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 مقدمه  -1

 قابل  ذخاير و داراي داده اختصاص خود به را  جمعيت  نفر  ميليون  80  بر  بالغ  مربع،  كيلومتر  1650وسعت    با  ايران  كشور

آب  بلا طلوالني سواح   ايدار  باشد. ايران  مي  صنعتي  محصوالت  انواع  توليد  براي  الزم  معدني  مواد  و  انرژي  از  توجهي

 از  بنلابراين.  اسلت  گرفته  قرار  ميانه  آسياي  و  آسياي غربي  –  ميانه  خاور  مركز  در  و  بوده  فارس  خليج  و  المللي  بين  هاي

 شلهر  جمعيلت  خصوصلاً)  كشلور  آبلادي  افزايش  و  جمعيت  رشد  بعالوه  .باشد  مي  برخوردار  مطلوبي  استراتژيك  موقعيت

 و  داده  افلزايش  را  تجلاري  و  مسلكوني  صنعتي،  واحدهاي(  ايجاد  بعضاً  يا)  تكمي   ايچوبي بر  محصوالت  به  نياز(  نشين

 اهميت قرار حائز بسيار ايران صنعت توسعه براي كه است هايي ويژگي جمله از نيز مناسب موقعيت جغرافيايي  همچنين

 است. گرفته

 هاي اخيلر شلاهد توسلعه صلنعت  در سال  .است  در حال افزايشهاي چوبي در جهان همواره    مصرف چوب و فرآورده

 .و افزايش مصرف محصوالت چوبي خصوصاً در بخش تخته هاي فشرده چوبي بوده ايم فرآرده هاي چوبي

 محلي  دوسلتداران ديلد از شود مي ياد بازگشت قاب  غير اي سرمايه عنوان  به  آن  از  كه  ها  جنگ   طبيعي  منابع  انهدام

 و) بلزر  چلوبي درختلان دنيلا نقلا  اقصلي در كه است حالي در ينا باشد مي زيست محي  به مهصد بدترين  زيست

 كلاهش  بلا.    اسلت  جنگلهلا  گرفتن  قرار  خطر  معرض  در  نشانه  ،امر  اين  و  شوند  مي  تر  ناياب  گذشته  به  نسبت(    قديمي

 ضلرورت  روزملره  مختلل   فمصار  در  چوبي  منابع  از  بهينه  استفاده  لزوم  زيست  محي   حفظ  ضرورت  و  جنگلي  درختان

 ارزش ايجلاد بمنظلور صلنعت اين در نوين راهكاري ارائه پي در دانشمندان اكثر  بطوريكه  ،  ه استيافت  ناپذيري  اباجتن

 هاي  فرآورده  و  مواد  با  آن  تركيب  و  چوب  ضايعات  بازيافت.    برآمده اند  بيشتر  درختان  تخريب  از  جلوگيري  و  باال  افزوده

 وري  بهلره  موجب  تنها  نه  كه  بود  اكتشافات  اين  مهمترين  از  يكي  باال  افزوده  ارزش  با  جديد  يمحصول  ايجاد  و  شيميايي

. نملود  مي  جلوگيري  نيز  جنگلها  نابودي  خطر  بويژه  زيست  محي   سالمت  به  مخرب  اثرات  از  بلكه  شده است،  اقتصادي

 از  يناشل  هاي  تراشه  شام   مختل   مواد  از  متشك   شوند  مي  ناميده  "  مركب  چوبي  هاي  فرآروده  "  كه  ها  فرآورده  اين

 سلخت  چوبهلاي  بلا  متفلاوتي  نسلبتا  مكانيكي  و  فيزيكي  خواص  كه  باشند  مي  چسب  رزين  با  تركيب  در  چوب  ضايعات

(Solid Woods  )مركلب چلوبي فرآوردهلاي. دارنلد (Composite wood Products  )نئوپلان نظيلر  (Particle 

Board يا Chip Board  )فيبرمعمولي تخته (Fiberboard  )متوسل  دانسليته با فيبر ،تخته (Medium Density 

Fiberboard )، چندال تخته(Plywood )، سخت چوب تخته (Hard Board  )مالحظلات از نظلر صلرفه امثلالهم و 
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 نظير صنعتي كاربردهاي برخي براي  محصوالت  مناسبترين  كاغذي  يا  چوبي  روكشهاي  انواع  با  تركيب  در  هزينه  و  توليد

 مصلارف  ديگلر  و  صلندلي  و  ميلز  كابينت،  مبلمان،  همچون  خانگي  و  اداري  وريدك  مصنوعات  ساخت  سازي،  مانساخت

 صلنعتي از لحلا و كلرده پيدا فراواني مهندسي كاربردهاي ها، فرآورده اين از  استفاده  اخير  هاي  دهه  در.  هستند  مرتب 

 بله نسبت كه  چرا  دارد  مصرفي  هاي  بازار  در  التصومح  نوع  اين  مطلوبيت  از  حكايت  امر  اين.  اند  يافته  اي  ويژه  اهميت

 مالملين، بله آغشلته كاغذ. برخوردارندمناسبي  استحكام و رطوبت حرارت، برابر  در  و  باالتري  مقاومت  از  معمولي  چوب

بلازار را تشلكي  ملي   در  موجلود  چوبي  فشرده  اوراق  عمده  روكش  نوع  چهار  چوبي  روكشهاي  و  PVC  روكش  فرميكا،

 دهند.

. رسلدمي  سلال  8  اللي  6  بله  ايران  بازار  در  آنها  حضور  قدمت  كه  هستند  ها  وكشر  نوع  جديدترين  مالمينه  ايهروكش

 . برخوردارند بيشتري مقاومت از آب مقاب  در مالمينه روكش با محصوالت

 اين در. باشد مي روكشانواع  با چوبي فشرده اوراق توليد خ  احداث پذيري توجيه حاضر طرح در  بررسي  مورد  موضوع

 ميلزان  بررسلي  شلام   بازار  شراي   دقيق  بررسي  به  شده  تعيين  ترتيب  و  فرمت  اساس  بر  تا  ديدهگر  آن  بر  سعي  گزارش

 فشلرده  اوراق  مصلرف  كانونهاي  در  تقاضا  ميزان  بيني  پيش  و  گذشته  سالهاي  در  شده  روكش  چوبي  فشرده  اوراق  توليد

 جهلت در كوچك چند هر گامهايي صنعت اين در گذاري سرمايه در كه اميد اين  با.  شود  پرداخته  آتي  سالهاي  در  چوبي

 شود. برداشته كشورمان صنعتي توسعه و پيشرفت

و ساير  سينكرونايز ورقبا روكش هايي مانند  ام دي اف    محصول  شايان ذكر است كه در طرح مذكور مقدار تقاضا براي

 محصوالت مشابه مورد محاسبه قرار گرفته است.

از مازاد توليد اين شركت ها به صورت خام استفاده نموده و اقدام  ني  كه مابقي شركت هاي روكش ز  تقاب  به ذكر اس

ا از بخش واردات تامين مي نمايند لذا در اين طرح براي بررسي هر چه  به روكش زني مي نمايند و يا ام دي اف خام ر

 بررسي قرار گرفته است. دقيق تر بازار  اين صنعت،، تمامي بخش هاي توليد و روكش زني مورد 

ان توجه است كه متقاضي در حال حاضر انواع محصوالت روكش شده ام دي اف پلي گالس را در حال توليد دارد و  شاي

روكش   اف  دي  ام  توليد،  خ   يك  نمودن  اضافه  طرح،  اجراي  از  سبد  سينكرونايز   ورقهدف  شدن  تكمي   براي   ،

 محصوالت، را در دستور كار دارد.
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 لمحصو معرفی -2

 ورقمخصوصلا روكلش    انلواع روكلش  بلا  MDF  ورق هلاي  روكلش زنلي  در اين طرح توليلدمحصول مورد مطالعه  

 .مي باشد سينكرونايز

شايان توجه است كه متقاضي در حال حاضر انواع محصوالت روكش شده ام دي اف پلي گالس را در حال توليد دارد و  

توليد، خ   يك  نمودن  اضافه  طرح،  اجراي  از  روكش    هدف  اف  دي  سبد  نايز سينكرو  ورقام  شدن  تكمي   براي   ،

 محصوالت، را در دستور كار دارد.

 MDF ديگلر و اكلاليتتوس كاج، صنوبر، مانند بر ، سوزني و بر  پهن درختان الياف از استفاده با كه است محصولي 

 .گردد يم توليد تخته شك  به و تركيب خاص دماي در سنتتيك رزين يك با جنگلي، هاي گونه

MDFفيبر با دانسيته متوس  مخف  واژه تخته (Medium density fibreboard) هاي چلوبي است كه جزو فرآورده

 800تلا  650ن بلين آ دانسليته .گلرددنوعي تخته فيبر است كه بله روش خشلك توليلد مي MDFشود. محسوب مي

 .ميلي متر مي باشد 40تا  3بين  نيز ضخامت اين نوع تخته ها .كيلوگرم بر متر مكعب است

 

 جدول ویژگی های تخته فیبرهای متوسط

 نوع تخته فیبر میزان دانسیته )چسبندگی( ضخامت تخته فیبر 

 تخته فيبر متوس   مكعبكيلوگرم در متر  800تا   650 ميلي متر  40تا  3

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87
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هاي تزييني عالوه بر  ي باشد. روكشم كارمتفاوت نوع به بسته كه است آن روي پوشش ،را زيبا مي سازدMDF نچهآ

كند. روكش كمك مي، خانه، رستوران ها و يا هر جاي ديگر آشتزخانههايي مانند    زيبايي به دوام و كاربرد آن در محي 

باشد كه در آن فرايند كاغذ نقلش دار آغشلته بله چسلب بلا فشلار و مي  MDFترين نوع روكش براي  مالمينه متداول

 استفاده شود MDFتر در پوشش  تر و مقاوم  هاي ضخيم  هرچه از روكش  .شودحرارت پرس بر روي تخته چسبانده مي

  .آمد خواهد بدست مرغوب تري جنس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
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 سینکرونایز ورق

  مي   ساخته  افدي ما  با  جديدي   محصوالت  مردم،   عمده   طي    داشتن   نگه  راضي   و   بازار  در   تنوع  ايجاد   دلي    به  امروزه

  تقريباً   بازار   به   اف  دي   ام   ورود  ابتداي  در  اينكه  با.  كند  مي   پيدا  كمتري   جذابيت  روز  هر  خام  صورت   به  اف   دي  ام.  شود

 . است اف  دي  ام ساده ظاهر  از فراتر  ساز  و ساخت  نيازهاي  امروزه اما شد  تغيير دستخوش  چوب صنعت  تمام

 . شود توليد جديدي  محصول تا  شود  داده  روكش يا  شده  تركيب ديگري  تمحصوال   با افدي ام  بايد منظور همين  به

  با   اين،   بر  عالوه .  شود  مي  كشيده   اف  دي  ام  جمله   از   چوب  انواع  روي  كه   است  اضافي  اليه   و   غشا  نوع  يك  ممبران 

 . داد   تغيير چوب در   را ديگر  موارد  بسياري و الگو  رنگ، طرح، توان مي  ممبران  روكش  از استفاده 

  محصول دهيد،  روكش مالمين  با  را افدي ام  كه هنگامي. دارد ممبران  با شابهي م تعري   دقيقاً   نيز يز رونا سينك ورق

  عمده .  هستند مالمينه از جديدي و خاص  نوع سينكرونايز هاي   ورق اما  داشت؛  خواهد نام مالمينه  اف  دي  ام نهايي 

  و ساده  افدي ام  خالف بر . است برجستگي است،  پيدا  نامشان  از كه  طور همان  نيز، هاآن   تفاوت  ترين ارزش  با  و ترين 

 . هستند   واقعي چوب  به شبيه و  زيبا بسيار  بافت داراي سينكرونايز  ورق ممبران،  انواع  از  بسياري

  ام   از  توان   مي  همين  براي.  است  طال  چوب  است؛  ارزش  با   چوب  دارد؛  سطح  محدوديت  چوب   است؛  قيمت  گران  چوب

  تداعي   كام   طور  به  را  چوب  واقعي   احساس  نتوان  شايد.  ندارد   را   چوب  كيفيت  و  ظاهر  افدي ام  اما   كرد؛  استفاده  اف   دي

  و  مالمين   روكش   از   استفاده   آن   راهكارهاي   از   يكي .  كرد  متجلي   اف   دي   ام  در   را   آن   ظاهر   توان   مي  شك   بدون   اما   كرد 

  ممبران   ش روك  از  استفاده   با  توان   مي  را  سينكرونايز  ورق  كه  است  ذكر  به  الزم  البته.  است  سينكرونايز   هاي  ورق  ساخت

 . برد بهره مالمينه به  نسبت ممبران نظير  بي هاي ويژگي  از و  كرد تهيه نيز
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 سینکرونایز ورق  کلیدی ویژگی

  برجستگي   است،  پيدا  آن  نام  از   كه  طور  همان   برجسته  فوق  ورق   يا  سينكرونايز  ورق  خصوصيت   ترينمهم   و  بارزترين

  شده   ساخته  واقعي  چوب   از   كه  كنيد   مي  احساس  كنيد،  ه نگا  سينكرونايز  ورق   به  كه  هنگامي.  است  چوب  بافت  شبيه

  كه  احساسي  تنها  شايد.  كرد   خواهد  تصديق  را  شما  بينايي  حس   نيز  المسه  حس   كنيد،  لمس   را  آن  كه  هنگامي.  است

  بسيار   واقعي   چوب   بوي  شك   بدون  چون   باشد   بويايي   حس   دهد،  مي   تشخيص   سينكرونايز  ورق  از  را  واقعي   چوب 

 .است صنعتي  محصول هر   از متفاوت 

 سینکرونایز ورق  کلیدی ویژگی

  برجستگي   است،  پيدا  آن  نام  از   كه  طور  همان   برجسته  فوق  ورق   يا  سينكرونايز  ورق  خصوصيت   ترينمهم   و  بارزترين

  شده   هساخت  واقعي  چوب   از   كه  كنيد   مي  احساس  كنيد،  نگاه   سينكرونايز  ورق   به  كه  هنگامي.  است  چوب  بافت  شبيه

  كه  احساسي  تنها  شايد.  كرد   خواهد  تصديق  را  شما  بينايي  حس   نيز  المسه  حس   كنيد،  لمس   ار  آن  كه  هنگامي.  است

  بسيار   واقعي   چوب   بوي  شك   بدون  چون   باشد   بويايي   حس   دهد،  مي   تشخيص   سينكرونايز  ورق  از  را  واقعي   چوب 

 .است صنعتي  محصول هر   از متفاوت 
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 برجسته   فوق ورق  نگهداری نحوه  و  مصرف  موارد

  پوشش   تا   گرفته   آشتزخانه  كابينت  از .  گيرد   مي   بر   در   را  وسيعي   بسيار   طي    اف   دي   ام  همانند   برجسته   فوق   ورق   كاربرد 

 . آراست سينكرونايز  ورق با  توان مي  را  مبلمان  و كتابخانه  ،قفسه انواع  تختخواب،  كمد،  مبلمان،  پوش،  ديوار  سق ،

  از   آن   روكش   اما   دارد   را  افدي ام  اصلي   ساختار   بنابراين   است؛   افدي ام  و   مالمين   روكش  از   تركيبي   سينكرونايز   ورق

  بنده سا  همچنين.  كرد  استفاده  مكجوهرن  و  وايتكس   همچون  قوي   هاي  كننده   پاک   از  نبايد   همين  براي .  است  مالمين

 . زد خواهد   آسيب مالمين  و  ورق سطح به شك بدون  نيز خشن  و  زبر  هاي
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 فیبر تخته صنعت تاریخچه

كليه تخته هاي تركيبي در قرن بيستم ابداع شده و از نظر تجارتي به باالترين درجه اهميت خود رسيده اند. توليد كاغذ 

اواي  قرن حاضر و تخته فيبر علايق   نعتي حدوداً ازتخته چند الي ص  .قدمت دارداز خمير چوب كمي بيش از صد سال  

ميالدي در آمريكا معرفي گرديده است. تخته فيبر با   1950در دوران جنگ جهاني دوم توسعه پيدا كرد و در اواي  دهه  

شده و شناخته  امريكا متحده تاالاي در بار اولين براي دو هر –)تراكم ( متوس  با فرآيند خشك و تخته پوشال  دانسيته

انگيزه ابداع تخته فيبر سخت از آن جا بوجود آملد كله للزوم   .سرعت توسعه يافته استه  ب  1970كاربرد آن ها در دهه  

كه در كارخانله   ،استفاده از مقدار بسيار زيادي از ضايعات كارخانجات چوب بري مانند خاک اره كاج هاي جنوب آمريكا

ميسلون  .مي شد. در اين هنگام يكي از كارخانه داران به نام آقاي ويليام .اچاحساس    كامالً  ،مانده بود  ها بدون استفاده

كه در كارخانه خود واقع در شهر لورل ايالت ميسي سي پي، رزين و تربانتين را از چوب آالت اره شلده اسلتخراج ملي 

سلب موجلود در داخل  ن )شليره يلا چت دادن لينگنليرا بدون از دس  كرد، با دستگاه خاصي، تبدي  خرده چوب به فيبر

درخت( مورد آزمايش قرار داد. خرده چوب براي مدت كوتاهي در معرض بخار آب با فشار زياد قرار ملي گرفلت و بعلد 

باعل  نلرم  و فشار را كم مي كرد تا با فشار آتمسفر متعادل شود. در اين حالت بخار آب وارد سلول هلاي چلوبي شلده

پذيرفت. شركت فيبر ميسون كه تحت نام   دا سازي الياف از يكديگر انجام ميعم  ج ن گرديده و در نتيجهكردن لينگني

سيس أاولين كارخانه توليد تخته فيبر تحت مازونيت را در شهر لورل ت  1926در سال    ؛مازونيت كورپوريشن فعاليت دارد

 1931شمار مي رود. در سال    تخته فيبر تخت در دنيا به  كرد. اين كارخانه در حال حاضر بزرگترين كارخانه توليد كننده

نام آرن استالند در حين انجام يك رشته تحقيقات به اين نتيجه رسيد كه از خاصيت ترموپالستيكي ه مهندس سوئدي ب

ب لذا طرحي ارائه داد كه قادر بود خرده چوب را تحت فشلار بخلار آ  .چوب براي جداسازي الياف مي توان استفاده كرد

اه در شراي  مساعد الياف سالم، نشكسته، تميز و مرغوب توليد مي كند كه براي توليلد تختله زياد آسيا كند. اين دستگ

در كشلور  1943فيبر سخت با مصرف انرژي پايين مناسب است. اولين ديفيبراتور كارخانه تخته فيبر سلخت و در سلال 

حت نظام اول را در جهان پيلدا كلرده تالند در صنعت تخته فيبر تسوئد ساخته شد. در حال حاضر دستگاه ديفيبراتور آس

 .است

شوند. اين پديده يكي  شوند كه اصطالحاً يك رويه صاف ناميده مي در هر دو روش )استالند وميسون( اوراقي توليد مي

تلر و يلا  ك فيبلربايد از يك طرف يك توري سيمي كي  شود، زيرا در اين فرآيند حتماً  از معايب فرآيند تر محسوب مي
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خمير داخ  پرس گردد تا فرار آب و بخار در هنگام پرس به سهولت انجام پذيرد. در نتيجه سطح تحتاني ورق مرطوب  

هر دو شركت عمده توليد كننده تخته فيبر سخت يعني شركت جيتسلون   .گردد  اوراق تخته فيبر توليد شده ناصاف مي

تقاضاي ثبت امتياز فرآيند ساخت يا   ،مازونيت  وي  و شركت  نه در شهر گرينبا داشتن كارخا  1930امريكا در اواي  دهه  

فيبرهاي سلاخت آن در سلال S2S  كه در نهايت امتياز .را ارائه نمودند ،ي كه هر دو سطح آنها صاف استيتخته فيبرها

كلرد از آن  ليلد مليدر حالي كه شركت جيتسون كه از قب  اين نوع تخته را تو  .به شركت ميسون واگذار گرديد  1938

افقت و استفاده از امتياز شركت مازونيت به كار توليد ادامه داد و بدين ترتيب شركت جيتسون آمريكا به عنوان پس با مو

 يعني تا زماني كه امتياز محصول اصللي مازونيلت بله 1915تخته فيبر درآمد و تا سال  S2S اولين شركت توليد كننده

 S2Sسيس نگرديدأمريكا تر آيد، هيچ كارخانه جديد دتخته فيبر سخت پايان رس. 

رال  چاپمن اولين كارخانه تخته فيبر سخت را بعد از جنگ ساخت. وي اه  شهر كورواليس در ايالت اوراگان بلود كله 

سليس أت ،كارخانه اش براي جايگزين كردن تخته فيبر با اوراقي كه از مواد فلزي ساخته مي شد و توليدات آن كم بلود

 د. گردي
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 در ایران   MDFتاریخچه  

باشد و عمدتاً وارداتي به هر دو صورت خام و روكش شده مي MDFنياز بازار از طريق واردات تأمين مي شود.  بيشترين  

البته محصوالت تركيله و  ... وارد مي شوند. اتريش، فنالند و استانيا، ايتاليا، آلمان، از كشورهاي تركيه، اندونزي، روسيه،

 قاب  قبول طرفداران بيشتري در بازار فعلي ايران دارنلد.  اندونزي به علت قيمت كمتر نسبت به سايرين و كيفيت نسبتاً

ت ساخت تركيه اذ كرده و براي ورود محصوالدولت براي حمايت از توليد كننده داخلي سياست آنتي دامتينگ اتخ  اخيراً

 محدوديت قاي  شده است. 

هلا اقلدام بله وارد  اكثر اين شلركت .خام را دارند MDFهاي بسياري توانايي روكش كردن نئوپان و  در ايران شركت

 نلوع هاي مصرفي در ايلران اغللب ازخام نموده و پس از روكش كردن به بازار عرضه مي كنند. روكش MDFكردن 

Foil Finish  و  PVCمي باشند روكش مالمينه و.  
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 در صنعت   MDFهای استفاده از روش

هاي خام معمولي و يا خاص( در صنعت به صورت  MDF)  هاي آنتخته فيبر نيمه سنگين فارغ از خصوصيات و ويژگي

كلاالي  ايي مصرفنهدر بازار  والًبه صورت خام اندک بوده و معم MDFيا روكش شده استفاده مي شود. موارد كاربرد 

هلاي اسلتفاده از روكش شده و يا رنگ شده استفاده شده است. روش  MDF  ساخته شده از تخته فيبر نيمه سنگين، از

 :تخته فيبر نيمه سنگين به طور خالصه در ذي  آمده است

 (هاي خام ) بدون روكشورق •

 هاي ابزار خوردههاي روكش شده و لبهورق •

 كش شدههاي روپروفي  •

 روي صفحات MDFهاي في چسباندن پرو •
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 محصول آیسیک کد -2-1

تقسيم بندي آيسيك طبق تعري  عبارت است از طبقه بندي و دسته بندي استاندارد بين المللي فعاليتهلاي اقتصلادي. 

مي اختصاص داده اين دسته بندي با توجه به نوع صنعت و محصول توليد شده به هر يك كدهاي دو، چهار و هشت رق

 : معرفي مي شود كه در جدول زير ارائه شده است محصول طرحاين بخش كد آيسيك مرتب  با  شود. در مي

 

  MDFجدول کد آیسیک مربوط به صنعت 

واحد 

 سنجش 
 ردیف کد آیسیک نام محصول 

 MDF 20211235 1اف -دي-ام مربعمتر 

 2 2021512327 اوراق فشرده چوبي با روكش طبيعي چوب  مترمكعب

 3 2021512324 شرده چوبي با روكش پي وي سي اوراق ف مترمكعب

 HPL  2021512326 4 اوراق فشرده چوبي با روكش متر مربع

 2021512323 5 (Finish FOIL) اوراق فشرده چوبي با روكش كاغذي متر مربع

 6 2021512322 مالمينه روكش  با  چوبي  فشرده  اوراق متر مربع

 7 2021512346 س ه چوبي با روكش هايگالفشرد اوراق مترمكعب

 8 2021512325 اوراق فشرده چوبي رنگ شده  مترمكعب

 منبع : وزارت صنعت، معدن و تجارت 
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 محصولمشخصات و ویژگی ها و تعاریف علمی و تخصصی  -2-2

باشلد كله مي  اوراق فشرده چوبي داراي برخي خواص برتلر نيلز  ضمن دارا بودن خواص شبيه ساير  MDFمحصوالت  

ازار آن در بين ساير اوراق فشرده چوبي مانند تخته خرده چوب )نئوپان(، تخته اليه، تخته فيبر سلخت و... باع  ارتقاء ب

ابتدا بعنوان جايگزين اوراق فشرده چوبي مطرح بلوده و سلتس در كاربردهلاي  MDFشده است. در واقع اين محصول 

روز بله روز در حلال افلزايش اسلت. از جملله   ل حاضر دامنه كاربردهلاي آنجايگزين چوب نيز بكار رفته است. در حا

 : شده عبارتند از MDFخصوصياتي كه باع  ايجاد كاربردهاي متنوع 

 خصوصيات فيزيكي و مكانيكي باال •

 قاب  توليد MDFدامنه وسيع دانسيته )وزن مخصوص(، ضخامت و ابعاد  •

 يقابليت ابزار خوري، ماشين كاري و سنباده زن •

 سطوح صاف و متراكم •

 هاي صافت شك  پذيري و لبهقابلي •

 عدم وجود معايب چوب •

 پروفي  دانسيته يكنواخت و همگن •

 هاي چوبي و غير چوبي، رنگ آميزي و غيرههاي مختل  همچون انواع روكشيقابليت انجام رو سازي •

 پايداري ابعاد و مقاومت به فشرده شدن •

 ي  و حاالت شبيه به چوبزيبايي ظاهري، طبيعت ماليم و ظر •

 مت مناسبقي •
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تلوليلد انواع مختلل  اين محصول در جلهان دامنله كاربلرد آن را بلسيلار وسيلع كرده است. امروزه مي تلوان تختله 

هاي نازک و ضخيم هاي سه اليه يا يكنواخت و همگن، تختهبسيار متنوعي از جمله تخته MDFفيبرهاي نيمه سنگين  

هاي تبدي  بله سلايز شلده، روكلش يد، كم فرم آلدئيد يا بدون فرم آلدئيد، تختههايي با فرم آلدئ ، تخته در ابعاد مختل

هاي بسيار متنوع )كم يا زيلاد(، شده، لبه چسبانده، نقش برجسته، قالب گيري شده، ابزار خورده، پروفي  شده، با دانسيته

 .را در بازارهاي جهاني يافتمقاوم در برابر رطوبت، آب، آتش، قارچ، حشره و... 
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  MDFمشخصات فنی 

 (باشدمتر مي )ابعاد به ميلي : به طور معمول عبارتند از MDFابعاد 

• 4100×1830 

• 3660×1830 

• 2440×1830 

• 2440×1220 

 .باشندمي 2070×2600و  2070×2800و از كشور اتريش  2100×4100البته اغلب سايزهاي وارداتي از ايتاليا 

ست. در بلازار متر ا ميلي 38و  32، 25،  20،  18،  16،  12  ،10  ،8  ،6،  4،  3هاي توليدي و معمول نيز به صورت  ضخامت

هاي مختل  هر كدام كاربرد خاص خود ايران در حال حاضر ابعاد بزرگتر طرفدار بيشتري دارد. با توجه به اينكه ضخامت

هاي باالتر متر كه معموالً براي درب سازي استفاده مي شوند و ضخامت  ميلي  3هاي كمتر در حد  ولي ضخامت  ،را دارند

روكش شده رنگ  MDFخريدار بيشتري برخوردار است. البته در مورد خريدار جزئي   زمتر ا  ميلي  18و   16،  12  وددر حد

 .روكش نيز نقش زيادي دارد
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 با خواص ویژه   MDFانواع 

هاي آنهلا در دو گلروه، تختله فيبلر نيمله به طور كلي مي توان تخته فيبرهاي نيمه سنگين را از نظر خواص و ويژگي

 : ويژه طبقه بندي كردبا خواص معمولي و يا خواص سنگين 

هستند كه با اعمال تغييرات در پروسه  MDFهايي عالوه بر مشخصات معمول هاي صنعتي خاص داراي ويژگي  تخته

هلاي خلاص و   MDFهاي مختل  يا مواد افزودني گوناگون توليد مي شوند. بعضي از انلواع  توليد، با استفاده از چسب

 : ستندشرح زير هاستفاده آنها به موارد 

MDF نازک (Thin MDF ) 

ملي  ميللي متلر تقسليم 6تا  4متر و ميلي 6تا  5/2، و از mm 5/2 تا mm8/1 هاي خيلي نازکها به كالساين تخته

گيرنلد. از ملوارد كلاربرد عملومي  كه در كاربردهاي مختل  مورد اسلتفاده قلرار ملي (-EN 622- 5 استاندارد شوند )

MDFكابينت ها، رويه درهلا و... ملي باشلد. تملام روسلازي قابل  انجلام روي   هاي نازک، ك  كشوها، پشتMDF 

 ها، پوشش  هاي نازک عبارتند از ديوار كوب  MDFاز ساير موارد كاربرد  .  شود  نازک نيز اجرا مي  MDFروي    ،معمولي

رويله در، توليلد )يدک( پشت صلندلي،  ك زاپاسهاي نمايشگاهي، صنايع اتومبي  سازي، رويه الستيهاي سق ، غرفه

 .هاي انحناءدار و... مي باشدتخته

MDF ضخیم (Thick MDF)  

MDF 622- 5 هاي ضخيم طبق استاندارد EN- شده اند  ميلي متر تقسيم 45-60ميلي متر و  30-45هاي به كالس

مواردي  در ك ت و اري)كابينت(، ك  نيمكويه كها، ر هاي ميز، طاقها، پايه هاي معماري، ستون و جهت ساخت سازه

عميق( مسطح و با سطوح صاف نياز است، اسلتفاده ملي   كه صفحات ضخيم و بزر  با خواص ماشين كاري )خصوصاً

 .شوند
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 مقاوم در برابر رطوبت  

چسب هبود با ب ٪80با خاصيت مقاوم در برابر رطوبت بيشتر براي مصارف در رطوبت نسبي محي  حداكثر  MDFتوليد  

يا استفاده از يك چسب ضد رطوبت جايگزين امكان پلذير اسلت.   MDFعمولي مورد استفاده در توليد  اوره فرمالدئيد م

ها به اضافه استحكام طوالني تر و تغييلر ابعلاد كمتلر در اثلر   معمولي در اين نوع تخته  MDFتمام خصوصيات مثبت  

 .رطوبت موجود است

هلاي  بلراي اسلتفاده،  MDFHها وجلود دارد. يكلي تلهوع كالس براي اينگونه تخن دو-EN 622- 5 طبق استاندارد

كه براي استفاده اوراق متحم  بار در محلي  مرطلوب ملي باشلد. ،    MDFHLSعمومي در محي  مرطوب و ديگري  

ها،   ك  پوش  مقاوم در برابر رطوبت عبارتند از مبلمان حمام و دستشويي، كابينت دور ظرفشويي،  MDFموارد استفاده  

 ...هاي خاص و ها، پروفي پنجره ها، پله
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 ها  مقاوم در برابر حشرات و قارچ

هاي خاص ضد آتش تيمار كلرد. هاي ضد آتش پوشاند يا مواد و نمكها را با پوشش  MDFبراي اين منظور مي توان  

ثلال: ها بعنلوان ماين نلوع تختله  ولي بهترين راه اضافه كردن مواد ضد آتش در حين پروسه توليد است. موارد مصرف

 .مي باشد هاو... پوشش ديوارها، پارتيشن ها، قفسه فروشگاه

MDF  با وزن مخصوص باال  (High Density Fiberboard  ) 

MDF داراي دانسليته ميللي متلر معملوالً 12-19هاي هاي استاندارد معمولي با ضخامت kg/m 800-650  .هسلتند

 .مي شود نيز توليد و عرضه 800االي هاي باالتر يعني بدانسيته

 ،شلود، افلزايش دانسليتهدر واقع با اضافه كردن فيبر، چسب و فشار در حين پروسه توليد اوراق سلنگين تلر توليلد مي

دهد و نيز خصوصيات مكلانيكي و فيزيكلي   هاي ماشين كاري و سطح سازي )رنگ، روكش و...( را افزايش ميقابليت

MDF وع ده اين ند. از موارد استفانيز بهبود مي يابMDF هاي سنگين (HDF) هلا، پلله هلا،  كل  پلوش :عبارتند از

 ...هاي صنعتي، ميز كار وقفسه

MDF   با وزن مخصوص پائین   (Low Density Fiberboard ) 

LDF با وزن مخصوص kg/m 650-550 و ULDF با وزن مخصوص زير kg/m 550 جهت استفاده در مواردي كه ،

 ؛استحكام باال وجود ندارد يا در مواردي كه خواص عايق صدا بودن مورد نياز باشدمورد نياز است و نيازي به  وزن كمتر  

در   هاي نمايشلگاهي وهاي تزئيني معماري، ساخت غرفلهها جهت ساخت پروفي   MDFتوليد و عرضه مي شود. اين  

 .ز است، كاربرد داردابزار خوري سريع مورد نيا مواردي كه جابجايي با دست مورد نياز است و نيز حم  و نق  و ك 

MDF  های تزئینیبا روکش  (Decorative surfaced MDF) 

روكلش  ايي، روسلازي آن و خصوصلاًنهلجهت كاربرد    MDFترين كاربرد يا آماده سازي  مهمترين و غير قاب  تفكيك

بله   MDFروري توليدكننلدگان  املروزه جللزء خلدمات ضل  MDFكردن آن مي باشد. انجلام عمليات روكش كلردن  

داراي خطلو  روكشلي هلم هسلتند. انلواع  MDFاكثر كارخانجات بلزر  توليلد   بطوريكه معموالً  .باشدخريداران مي

 .شوند و... مي PVCهاي مختل (، كاغذي، مالمينه،هاي چوبي )گونهها شام  روكشروكش

MDF هاي قالب گیري شده  
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مانند رويه درهاي طرح دار  .توليد مي شوند ،شودبه آن داده مي ي كه در پرسبه شك  خاص  MDFدر اين روش تخته  

پرس )يا در كابينت و كشو و پنجره و... اين محصوالت را مي توان به راحتي روكش نمود  MDFو حالت دار، يك تكه 

 .تن استممبران( و عرضه بازار مصرف كرد. اخيراً واردات اين رويه درها به ايران در حال رونق گرف

MDF   عطاف های قابل ان 

با تركيبات الكالين، مي توان به آن خواص پالستيك )ملوقتي( و قابليلت   MDFبوسيله يك پيش تيمار شيميايي روي  

 .انعطاف و شك  پذيري را داد

MDF   های باکارایی باال 

 ايي باال بوده وكه داراي سطوح با كار (HIGH PERFORMANCE LEVEL) باشند مي HPL اين نوع معروف به

هلاي ارتقلا يافتله بلوده ودرصلنايع MDF نظر كلي زير گلروه خش، سايش و حرارت مقاومت خوبي دارند. ازمقاب   در

 .روند مي كابينت به كار
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  MDF معایب

MDF  ن نيلاز بله داشلت در كنار محاسن زيادي كه دارد مانند ساير مصالح داراي معايبي نيز ميباشد كه از جمله ي آنها

 توان اشاره نمود. نيروي ماهر جهت اجرا مي

 

MDF   کار 

MDF  فنون نجلاري آگلاهي داشلته و مراحل  كلار نجلاري ي گفته مي شود كه به گروددريا  نجاركار در اصطالح به

زه هلايي از روي آورده و بيشتر حجم كار خود را به ساخت سا MDFمتعارف را پشت سر گذاشته و در نهايت به كار با 

دشواري هاي نجاري سنتي را نداشته و آماده سازي چلوب   MDFداده است. از آنجا كه كار با    اختصاص  MDFجنس  

ملي   MDFروي آورده اند. از جمله راحتي هاي كار با    MDFقب  از نصب زمان بر نيست، بسياري از نجارها به كار با  

 : توان به مورد هاي زير اشاره كرد

 .ندارد چسب چوبانجام مي شود و نيازي به استفاده از  پيچ مونتاژها فق  با  وص  كردن قطعه •

 .وجود نداردو انواع پيچيده آن  و زبانهق فادر مح  سر وص  قطعه ها استفاده از روش وقت گير و مشك   •

 .آن مطرح نيست رنگ آميزياحياناً  و سنباده ،سوهان، رندهبا  آماده سازي سطح كار •

ي مشخص اه  تنوع در انواع قطعه ها و ضخامت هر قطعه وجود نداشته و كار به مصرف چند نوع ورق با قطر •

 .محدود گشته است

 .كار نسبت به روش سنتي بسيار باال استسرعت  •

 .زيبايي بيشتري به كار مي دهد و مشتري پسند تر بوده MDFهاي  روكشتنوع انواع  •

 : مي توان به چند مورد آن اشاره نمود التي نيز دارد كهكوديت ها و مشمانند هر موضوع ديگري، محد MDFكار با 

 . نوار پي وي سيكار بري با دور باال و اندازه بزر  و تجهيزات گران قيمت اتصال  ارهنياز به  •

قرار داشتن و عوارض ناشي از تنفس طوالني ملدت  MDFها و غبار حاص  از برش ورق  ريز گرددر معرض   •

 .آنها

  را بلا بررسلي و ديلدن كاي چوبي منفرد. اين مشلچوبي در موارد نياز به پايه ه كالفمحدوديت در ساخت  •

راحتي متوجه شد. به نحلوي كله بلراي مثلال سلاخت پايله هلاي ميلز ه  مي توان ب  كارهاي موجود در بازار

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85_%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%81
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%DA%86_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%B3%D8%A8_%DA%86%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D9%82_%D9%88_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A8%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%BE%DB%8C_%D9%88%DB%8C_%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B2_%DA%AF%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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ناهارخوري از وضعيت متعارف خارج شده و جاي خود را به قوطي هاي توخالي بي قواره و يا نبشي هاي ورق 

 .ب  حجيم داده استدو

 

 : قادر است انواع كار هاي زير را توليد نمايد كار MDFيك 

 و غيره.  انباريو  آشتزخانه كابينت سازي •

  .ميز ناهار خوريو  ميز مطالعه •

، كمد كنلار تختخلواب، تختخواب دو نفره، تختخواب يك نفرهشام   سرويس خواب كودکو  سرويس خواب •

 .قاب آيينه (، ميز توالت ) ميز آرايش

  .قفسه بندي •

 در اندازه و طرح هاي مختل .  كتابخانه •

  (.دكوراسيون) ساخت طراحي فضاي داخلي •

 .نيمكت •

 (.پارتيشن بندي) جدا سازي فضاهاي اداري و خانه ها •

 .مربو  به آن نياز دارد يراق، لوازم كار و MDFورق كار يراي انجام كار خود به  MDFيك 
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%85_%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


 سینکرونایز  ورق تولیدطرح    ....شرکت  

 

 ... شرکت   24صفحه  : مطالعات بازار اولفصل 

  

 

 

  "آن و خصـوصـا مناسب  منظور استفاده نهایی، روسازي  به  اوراق فشرده چوبی   مهمتـرین و غیـر قـابـل تفكیک ترین کاربرد

کردن روکـش  عملیـات  انجـام  باشد.  می  آن  کردن  تولیدکنندگان روکش  ضروري  خدمات  جـزء  فشرده   امـروزه  به اوراق 

ش  داراي خطوط روکش هم هستند. انواع روکاوراق فشرده   اکثر کارخانجات بزرگ تولید  "خریداران می باشد. بطوریكه معموال

هاي تزیینی عالوه بر زیبایی به دوام و کاربرد آن در  و... میشوند. روکش PVC ها شامل روکش هاي چوبی، کاغذي، مالمینه،

 شود. بر روي تخته چسبانده می و با استفاده از رزین تحت فشار و حرارتها کند. روکش  هایی مانند آشپزخانه کمک میمحیط



 سینکرونایز  ورق تولیدطرح    ....شرکت  

 

 ... شرکت   25صفحه  : مطالعات بازار اولفصل 

  

 روکش طبیعی

شود. از  استفاده مي   با روكشهاي چوبي، فق  در مواردي كه خطر رطوبت و حرارت وجود ندارد،   اوراق فشرده چوبياز  

كند و عمده معايب  مزاياي آن زيبايي و طبيعي بودن آن است كه نظر بسياري از مصرف كنندگان را به خود جلب مي 

 . است … وخش پذيري مواد شيميايي  ، آن عدم مقاومت در برابر رطوبت، حرارت

باشد و عموماً كشورهايي كه داراي منابع جنگلي  به گرده بينه درجه يك و دو مي  نياز  براي توليد روكش چوبي اصوالً

باشند، در زمينه  مي  بدلي  آنكه داراي مزيت نسبي و رقابتي بيشتري در مقايسه با كشورهاي ديگر غني و مرغوب بوده،

در سنوات اخير جنگلهاي كشور به عنوان منبع اصلي مواد اوليه   ندباشمي  داراي فعاليت بيشتريروكش ها توليد اين نوع  

ميزان كاهش در زمينه مقطوعات چوبي   ضمن آنكه بيشترين و روكش، تخريب زيادي پيدا نموده  اوراق فشردهصنايع  

بينه يعني گرده  و دومرغوب  تهيه روكش  هاي درجه يك  براي  است كه  استفاده مي بوده  بر  شوند عالوه  هاي طبيعي 

از سوي س با پوست  بينه  واردات گرده  تامين  موارد فوق ممنوعيت  امكان  ديگري  به عنوان معض   نباتات  ازمان حفظ 

كه اين امر كاهش استفاده از روكش هاي طبيعي  شدت محدود نموده است  مواد اوليه را از طريق منابع خارجي نيز به 

انواع روكش هاي مصنوعي   از  هاي مالمينه، فرميكا، فينيش فوي  و پي وي  ي  روكش از قبچوب و ضرورت استفاده 

نمايان مي سازد  سي   براي صنايع روكش  را  بزر   رقيبي  به عنوان  آن و سهولت مصرف  بهبود ويژگيهاي  بدلي   كه 

 گردند.  چوبي كشور محسوب مي 



 سینکرونایز  ورق تولیدطرح    ....شرکت  

 

 ... شرکت   26صفحه  : مطالعات بازار اولفصل 

  

 روکش های مصنوعی 

ا طرح و رنگهاي متفاوتي مي باشند  ورقه هاي روكش كه از چوب درختان تهيه نشده ولي داراي طرح و رنگ چوب ي

، رزينهاي  ها و اوراق منفرد يا مركبي هستند كه از موادي نظير كاغذ )تزئيني يا غير تزئيني(روكشهاي مصنوعي اليه 

شوند، ممكن  و ساير مواد سنتزي ساخته مي   مالمين فرمالدهيد و فن  فرمالدهيد، الكهاي پوششي مقاوم، پي وي سي

مخ  رزينهاي  به  و است  فرمالدهيد(  فن   فرمالدهيد،  )مالمين  مانند  ترموست    PVC  همچون  ترموپالستيكهايي يا  تل  

 روند.  مي  كار  به … ، سطوح اوراق فشرده چوبي وMDFآغشته شده باشند كه براي پوشاندن سطوح انواع تخته،  

 شوند : روكشهاي مصنوعي موارد زير را شام  مي مهمترين 

 ( Finish Foilروکش کاغذي) •

 (HPLورقه اي تحت فشار باال)  روکش •

 (Postformable HPLروکش ورقه اي تحت فشار باال نوع فرم پذیر) •

 (  CPLهاي فشرده )المینت •

 (Melamineروکش مالمینه) •

 ( PVCروکش پلی وینیل کلراید) •

 ( Paper Foil) کاغذی ورقهای 

وكش از يك اليه كاغذ معموال تزئيني با  گويند اين ريا به اصطالح تجاري لترون هم مي  Finish Foilبه اين روكشها  

)قب  از آغشته سازي( به صورت ساده يا طرحدار، مات يا براق كه معموال با رزينهاي مالمين    g/m2140-40وزن پايه  

 g/m  2ها پس از آغشته سازي تا حداكثر  اين روكش   فرم آلدهيد آغشته و خشك شده، تشكي  شده است. وزن پايه 

نوع روكشها را   شوند. تمام اينين روكشها بصورت ورق در ابعاد مختل  و اكثراً بصورت رول توليد مي رسد. انيز مي  300

در اين  چسبهاي مورد استفاده   چسبانند،اي يا پيوسته )رولي، غلطكي( روي تخته مي با استفاده از چسب و پرسهاي طبقه 

 . و...  PVAعبارتند از اوره فرم آلدئيد، پلي ويني  استات  نوع روكش 

 تنوع رنگ و نقش، ارزاني و كار آسان با آن   : مزايا



 سینکرونایز  ورق تولیدطرح    ....شرکت  

 

 ... شرکت   27صفحه  : مطالعات بازار اولفصل 

  

لذا از آن    دوام و مقاومت کمتر نسبت به عوامل خارجی را نام برداز معایب روکش کاغذي می توان    :معایب

جاهایی   در  روکش  این  از  نماییم  استفاده  آن  از  بخواهیم  کمتري  زمان  که  شود  می  استفاده  وسایلی  در 

 ه رطوبت و قارچ پذیري در آنها خیلی کم باشد.  کاستفاده می شود  

 ها:  المینت

و المینت فشرده    CPL  ،HPLالمینت اصطالح عمومی است که به گروهی از روکشهاي مصنوعی شامل انواع  

 شود این نوع روکشها یكی از انواع روکشهاي مصنوعی هستند. اطالق می 

 ( HPLالمینت تحت فشار باال )  

هاي میانی  کاغذ کرافت آغشته به رزینهاي فنولیک در الیه چند الیه  متشكل از    فرمیكابا نام    این نوع روکش

و تحتانی بوده و در الیه سطحی از کاغذ تزئینی)دکور( آغشته به رزینهاي آمینوپالستیک مانند مالمین فرم  

متر  میلی   5  تا   5/0شوند.این روکش در ضخامتهاي  تولید می g/m 5/1-4 /1  2( تحت فشار حدود  MFآلدئید )

 شوند. متر تولید می میلی  5و در مواردي بیش از 

، به صورتهاي مات  روکشها  رگه این  و  می براق  تولید  )دار  فرمائید  اوره  از چسبهاي  استفاده  با  و  (  UFشوند 

استات  پلی، می   PVAوینیل  چسبانده  چوبی  فشرده  اوراق  روي  تماسی  چسبهاي  استاندارد  و  انواع  شوند. 

HPL  تولید می ها که افزودنی  بدون مواد  و  به صورت ساده و  ندارند  انعطاف  قابلیت  به هیچ وجه  شوند که 

  0/ 7هاي تیز هستند و بصورت ورق در ابعاد مختلف و عمدتاً در ضخامتهاي  بسیار ترد و شكننده و داراي لبه 

می میلی   5/1تا   تولید  روکش متر  نوع  این  انعطاف  عدم  بعلت  نمیشوند.  آنها  از  کردن  ها  روکش  در  توان 

هاي گرد و فرم دار و سطوح ابزار خورده استفاده کرد و نیز ترد و شكننده بودن آن کاربرد این نوع روکش  لبه 

 است.  سایر موارد لذا کاربرد آن در روکش کردن نئوپان بیش از   را در سطوح با برشهاي گرد محدود کرده، 

 LPLالمینتهای تحت فشار پایین 

ها متشكل از اوراق کاغذ فلوتینگ در الیه هاي میانی و تحتانی که با نوعی رزین مخصوص  این نوع روکش  

جنس کاغذ تزئینی چاپ شده و یا ساده که عمدتا با رزین هاي آمینوپالستیک    آغشته شده و الیه سطحی از 
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 ... شرکت   28صفحه  : مطالعات بازار اولفصل 

  

درجه    130ي  کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و دما   40نظیر مالمین فرمالدئید آغشته شده و تحت فشار تقریبی  

سانتیگراد در پرس هاي چند طبقه ساخته می شوند تفاوت عمده این روکش با روکش هاي تحت فشار باال  

HPL    در فشار پرس و تعداد الیه هاي کاغذ و نوع کاغذ بوده و فشار پرس براي ساخت این نوع روکش ها

ره فرمالدئید، پلی وینیل استات و یا  کمتر از نوع ذکر شده می باشد این نوع روکش ها با استفاده از چسب او

 چسب هاي تماسی بر روي اوراق فشرده چوبی پرس می شوند.

 (  CPLهای فشرده )المینت 

نوع المینت مانند    این  موارد  تمام  پیوسته و    HPL)روکش( در  تفاوت که در پرسهاي غلطكی  این  با  است 

می  تولید  رول  انعطاف بصورت  و  ازشود  بیشتر  کمی  آن  پرسهاي    HPL  پذیري  در  پیوسته  بصورت  و  است 

 است.   HPLشود و داراي موارد کاربرد و خصوصیات مشابه ( چسبانده می MDFغلطكی روي تخته )

 : مزایای روکشهای لمینت

   مقاوم به رطوبت  .1

 مقاوم به آتش سیگار بدون باقی ماندن اثر آن  .2

 مقاوم به تغییر رنگ در مقابل چراغ هالوژن  .3

سانتی   180° ماي خشک داراي تحمل دماي خشک و شوک حرارتی تا دمايگرحرارت و   مقاوم به  .4

 گراد  

 می باشد  %3تغییرات ابعادي در دماي باال کمتر از  مقاومت به  .5

 مقاوم به پوسیدگی و مواد شیمیایی .6

 معایب روکش های لمینت: 

 گران بودن نسبت به دیگر روکش هاي مصنوعی   .1

 امكانات محدود پرس کارهاي ایران  .2
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 ... شرکت   29صفحه  : مطالعات بازار اولفصل 

  

دن اشكاالتی از قبیل ناصاف بودن سینی پرس، یكنواخت نبودن غشاي چسب بر روي  نمایان بو .3

 سطح چوب
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 ... شرکت   30صفحه  : مطالعات بازار اولفصل 

  

 روكشهاي مالمينه  

از کاغذهاي تزئینی )دکور( آغشته به چسب مالمین فرم آلدهید که خشک   LMP13هاي مالمینه یا روکش 

 شود.  سبانده می شده تشكیل گردیده و به صورت مستقیم بدون نیاز به چسب زنی مجدد روي تخته چ

اي و روکش زنی پیوسته )روکش  روشهاي چسباندن روکشهاي مالمینه روي تخته به دو روش پرسهاي طبقه 

است. بعلت مشكل بودن و تخصصی بودن پروسه روکش کاري مالمینه و نیز    بصورت رول با پرس پیوسته(

جهان    تولید اوراق فشرده  کارخانجات  گذاري باال و مهمتر از آن ارزش افزوده باالي آن معموالًبعلت سرمایه 

انواع   و  بوده  مالمینه  روکش  فشرده داراي خطوط  می   اوراق  نیز عرضه  را  تنوع  مالمینه  روش  این  در  کنند. 

 رود.  تولیدي نیز باال می  اوراق فشرده 

شده  سنباده زنی و صاف    Grit  001-021باید سطوح تخته با سنباده    اوراق فشرده براي مالمینه کردن سطح  

باید با یک نوع روکش با    اوراق فشردهباشد و نیز عاري از هرگونه عیوب سنباده زنی و غیره باشد. دو طرف  

 روکش شوند تا بعداً باعث تاب برداشتن آن نشود.   گرماي یكسان

 مزایای روکش مالمینه:

 می باشد.از نظر زیبایی و ثبوت رنگ ثابت  -1

 ي مانند موریانه  مقاوم در برابر حرارت و نفوذ حشرات موذ  -2

 مقاومت سایشی باال   -3

 مقاومت در برابر جذب آب  -4

 آن را مقاوم می سازد. ،ضریب درجه سختی  -5

 عدم نیاز به رنگ جهت ساخت محصوالت مختلف   -6

 معمولی  MDFدوام و استحكام باال نسبت به نئوپان و  -7

 ستاز درجه خش پذیري کمتري نسبت به روکش چوبی، المینت و روکش کاغذي برخوردار ا -8

سطح نئوپان و یا اوراق   به هیچ وجه از Kg/cm3  5  در نتیجه پرس   MDFروکش مالمینه نئوپان یا   -9

 افزایش خواهد داد.  جدا نشده و این موضوع عمر مفید محصول را  فشرده 



 سینکرونایز  ورق تولیدطرح    ....شرکت  

 

 ... شرکت   31صفحه  : مطالعات بازار اولفصل 

  

نتیجه محصول    عبور نمی کند، در   اوراق فشرده نئوپان و    ي با توجه به اینكه رطوبت محیط از بافتها -10

 .نخواهد داد هیچگاه تغییر شكل

 معایب روکش مالمینه: 

 مشكل بودن و تخصصی بودن پروسه روکش کاري مالمینه  -1

 نیاز به سرمایه گذاري باال  -2

گران بودن مواد اولیه براي روکش زنی که در نتیجه سبب باال رفتن قیمت تمام شده محصول می   -3

 شود

 خش پذیر -4

 روکشهای ترموپالستیک: 

ده از مواد گرما نرم )ترموپالستیک( هستند که در اثر گرما تغییر شكل  این نوع روکشها، روکشهاي ساخته ش  

هاي عمیق، زیاد و اشكال برجسته و  داده و انعطاف بسیار باالیی دارند در سطوحی که داراي اختالف سطح 

و مشكل متعدد  انحناءهاي  با  فقط    فرورفته  می است  ترموپالستیک  روکشهاي  قابلیت  از  استفاده کرد.  توان 

می ان آن محسوب  کاربردي  مزیتهاي  از  روکش  نوع  این  روکش  عطاف  شامل  و عمدتا  ورقهاي    PVCشود  و 

 باشد.ترین آنها می پرمصرف  PVCکه روکش    اکریلیک است

 (:PVCروکش پلی وینیل کلراید )  

تعداد الیه   PVCهاي  فویل  مختلف، در  مختلف، تنوع الیه   هاي  و  ضخامتها،  هاي  و    رنگها  مختلف  نیز  نقوش 

شوند و  ( بسته به نوع کاربرد مورد نیاز تولید می …مات، رگه چوبی و   براق،   نقوش برجسته مختلف )صاف،

الیه آستري و الکهاي متفاوت هستند. ضخامت این نوع روکشها   نیل کلراید، هاي پلی و یمعموالً شامل الیه 

 متر است.  میلی  3تا  2/0بین 

از آن براي روکش کردن سطوح ابزار خورده با اختالف سطح زیاد و نیز    این نوع روکش،   بعلت قابلیت انعطاف 

شود. مثالً روکش  دار و فرز خورده استفاده می هاي فرم نوار لبه   ها،روکش کردن پروفیل   براي ساخت نوار لبه، 



 سینکرونایز  ورق تولیدطرح    ....شرکت  

 

 ... شرکت   32صفحه  : مطالعات بازار اولفصل 

  

ر  هاي منحصهاي عمیق هستند. همچنین یكی از استفاده هایی که داراي ماشین کاري کردن درهاي کابینت 

در ساخت مصنوعاتی است که نیاز به پیوستگی روکش در ابعاد مختلف یک سازه یا   PVCهاي  به فرد روکش 

بهترین مثالها در این مواد تولید میز    شكل روي تخته و تاکردن آن باشد،  Vبه عبارتی نیاز به ایجاد شیار  

در   PVCهاي  است. روکش   …تلویزیون و جعبه بلندگو )باند( و  با    را معموالً  اتاق با پرسهاي غلطكی  دماي 

چسبانند. در بعضی مواقع چسبهاي گرما نرم نیز  استفاده از پاشش چسبهاي کوپلیمري یا چسب اپوکسید می

کنند. تخته خارج شده از پرس باید روي سطوح صاف براي چند ساعت نگهداري شود تا اتصال  استفاده می 

 بین روکش و تخته توسط چسب تكمیل شود. 

توان روکشی کرد.  به راحتی می   PVC  ابزار خورده در سطح یا لبه را با استفاده از پرس با روکش ي  اهتخته 

  PVCها و لوازم اتاق خواب کاربرد دارد. انعطاف بسیار خوب روکش  این نوع محصول در ساخت در کابینت 

می  حرارت  پرس  داخل  که  وقتی  میخصوصاً  باعث  ریز بیند  بسیار  نقوش  بتوان  که  ظریف،   شود  ابزار    و 

هاي کوچک و سخت را با آن روکش کرد. در این نوع ماشین کاري تنها  هاي عمیق، اشكال با شعاعخورده 

قابل استفاده   اورتان    MDFتخته  با اسپري چسب پلی  ابزار خورده را  است. در این روش سطح و محلهاي 

 کنند.  پرس می  85cپوشانده و با دماي 

را بصورت نقش برجسته یا دو الیه با دو رنگ و نقش    PVCتوان روکش  ز میدر سطوح صاف در صورت نیا

دارند تا حالت دو  الیه رویی را طبق نقشی خاص برمی   ،PVCچسباند. در صورت چسباندن دو الیه متفاوت  

هاي عمومی  غیر از مصارف یاد شده در استفاده   PVCهاي روکش شده با  رنگ زیر و رو نمایان شود. از تخته 

و    آن نسبت به آبدر این نوع روکش تنوع رنگ و نقش بسیار و رویه شود. ل مبلمان اداري نیز استفاده می مث

 رطوبت مقاوم است.  

نیز مقاومت دارد. تمیز کردن آن بعلت   …این نوع روکش در برابر عوامل مكانیكی مانند سایش و خش و  

ز از محاسن آن قابلیت کار آسان با این نوع  مقاومت سطحی در برابر آب و جنس آن بسیار آسان است و نی

 .  هاي روکش شده استتخته 
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   عبارتند از:روکش پی وی سی مزایای 

 با محي  ميباشد.  سازگار .1

 ضدآب، مقاوم در برابر اسيدها و الك  ها بوده و خود سوز نميباشد. صد درصد   .2

 تب  نميباشد. با بكار بردن اين محصول هيچگونه نياز به رنگ آميزي و هزينه هاي مر .3

 هر پروژه را ميتوان با سرعت زياد و حداق  زمان و هزينه بسيار كم اجرا نمود.  .4

صفحات چوبي تك اليه و   ، صفحات پالستيك، PVCرا مي توان بر روي انواع صفحات   P.V.Cورق هاي   .5

  نواعا انواع پروفي  پي وي سي، پنجره هاي پالستيك،  درب و  ورقها، ، الوارها،MDFچند اليه، صفحات

 سنگها، صفحات فلزي ،صفحات و الوارهاي آزبست و انواع پروفي  هاي آلومينيوم روكش نمود. 

جهت   با تكنولوژي جديد و با استفاده از روش ايجاد خأل مي توان آنرا بر روي انواع صفحات فلزي و غير فلزي  .6

لوازم دكوراتيو آشتزخانه  روكش بكار برد كه اين روش كمك زيادي به كارخانجات سازنده، لوازم خانگي و  

 مينمايد. 

 نصب سريع و آسان با ارزش افزوده باال   .7

با توجه به قيمت پايين و داشتن خواص مانند اين نوع روكش به روكش مالمينه و چوبي مي توان با استفاده   .8

روكش پي وي سي قيمت تمام شده محصول توليدي را به مقدار قاب  توجهي كاهش داده در صورتي قيمت  

 وش محصوالت ثابت باشد. فر

 تنوع طرح، رنگ و نقش مي باشد.   .9

 اين روكشها شفافيت خود را حفظ كرده و ضدخش مي باشد.  .10

 مقاوم در برابر ضربه   .11

 استحكام مقاومتي و كششي و فشاري باال   .12

 قيمت مناسب .13

 قابليت شك  پذيري و لبه هاي صاف آن  .14

 سطوح صاف و متراكم .15



 سینکرونایز  ورق تولیدطرح    ....شرکت  

 

 ... شرکت   34صفحه  : مطالعات بازار اولفصل 

  

 بین المللی )جهانی( و ملی محصولي استانداردها ارائه و بررسی  -2-3

 با استناد بر سازمان ملي استاندارد ايران به صورت جدول زير مي باشد : MDFمرتب  با  استانداردهاي

 استانداردهای ملی

 جدول استانداردهای ملی محصول

 تاریخ انتشار یا چاپ  شماره استاندارد نام محصول 

يبر با روكش مالمينه براي مصارف تخته خرده چوب و تخته ف-اوراق فشرده -چوب 

 روش هاي آزمون-داخ  ساختمان 
14093 1390 

تخته خرده چوب و تخته فيبر با روكش مالمينه براي مصارف داخ  -اوراق فشرده-چوب

 (1الزامات و طبقه بندي )اصالحيه شماره -تعاري  -ساختمان 
a-14092 1391 

بر با روكش مالمينه براي مصارف تخته خرده چوب و تخته في -اوراق فشرده -چوب 

 الزامات و طبقه بندي-تعاري   -داخ  ساختمان 
14092 1390 

 1383 7416 چوب ل اوراق فشرده ل تخته فيبر ل ويژگي ها و رو ش هاي آزمون

-5قسمت -توليد شده با فرايند خشك  -تخته فيبر بدون روكش -اوراق فشرده -چوب 

 الزامات
7416-5 1390 

 1373 2424 مقاومت ميخ در برابر بار انفصالي )كندن( در تخته خرده چوب و تخته فيبر  روش تعيين

ابعاد   ،هاي سخت و نيمه سخت براي مصارف عمومي شك  ظاهريتخته  -تخته فيبرها 

 و حد رواداري
2153 1371 

چوب )نيوپان( در برابر كشش موازي با  روش تعيين مقاومت تخته فيبر و تخته خرده

 يه سطح رو
2331 1374 

 1373 2490 روش تعيين پايداري سطح تخته فيبر 

 1351 808 تعيين وزن مخصوص تخته فيبرها

 1351 810 هاي آزموني تخته فيبرهاتعيين ابعاد نمونه 

 1363 2423 روش تعيين مقاومت ميخ در برابر نيروي جانبي در تخته خرده چوب و تخته فيبر

 1366 2727 يبر روش تعيين شن موجود در تخته ف

 1366 2728 روش تعيين ناهمواري سطح در تخته فيبرها 

 1375 807 تعيين مقاومت به خمش تخته فيبرها 
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 1385 9044 ها ويژگي -تخته خرده چوب-اوراق فشرده چوبي-چوب

 a -9044 1389 )1ها )اصالحيه شماره  ويژگي –تخته خرده چوب   -اوراق فشرده چوبي  -چوب 

  ايران   سازمان ملي استاندارد  سايتمنبع :  

 استاندارد جهانی 

• EN 438-2 Decorative high pressure laminated (HPL) Sheets based on thermosetting 

 resins Determination of properties. 

• EN717-1 Wood based .panels . Determination of formaldehyde release . part 1: 

Formaldehyde emission by the chamber method . 

• EN 717- 2 Wood based-panels . Determination of formaldehyde release . part 2: 

 Formaldehyde emission by the chamber metho 

• EN ISO 2813 Paints and varnishes- Determination of specular gloss of non-metallic 

 paint films at 20 . 60 and 85 (iso 2813 :1994). 

• EN ISO4892-2 plastics .Methods of exposure to laboratory light . 

 

• EN 622-5 : 2010 fibreboards. Specifications- part 5 reguirements for process boards 

(MDF) 

 

• ISO 16895-2 -2010 wood-based panels-dry process fibreboard part 2 –reguirements.  

• ISO: 12460-2 Wood .based panels-Determination of formaldehyde release-Part 2: 

 Small-scalechamber 

• ISO: 12460-5 Wood-based panels- Determinationof formaldehyde releasePart5: 

 Perforator method 

• ISO 16572 Timber structures.Wood-based panels- test methods for structural 

 properties. 

• ISO16895-1 wood-basedpanels .Dry-process fibreboard-part 1: classifications. 

• ISO 16998 Wood-based panels.Determination of moisture resistance . Boil test 

• ISO 20585 Wood-based panels . Determination of bending strength after immersion 

in water at 70 C or 100 C ( boiling temperature) 

• JIS A 1321:1994 “ Testing method for incombustibility of internal finish material and 

procedure of buildings ”  
• JIS A 1404:1995 “ Test methods of bending and impact for building boards ” 

• JIS A 1415:1999 “ Method of exposure to laboratory light sources for polymeric 

material of buildings ” 

• JIS A 1420:1999 “ Determination of steady-state thermal transmission properties-hot 

box method” 

• JIS k 7102:1981 “ Testing method for color fastness of plastics upon exposure to 

light of the carbon arc” 

• JIS k 8001:1998 “ General rule for test methods of reagents” 

• JIS k 8355:1994 “ Petroleum benzine” 

• JIS k 8594:1996 “ Sodium carbonate decahydrate” 

• JIS k 8625:1996 “ Sodium carbonate” 

• JIS k 8886:1996 “ Acetic anhydride” 



 سینکرونایز  ورق تولیدطرح    ....شرکت  

 

 ... شرکت   36صفحه  : مطالعات بازار اولفصل 

  

• JIS L 0804:1994 “ Grey scale for assessing change in color” 

• JIS L 0805:1998 “ Grey scale for assessing staining” 

• JIS S 6026:1996 “ Crayons and oil pastels” 

• EN 120, Wood-based panels – Determination of formaldehyde content – 

 Extraction method called the perforator method. 

• EN 310, Wood-based panels – Determination of modulus of elasticity in 

 bending and of bending strength. 

• EN 311 , Wood-based panels – Surface soundness – Test method . 

• EN 317 , Particleboards and fiberboards – Determination of swelling in 

 thickness after immersion in water . 

• EN 318 , Wood-based panels – Determination of dimensional changes 

 associated with changes in relative humidity . 

• EN 319 , Particleboards and fiberboards – Determination of tensile strength 

 perpendicular to the plane of the board . 

• EN 321 , Wood-based panels – Determination of moisture resistance under 

 cyclic test conditions . 

• EN 322 , Wood-based panels – Determination of moisture content . 

• EN 323 , Wood-based panels – Determination of density . 

• EN 324-1 , Wood-based panels – Determination of dimensions of boards – 

 Part 1 : Determination of thickness . 

• EN 324-2 , Wood-based panels – Determination of dimensions of boards – 

 Part 2 : Determination of squareness and edge straightness . 

• EN 326 – 1 , Wood-based panels – sampling , cutting and inspection – Part 

 1 : Sampling and cutting of test piecees and expression of test results . 

• EN 326 – 2 , Wood-based panels – sampling , cutting and inspection – Part 

 2 : Quality control in the factory . 

• EN 326 – 3 , Wood-based panels – sampling , cutting and inspection – Part 

 3 : inspection of a consignment of panels . 

• EN 717 – 1 , Wood-based panels – Determination of formaldehyde release 

 – Part 1 : Formaldehyde emission by the chamber method . 

• EN 1087 – 1 , particleboards – determination of moisture resistance – Part 

 1 : Boil test . 

• EN 12871 , Wood-based panels – performance specification and 

 requirements for load – bearing boards for use in floors , walls and roofs . 

• EN 13986 , Wood-based panels for use in construction – Charactristics , 

 evaluation of conformity and marking . 

• ISO 3340 , Fibre building Boards – determination of sand content . 
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 معرفی کاربرد هاي محصول -2-4

 معرفی محصول به لحاظ ماهیت آن  -2-4-1

در متون اقتصادي كاالهاي مصرفي جامعه به سه گروه مصرفي، واسطه اي و سرمايه اي طبقه بندي مي گردند. كاالي 

گيرد. مصرفي كااليي است كه بدون تغيير شك  و به صورت مستقيم توس  مصرف كننده نهايي مورد استفاده قرار مي 

اي كااليي است كه مصرف كننده از آن براي توليد كاالي ديگر اسلتفاده ملي كنلد كله در فرآينلد   ولي كاالي واسطه

مصرف، كاال به صورت تغيير يافته و يا بدون تغيير مورد استفاده قرار مي گيرد. كاالي سرمايه اي نيز كااليي است كله 

الت آنوع ماشلين  معموالً داراي عمر طوالني است، مانند هر گرديده و  خود به عنوان عام  توليد در واحد ديگري تلقي

 مورد استفاده در صنايع مختل . 

براي توليد محصوالت ديگري همچون ميلز،   MDFاز  . زيرا  مي باشد  واسطه اياين محصول از لحا  ماهيتي كااليي  

، براي توليد كاالهاي ديگر اسلتفاده ملي شلود. كابينت، كمد و ... استفاده مي گردد. در واقع از محصول مورد نظر طرح

 كااليي واسطه اي محسوب مي گردد. MDF بنابراين طبق تعاري  فوق،
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   معرفي کاربردهاي محصول -2-4-2

MDF    و ... سايش حرارت،رطوبت، آب، برابر در مالمينه روكش مناسب مقاومت  نيز  و  تزئيني  امكانات  تمام  بودن  دارابا 

 خواب،  تخت  و  خواب  اتاق  لوازم  كابينت،  بدنه  و  درها  منزل،  و  اداري  مبلمان  ، همچونمتنوع  كاربردهاي  از  وسيعي  دامنه

 گفلت  تلوانمي  واقلع  در.  كلرد  اسلتفاده...    و  پارتيشلنديوار،  روكلوب  حمام،  و  دستشويي  لوازم  و  مبلمان  بچه،  مبلمان

 ها روكش انواع ساير با رقابت قاب  و مناسب بسيار  يزن قيمت  نظر از  و  باشدمي  مالمينه  نوع  ها  روكش  نوع  پركاربردترين

 . باشدمي

بوده و براي كاربردهاي ساختماني و غيلر سلاختماني بسليار   88/0تا    5/0داراي وزن مخصوص بين    MDFپان  هاي  

بله   MDFورده هلاي  آتغييرات زيادي رخ داده است. توليلد فلر  MDFاستفاده مي شود. در سال هاي اخير، در صنعت  

 MDFال افزايش است و كارخانجات جديدي در سرتاسر جهان براي توليد اين محصول احداث شده است.  حت در  شد

بطور گسترده در ساخت مبلمان مونتاژ شده و مونتاژ نشده، كشو ها، قطعات دكوراتيو و كابينت سازي مورد استفاده قرار 

در ساخت رويه هاي درب استفاده   MDFر فرايند تر، از  همچنين امروزه به جاي تخته اليه نازک و تخته فيب  مي گيرد.

 مي شود.
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 روکشها سایر به نسبت PVC روکش با شده روکش چوبی فشرده اوراق مزایای برخی

 .باشد مي ثابت همواره رنگ ثبوت و زيبايي نظر از .1

 برجسته، طرحهاي انواع توان مي روكش اين با)اوراق اين  با  شده  ساخته  محصوالت  در  نقش  و  رنگ  طرح،  زياد  تنوع  .2

 (نمود توليد براق و مات

  موريانه مانند موذي حشرات نفوذ و حرارت برابر در مقاوم .3

  باال سايشي مقاومت .4

 آب جذب برابر در مقاومت .5

 نور برابر در رنگ تغيير عدم .6

  مختل  محصوالت ساخت جهت رنگ به نياز عدم .7

 كاغذي هاي روكش هب نسبت باال استحكام و دوام .8

  مالمينه روكش به نسبت PVC روكش مناسبتر قيمت .9

 مالمينه روكش به نسبت زني روكش عمليات سهولت .10

  روكش نوع اين در ها ناصافي نمايش عدم و چوبي فشرده اوراق سطح هاي ناصافي خوب بسيار پوشش .11

  پذيري خش عدم .12

  دارد بهمراه را ظرفيت افزايش خود امر اين كه زني وكشر عمليات براي كمتر نياز مورد زمان .13
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 سینکرونایز  ورق تولیدطرح    ....شرکت  

 

 ... شرکت   40صفحه  : مطالعات بازار اولفصل 

  

 و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول بررسي کاالهاي جایگزین و تجزیه -2-5

ملواد اوليله كامتوزيلت مي توان كامتوزيت پالستيك و چوب را در نظر گرفت. به عنوان  MDFاز نظر جايگزيني براي 

ست گندم و برنج كه از هرس درختان، خارک اره، كاه، پو  تمام ضايعات پالستيك و زائدات چوب، مي توان از  پالستيك

را با پلمير تركيب،   آنهاتوان  ها سودده است، به اين صورت كه مي  درصد از اين  95چون    .آيد، استفاده كردبه دست مي

در كاربردهاي صنعتي و خانگي  MDF. تركيب اين مواد مي تواند جايگزين و كامتوزيت پالستيك و چوب را ايجاد كرد

 گردد. 

توان در هر شهر و روستايي اي اندک ميبا هزينه. از اين رو،  وان پالستيك و چوب را داريمما در كشورمان ضايعات فرا

اين كار به تكنولوژي پيچيده اي نياز نلدارد و بلراي تهيله زيرا  .اندازي كردخ  توليد كامتوزيت پالستيك و چوب را راه

توانند ماشين مورد نياز را بسازند يدي ايراني ميهاي تولهم شركت  وجود ندارد. زيراآالت و تجهيزات آن مشكلي  ماشين

 .توان آن را با قيمت ارزان از كشورهاي چين و كره خريداري كردو هم مي


