطح شوروع بورش ،برحسوب ابعواد یکوی از

مقارع برش محاسبه شد مقارع مربعشکل چهارتراشهوا

چیبآالت رایج انما مویگیورد در ایون شوییه ،بورش

نسب .به مقارع مستطیلشکل ،بیشترین بازدهی بورش را

پش .الهای حاصل ضخام .زیوادی بورای مصورف در

در روش برش گردهبینه بوهصویرت چهوارتراش دارنود

صنایع مصنیعات چیبی دارند ،ولی عمالً بوهدلیول رویل

بهعنیان مرال از برش گردهبینهای با قطر  ۹۵سوانتیمتور و

باریکشینده ،این قطعات دورریز تلقی میشویند بورای

تبدیل آن به چهارتراش با مقطع مربعشکل به ابعواد 67/2

محاسبۀ بازده برش گردهبینه در این روش بوا اسوتفاده از

× ۸ ، 67/2عدد الیار  32×14بهدس .میآید ،درصویرتی

نر افزار اتیکد  14دایرههایی با قطر  30تا  110سانتیمتور

که از چهارتراش همان گردهبینه با مقطع مستطیلشکل به

مشابه مقطوع گوردهبینوه رسوم شودند پو

از آن بورش

ابعاد  ، ۸۹/4×32تنها  6عدد الیار حاصل میشید

برمبن وای یک وی از پهناهووای متووداول چوویبآالت انمووا

محاسبۀ آماری ضایعات در برش گرده بینه بههروش
قامه کردن به مقطوعات رایج
یکی از روشهای متداول برش گردهبینوه بوه مقطیعوات
رایج قامه کردن اس .در روش قامه کردن شوروع بورش

میگیرد؛ سپ

مقطیعات رایج که دارای ابعاد اسوتاندارد

قیدشده در جدول  1هستند ،در دایرههای بواال بوهمنظویر
کسب حداکرر بازده برش با درنظر گرفتن شوکاف بورش
 ۵میلیمتر در کنار یکودیگر لحواظ شودند بوازده بورش
1. Travers
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گردهبینه به مقطیعوات متوداول از تقسویم مسواح .کول

مقطع گردهبینۀ برشیافته محاسبه میشید (شکل )2

سطح مقطع محصیالت متداول استحصالی بوه مسواح.

شکل  .2برش گردهبینه بهصورت قامه کردن بهترتیب نشاندادهشده در شکل از راست به چپ .الف) برش حذفی اولین پشتال؛ ب) برش
حذفی دومین پشتال؛ ج) برش مماسی موازی به ضخامت الوار؛ د) برش نهایی تهیۀ الوار؛ ی) الوار آماده برای برش ثانویه

محاسبۀ بازده برش ثانویۀ مقطوعات رایج به اجزای

فناوری یک شیء ،سیستم یا دستگاه اس .که از رریو
تمزیوهوتحلیول سوواختار ،ابعوواد و عملکوورد آن حاصوول

مصنوعات چوبی
در این بررسی ضخام .و پهنوای اجوزای مصونیعات

میشید این روش با جداسازی اجزا و تمزیوهوتحلیول

چوویبی تیلیدشووده در چنوود واحوود عموودۀ سوواخ.

شییۀ عملکرد آن زمینۀ ایماد نمینوۀ جدیود بوا ویهگوی

محصیالت چیبی نظیر کارخانه های نکاچیب ،فوریم،

منحصربهفرد و بهینهسازی روش تیلیود آن محصویل را

سیماچیب و صنایع چیب بادوا اندازهگیوری شود و

فراهم میکند با آنالیز اجزای تشکیلدهنودۀ مصونیعات

مقدار ضایعات برش اانییه با تبدیل چیب آالت رایوج

چویبی بووهروش مهندسووی معکویس و احتسوواب ابعوواد

به مقارع چیبهای مصرفی با احتساب شکاف بورش

اجزای تشکیلدهنودۀ آن ،ابعواد اسومی چویبآالت بوا

و همکشیدگی و رنده و گندگی محاسبه شد

احتساب شکاف برش  ۵میلیمتر و هومکشویدگی ابعواد

تدوین اندازۀ اسمی چهو آالت تهر الزم بهرای سهات
اجزای مصنوعات چوبی بهروش مهندسی معکوس

1

روش مهندسی معکیس به علمی گفته مویشوید کوه از
پاسخ به پرسش میرسد و در واقع فرایند کشف اصویل
1. Reverse Engineering

چیب در فرایند چیبخشککنی برای برش گوردهبینوه
محاسبه میشید []17
پ

از محاسبۀ ابعاد نهایی چویبآالت خشوک الز

برای ساخ .اجزای مصنیعات چویبی در کارخانوههوای
فریم ،نکاچیب ،سیماچیب و صنایع چیب بادوا  ،بورای
تعیین ابعاد بورش گوردهبینوه ( ابعواد اسومیتور ) میوزان

بررسی دورریز برشهای رایج گردهبینه و معرفی شیوۀ جدید برش برمبنای مهندسی معکوس

هوومکش ویدگی و پرداخوو .در ابعوواد نهووایی چوویبآالت
خشک لحاظ شد اندازۀ بار رنده برای سطیح ضوخام.
و پهنای قطعات چیبی بعود از خشوک کوردن در کویرۀ
چوویبخشووککنووی  3میلوویمتوور منظوویر شوود میووزان
هم کشیدگی چیب آالت در کیره چیبخشوککنوی بوه
مقدار رریب .نهایی الز برای نصوب در محول مصورف
بستگی دارد در بررسی بازده برش گردهبینه ،گینوۀ راش
بهدلیل مصرف زیواد آن در سواخ .مصونیعات چویبی،
مبنای محاسبات قرار گرف.
اندازۀ اسمی ابعاد چیبآالت تر گینۀ راش در این
تحقی براسواس رابطوۀ  1مطواب روش معرفویشوده
تیسوو اوسوونا و تووانایکی ( )1۹۸۸فرموویلبنوودی و
محاسبه شد []17
()1

Sw  S d 1   H   P  K

که در آن Sw ،اندازۀ اسمی چیبآالت تر (سانتیمتور)،
 Sdابعاد چیبآالت در رریب ۸ .درصد (سانتیمتور)،
 Pمقدار ضخام .الیۀ برداشتهشده از سطیح چیب بوا
رنده و گنودگی (سوانتیمتور) α ،ضوریب واکشویدگی
ناشی از تغییر رریبو .چویب از حالو .خشوک بوه
مرریب K ،مقودار شوکاف بورش (سوانتیمتور) ،و H

مقدار تغییر رریب( .درصد) اس.
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نتایج و بحث
بازده برش گردهبینه در شیوههای متداول برش
شکل  3متیس بازدههوای بورش گوردهبینوه بوا روش
بوورش چهووارتراش بووه چوویبآالت متووداول را نشووان
میدهد در برش گردهبینوه بوهصویرت چهوارتراش از
چهار سطح گردهبینه بسته به قطر آن پشو.الهوایی بوا
پهنای متفاوت گرفته مویشوید در روش چهوارتراش
شووروع بوورش برمبنووای یکووی از پهناهووای متووداول
چیب آالت انما میگیرد و برای برش دو گرده بینوه
را روی واگن گردهبینه میچرخانند و برش دو عمید
بر سطح برش اول اجرا میشید و این عمل بورش توا
حذف آخرین پش.ال و استحصوال چهوارتراش اداموه
می یابد در برش چهارتراش ،الیار و تراورس بهعلو.
پهنای بیشتر و داشوتن ابعواد مناسوب منطبو بور ایون
روش ،بیشترین بازده را دارند مقطیعات نعل ،دونعول
و قنداق بهسوبب پهنوای کمتور در بورش چهوارتراش
میجب ایماد پش.ال با ابعاد بزرگتر نسب .بوه سوایر
مقطیعات رایج میشیند؛ ازاین رو دورریز برش نعول،
دونعل و قنداق که همان پش.السو .بیشوتر از سوایر
مقطیعات در جدول  1اس.

شکل  .3مقایسۀ متوسط بازدههای برش گردهبینه بهصورت چهارتراش به چوبآالت متداول

154

جنگل و فرآوردههای چوب ،مجلة منابع طبیعی ایران ،دورۀ  ،6۹شمارۀ  ،۱بهار ۱3۹5

شکل  4متیس بازدههای برش گردهبینوه بوهروش

بووه دیگوور مقطیعووات دارد و در سووایر مقطیعووات

قامه کردن به چیبآالت متداول را نشان مویدهود در

برشیافتوه نیوز بوهدلیول تفواوت ضوخام .پشو.الی

این شییه ،شروع برش بورای حوذف پشو .ال (کواس

حذفشده ،بازده برش متفاوت اس.

پهلییی) ریری اس .که پهنوای مقطوع بورشخویرده

شکل  ۵دامنوۀ پوراکنش درصود بوازدههوای بورش

منطب بر ابعاد مقطیعات متوداول چویبی نظیور الویار

چهارتراش گرده بینه در قطرهای مختلف گرده بینه ،بوه

باشد ازاینرو هرچه ابعاد مقطیعات کیچکتر باشود،

چیب آالت متداول را نشان میدهد بوا افوزایش قطور

با حذف پش .ال با پهنای کیچوکتور ،بوازدهی بورش

گردهبینه ،بازده برش بهسبب امکان جویر کوردن بهتور

افووزایش موویبایوود بنووابراین مطوواب نموویدار در بوورش

ابعاد رایج مقطیعات چیبی در مقطع گرده بینوه بهبوید

گرده بینه به تخته ،بهعل .پهنای کمتر تخته نسوب .بوه

مییابد و بازده کل بورش در روش چهوارتراش ۵1/۹

دیگر مقطیعات نظیر توراورس بوا حوذف پشو.ال بوا

درصد اس.

کمترین پهنا در شروع برش بیشترین بازدهی را نسب.

شکل  .4نمودار مقایسۀ متوسط بازدههای برش گردهبینه بهصورت قامه کردن به چوبآالت متداول

شکل  .5نمودار دامنۀ پراکنش درصد بازدههای برش چهارتراش گردهبینه به چوبآالت متداول روی گردهبینههای تا قطر  100سانتیمتر
با نمو قطری  5سانتیمتر

بررسی دورریز برشهای رایج گردهبینه و معرفی شیوۀ جدید برش برمبنای مهندسی معکوس
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شکل 6نمیدار پوراکنش درصود بوازدههوای بورش

پهنا از ابعاد رایج مقطیعات چیبی و در نتیمه حوذف

گرده بینه بهصیرت قاموه کوردن در قطرهوای مختلوف

پش.ال با حداقل پهنای ممکن ،بوازده بورش بیشوتر از

گرده بینه ،به چیب آالت متداول را نشان مویدهود بوا

روش چهووارتراش اسوو .نتووایج ایوون مطالعووه نشووان

افزایش قطر گردهبینه ،بهسبب امکان جیر کوردن بهتور

میدهد که شییههای سنتی بورش گوردهبینوه بوه ابعواد

ابعاد رایج مقطیعات چیبی در مقطع گردهبینوه ،بوازده

متداول شامل روش های قامه کوردن و چهوارتراش بوا

برش بهبید می یابود و ایون روش بورش در قطرهوای

متیس بازدهی  ۵6/2درصد بوهسوبب ضوایعات زیواد

بیشتر گردهبینه بازدهی بیشتری دارد میانگین بازده کل

تیجیه اقتصادی ندارند
شکل  7نمیدار بازده برش چویب آالت سونتی بوه

برش در روش قامه کردن  60/6درصد اس.
براساس ارالعات شکلهای  3و  ،4برش گردهبینه

قطعات الز برای ساخ .مصنیعات چویبی را نشوان

بهروش های چهارتراش کردن و قامه کردن بوهترتیوب

میدهد الیار و الیار کیتواه بوه سوبب ابعواد بوزرگ و

 4۸/1و  3۹/4درصد دورریوز دارد روش چهوارتراش

امکان جیر کردن بهتر و انتخواب راحو.تور قطعوات

کردن گردهبینه نسب .بهروش قامه کوردن  ۸/7درصود

برش براسواس ابعواد چویبآالت الز بورای سواخ.

دورریز بیشتری دارد عل .تفاوت بوازدهی دو روش،

مصنیعات چویبی ،بیشوترین بوازده را بوهمیوزان 66/6

شییۀ برش آنهاس .در شییۀ قامه کردن ،نظر به امکان

درصد دارند متیس بازده بورش اانییوۀ چویب آالت

انتخاب اولین سطح برش براسواس انتخواب کمتورین

سنتی برای ساخ .مصنیعات چیبی  60درصد اس.

شکل  .6نمودار دامنۀ پراکنش درصد بازدههای برش قامه کردن گردهبینه به چوبآالت متداول روی گردهبینههای تا قطر  100سانتیمتر
با نمو قطری  10سانتیمتر

شکل  .7مقایسۀ متوسط بازدههای برش ثانوی چوبآالت سنتی به قطعات الزم برای ساخت مصنوعات چوبی
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با احتساب مممیع برش اولیه و اانییه برای تیلید

نظیر کمد ،میز و صندلی ،تخ ،.کتابخانوه و سوروی

مصنیعات چیبی از گردهبینه ،بازده برش کل توا 33/7

آشپزخانه با افزودن میزان اف .ناشی از همکشویدگی ،

درصد تنزل دارد که این بوازدهی انودک و در پوی آن

برش ،رنده و گندگی به ابعاد اجزای مصنیعات چیبی

ضایعات زیاد برش در روشهای متداول برش ،تیجیه

محاسووبه شوود (جوودول  )3ضووخام.هووای اسوومی

اقتصادی نودارد و سوبب افوزایش هزینوۀ محصویالت

چیبآالت تر در دامنۀ  1/4توا  6/7سوانتیمتور متغیور

تیلیدی میشید و مشکالت اقتصادی زیوادی را بورای

اس .در این بین حدود  ۸0/۵درصود چویبآالت بوا

کارخانههای چیببری و مصرفکنندگان در پی دارد

ابعاد اسمی ضخامتی کمتر از  3/۵سانتیمتور را دارنود

محاسبۀ بازده برش گرده بینه به قطعهاتی بها انهدازۀ
اسمی الزم برای سات

مصنوعات چوبی

براساس نظر بسیاری از محققوان بوا تودوین انودازههوای
اسمی برش گردهبینه از ورود چیبآالت سنتی با پهنوا و
ضخام .بیش از نیاز به داخل کیرۀ چویبخشوککنوی
جلیگیری میشید که خید میجوب کنتورل بهتور فراینود
چیبخشککنی ،کاهش ضایعات ناشی از تخریبهوای
مکانیکی خشک شدن (تابیدگی ،نواودانی شودن و تورک
خیردگی) قطعات چیبی در کیرۀ چویبخشوککنوی و
کاهش هزینۀ فرایند خشوک کوردن مویشوید بوهمنظویر
کاهش ضایعات برش گوردهبینوه ،روش تبودیل مسوتقیم
گردهبینه به قطعاتی بوا ابعواد اسومی الز بوهویوهه بورای
گردهبینههای کمکیفی ،.بهدلیل امکان چیدن بهتر قطعوات
با ابعاد کیچکتر در برنامهریزی برای برش گوردهبینوه و
امکان حوذف راحو.تور عیویب گوردهبینوه بوا حوداقل
ضووایعات ،روش مووؤاری بوورای تبوودیل منووابع چوویب
کمکیفی .بوه فوراوردههوای چویبی بوا ارزش محسویب
میشید []20-1۸
در این تحقی با بررسی واحدهای عمودۀ سواخ.
محصیالت چیبی ،ابعاد اسمی چیب آالت الز بورای
ساخ .اجزای مصونیعات چویبی بوهروش مهندسوی
معکیس با اندازهگیری ابعاد اجزای مصنیعات چویبی

برای برش گرده بینه پیشنهاد میشید که ضخام.هوای
بزرگ از قسمتهای میانی گورده بینوه و ضوخام .هوای
کیچوکتور کوه میوزان مصورف زیوادی نیوز دارنوود از
قسم.های پهلییی گورده بینوه بورش یابنود پهناهوای
اسمی چیبآالت تر در دامنه  1/4تا  21/۹سوانتیمتور
متغیوور اسوو .در ایوون بووین حوودود  76درصوود از
چیبآالت با ابعاد اسمی پهنای کمتر از  11سانتیمتور
دارنوود بوورای کوواهش ضووخام .پشوو.ال در بوورش
گردهبینه ،انتخواب قطعواتی بوا کیچوکتورین پهنوا در
شروع برش برای حوذف پشو.ال بوهمنظویر افوزایش
بازدهی برش پیشنهاد میشید با اسوتفاده از نور افوزار
اتیکد  14عملیات شبیه سازی بورش گورده بینوه بورای
قطرهای  30تا  110سانتیمتر با احتساب شکاف برش
 ۵میلیمتر برای استحصال چیب آالت مصرفی با ابعاد
اسمی (جدول  )3انموا گرفو .در نمویدار  ۸بوازده
برش گردهبینه به چیبآالت با ابعواد اسومی محاسوبه
شد افوزایش بوازدهی در قطرهوای بیشوتر گوردهبینوه
به عل .امکان جیر کردن بهتر قطعات و کاهش نسب.
مسوواح .پشوو.ال بووه مسوواح .مقطووع گووردهبینووه در
قطرهای بیشتر اس .میانگین بوازده بورش گورده بینوه
 7۵/3درصد محاسبه شد
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جدول .3ترتیب نزولی فراوانی نسبی اندازههای اسمی ضخامت چوبآالت الزم برای ساخت مصنوعات چوبی
ضخامت اسمی

فراوانی

فراوانی نسبی

ضخامت اسمی

فراوانی

فراوانی نسبی

)(cm

آماری

()%

)(cm

آماری

()%

3/5
۲/۴
3
۲/5
3/۲
۴/6
۱/۹
5/6
۱/۴
3/3
۴/۱
6/7
۲/6
5/7
۲/8

۲۱۰
۱5۴
۱۴۰
۱۲6
۱۲۴
7۱
57
۴۲
3۴
3۱
۲3
۲3
۲۲
۱7
۱۴

۱8
۱3/۲
۱۲
۱۰/8
۱۰/6
6/۱
۴/۹
3/6
۲/۹
۲/65
۲
۲
۱/۹
۱/5
۱/۲

5/۱
۲/۹
3/۱
۴/۲
3/7
۲/7
۴/5
6/۲
۱/6
۴
6/۱
۲/۲
۴/8
5/۲

۱۲
۱۱
۹
۹
6
۴
۴
۴
۲
۲
۲
۱
۱
۱

۱
۰/۹
۰/8
۰/8
۰/5
۰/3
۰/3
۰/3
۰/۲
۰/۲
۰/۲
۰/۱
۰/۱
۰/۱

شکل  .8نمودار درصد بازدههای برش گردهبینه به قطعات با ابعاد اسمی در قطرهای مختلف گردهبینه

نتیجهگیری

 14تمرکز شد در روشهای سونتی بورش گوردهبینوه،

در این تحقی بر بررسی عملکورد واحودهای صونایع

عل .انتخاب ابعاد سنتی و برش گردهبینه به آن ابعواد،

چیب در زمینۀ روشهوای سونتی بورش گوردهبینوه و

صرفاً قابلی .حمل این مقطیعات از جنگل بوا تیجوه

تبدیل آن به مصنیعات چیبی و نیوز معرفوی راهکوار

به محدودی .امکانات در گذشته اس .که بهتازگی بوا

بهبید وضعی .برش گرده بینه ازنظر امکان تغییر ابعواد

تیسووعۀ واحوودهای چوویببووری و اجوورای روورح

برش سنتی با بهرهگیری از روش مهندسی معکویس و

بهرهبرداری جنگل ،تغییر ایون شوییۀ بورش کومبوازده

شبیهسازی برشهای اولیه و اانییه با نور افوزار اتیکود

ضروری اس .نتایج این مطالعوه نشوان مویدهود کوه
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شییه های سنتی برش گرده بینه به ابعاد متداول (بورش

استحصالی (ابعاد پهنای تخته) برای بهبید بازده بورش

اولیه) ،قامه کوردن و چهوارتراش بوا متیسو دورریوز

پیشنهاد میشید

 43/۸درصد و برش چیب آالت متداول به ابعواد الز

در ایوون تحقیوو بووا اسووتفاده از روش مهندسووی

برای سواخ .اجوزای مصونیعات چویبی بوا متیسو

معکوویس ،ابعوواد اسوومی قطعووات الز بوورای سوواخ.

دورریز  40درصد اس .بوا احتسواب مممویع بورش

مصنیعات چیبی برای اجرای برنامۀ پیشونهادی بورش

اولیووه و اانییووه بوورای تیلیوود مصوونیعات چوویبی از

گردهبینوه انودازهگیوری شود بوا بورش گوردهبینوه بوه

گرده بینه ،بازده برش کل تا  33/7درصد کواهش دارد

ضخام.های اسمی الز (جدول  )3و انتخواب محول

این بازدهی کم دو روش سونتی بورش بوهدلیول ابعواد

برش برای حذف پش.ال با حداقل پهنا و تعیین محول

بزرگ پش.ال و نیز ابعاد مقطیعات خارج از اندازه در

برشهای بعودی در مقطوع گوردهبینوه براسواس ابعواد

مراحل برش اانییه اس .در جه .بهبید بازده بورش

اسمی الز  ،بازده برش به میزان  7۵/3درصد افوزایش

اولیه بهروش سنتی ،برش قامه کردن نسب .بوه بورش

یاف .عل .این بوازده زیواد نسوب .بوه روش سونتی،

چهوووارتراش بوووازدهی بیشوووتری دارد و در صووویرت

کاهش ابعاد پش.ال و کاهش ضایعات ناشوی از ابعواد

بهکارگیری روش چهارتراش ،برش گردهبینه و تبودیل

خارج از اندازه در برش اولیه و اانییه اس .ازایونرو

آن به مقطع مربعشکل نسب .به مقطع مستطیلی بوازده

اجرای روش برش مستقیم گردهبینه به ابعاد اسومی بوا

بیشتری دارد در روش قامه کردن نیز در بورش بورای

بازده بیشتر بهعنیان جایگزین روشهای سونتی بورش

حذف پش.ال ،انتخواب کمتورین پهنوای ممواز قطعوۀ

پیشنهاد میشید
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