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سخن سردبیر
با نام و یاد خداوند منان
عزیــزان خــدا رو شــاکرم کــه بــار دیگــر توانســتم قلــم در دســت بگیــرم و بــه واســطه نوشــتن از فرصــت بــه دســت آمــده ،تجلیــل
و قدردانــی کنــم .هــدف نشــریه پیشــبرد اندیشـهها و اهــداف دوســتداران کاغــذ ســبز و نیــز تاثیــر فنــاوری نانــو در آینــده صنعــت
چــوب و کاغــذ بــود و همچنیــن انتشــار مقالههــای علمــی پژوهشــی دانشــجویان صنایــع چــوب و کاغــذ ،بخــش کوچکــی از
مطالــب ایــن نشــریه اســت کــه میتــوان نــام بــرد .بــا یــاری و عنایــت خداونــد مهربــان گامــی محکــم بــه ســوی اهــداف و نهادینــه
کــردن صنعــت چــوب و کاغــذ برمیداریــم .عزیــزان شــما بــا مطالعــه مطالــب ارزنــده وارزشــمنده ایــن نشــریه آگاهانــه بــه
اهــداف مــا پــی خواهیــد بــرد و مــارا در ایــن راه همراهــی خواهیــد کــرد.
سپاس و درود فراوان بر شما.
با عزمی راسخ پیش به سوی آینده روشن و پرفراز صنایع چوب و کاغذ
										
								

زهرا پهلوانی
سردبیر نشریه کاغذ سبز
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مقدمه
هــدف معمــاران ،طراحــان ،مهندســان و ســازندگان ،همگــی ارائــه طــرح ،فنــاوری و در نهایــت اثــری اســت کــه بتواننــد تمامــی
ابعــاد زندگــی بشــری را پوشــش دهــد و در دهههــای اخیــر بــا پیدایــش مســئله بحــران انــرژی ایــن کل نگــری گســترش پیــدا
کــرده و جنبههــای محیطــی ،اقتصــادی و تاریخــی را نیــز مــد نظــر قــرارداده اســت .یقینــا اگــر اثــری بتوانــد در هــر لحظــه بــا توجــه

بــه نیازهــا خــود را بــا امکانــات و محدودیتهــا هماهنــگ ســازد ،هــدف آرمانــی بســیاری از رشــتههای درگیــر بــرآورده میشــود.
در ایــن حالــت ،اثــر میتوانــد بــا بهتریــن بــازده اقتصــادی بــه صــورت بهینــه عمــل کنــد .راه حلهایــی بــرای کاهــش مصــرف
انــرژی و آب و وابســتگی بــه منابــع تجدیدناپذیــر ،بــه پدیــد آمــدن جهانــی پایــدار نیزکمــک مینمایــد .ایــن موضــوع خصوصــا در
مــورد معمــاری و رشــتههای ســاختمانی بســیار ضــروری اســت ،چــرا کــه ســاختمانها عامــل تقریبــا نیمــی از انتشــار گازهــای
گلخان ـهای ،مصــرف انــرژی و مصــرف مصالــح خــام در سراســر جهــان بشــمار میرونــد .از بــدو تاریــخ تاکنــون بشــر همــواره
ابتکاراتــی در جهــت ســازماندهی محیــط زیســت اطــراف خــود بــرای رســیدن بــه نیازهــای اولیــه خــود انجــاد داده اســت.

او بدنبــال خلــق محیطــی قابــل زیســت بــرای دســتیابی بــه نیازهــای فیزیکــی و روحــی خــود بــوده اســت .امــروزه نیــز بــا اســتفاده
از مصالــح جدیــد و کلیــه امکانــات تکنولوژیکــی کــه از نظــر اقتصــادی ،پرهزینــه و از لحــاظ زیســت محیطــی ،آلــوده کننــده
میباشــد ،مشــاهده میشــود کــه در مــواردی ،آن آســایش و آرامــش فراهــم نگردیــده ،کــه امــروزه بــا روی کار آمــدن معمــاری
پایــدار ســعی بــر حــل ایــن مشــکالت اســت .در عصــر حاضــر نقــش پــر اهمیــت معمــاری پایــدار بــا معمــاری ســبز در بــه کار
بــردن مصالــح نویــن پلیمــری کــه بــا فنــاوری هوشــمند و نانــو تهیــه میشــوند بــا رویکــرد بهرهبــرداری از منابــع تجدیدپذیــر
بــه جــای منابــع تجدیدناپذیــر در زمیــن حائــز اهمیــت میباشــد .معمــاری پایــدار اســتفاده از مصالــح ســبز و قابــل بازیافــت
عکسالعمــل منطقــی در برابــر مســائل و مشــکالت موجــود عصــر صنعــت بــه شــمار میآیــد .مصالــح ســاختمانی نقــش مهمــی
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را در پایــداری ایفــا میکننــد در واقــع آنچــه کــه ماهیــت یــک بنــا را شــکل میدهــد مصالــح میباشــند .مصالــح ســبز دوســتدار
محیــط زیســت ،قابــل تجزینــه بــه صــورت زیســتی ،تجدیدپذیــر و قابــل بازیافــت میباشــند .هــدف از معرفــی مصالــح ســبز
قابــل کاربــرد در ســاختمانهای ســبز بــا توجــه شــرایط محیطــی کشــور ایــران ،هماهنگــی ایــن نــوع مصالــح بــا معمــاری پایــدار
در جهــت بهــره بــرداری مناســب از منابــع و انــرژی ،جلوگیــری از آلودگــی هــوا و مطابقــت آنهــا بــا محیــط اســت .مصالــح
ســاختمانی نقــش مهمــی را در پایــداری ایفــا میکننــد در واقــع آنچــه کــه ماهیــت یــک بنــا را شــکل میدهــد مصالــح ســبز
میباشــند .ســاختمانهایی کــه در آن زندگــی ،کار ،و بــازی میکنیــم از مــا دربرابــر افراطهــای طبیعــت محافظــت میکننــد،
در عیــن حــال ســامت و محیــط زیســت مــا را نیــز بــه روشهــای بــی شــماری تحــت تاثیــر قــرار میدهنــد .همانطــور کــه اثــرات
زیســت محیطــی ســاختمان آشــکارتر میشــود ،یــک رشــته جدیــد بــه نــام "ســاختمان ســبز" بــا شــتاب در حــال شــکل گرفتــن
اســت .ســاختمان ســبز ،و یــا پایــدار ،کار و عملــی اســت در ایجــاد و اســتفاده از مــدل ســالم و منابــع کارآمــد تــر ســاخت و ســاز،
نوســازی ،بهرهبــرداری ،تعمیــر و نگهــداری و تخریــب.

معماری و طراحی سبز
معمــاری ســبز درک و شــناختی از معمــاری دوسـتدار محیــط زیســت در همــه طبقــه بندیهــا ایجــاد میکنــد و شــامل برخــی
موافقــت نامههــای جامــع میباشــد ،کــه ممکــن اســت شــامل بســیاری از خصوصیــات زیــر باشــد:
 سیستمهای تهویه طراحی شده برای گرمایش و سرمایش کارآمد
 لوازم و سیستمهای روشنایی با هدف صرفهجویی در انرژی
 لولهکشی آب با هدف صرفهجویی در مصرف آب
 چشم انداز برنامهریزی شده برای به حداکثر رساندن انرژی خورشیدی منفعل
 آسیب حداقل به زیستگاه طبیعی
 منابع قدرت جایگزین مانند انرژی خورشیدی و یا انرژی باد
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مواد غیرمصنوعی و غیرسمی
 چوب و سنگ محلی به دست آمده
 برداشت مسئوالنه چوب
 استفاده مجدد تطبیقی از ساختمانهای قدیمیتر
 استفاده از بازیافت معمارانه
 استفاده کارآمد از فضا
هرچنــد بیشــتر ســاختمانهای ســبز همــه ایــن ویژگیهــا را ندارنــد ،امــا بزرگتریــن هــدف معمــاری ســبز ،پایــداری کامــل اســت.
ایــن مقولــه تحــت ایــن عناویــن نیــز شناختهشــده اســت :توســعه پایــدار ،طراحــی زیســت بــوم ،معمــاری دوســتدار محیــط
زیســت ،معمــاری دوســتدار زمیــن ،معمــاری محیــط زیســت ،معمــاری طبیعــت.

معماری پایدار
در کنــار اقبــال عمومــی بــه مســأله پایــداری معمــاران نیــز همســو بــا ســایر اندیشــمندان در پــی یافــت راهکارهــای جدیــد بــرای
تنامــی زندگــی مطلــوب بشــر بودهانــد .بــدون اغــراق تمامــی فعالیتهــای آدمــی ،از خــوردن و خوابیــدن تــا کار و عبــادت در
فضاهــای طراحــی شــده توســط معمــاران صــورت میگیــرد و از آن جــا کــه نقــاط قــوت و ضعــف محیــط مصنــوع بــر کیفیــت
محیــط زیســت ،روابــط اجتماعــی و مناســبات فرهنگــی تاثیــر مســتقیم خواهــد داشــت ،علــم و هنــر معمــاری نقشــی اساســی
در ذیــل بــه اهــداف توســعه پایــدار ایفــا میکنــد :معمــاری پایــدار ،مقولــه گســترده ایســت کــه تمامــی گرایشــات معمــاری
اکولوژیکــی ،معمــاری ســبز ،معمــاری زیســت محیطــی ،معمــاری اکوتــک و معمــاری پســت مــدرن بــود گرایانــه را در خــود جمــع
کــرده و بــا ســازگاری و پایــداری بــه مفهــود عمیــق و همــه جانبــه آن تکیــه میکنــد .در یــک جمــع بنــدی کلــی ،توســعه پایــدار
الگویــی پایــا در برابــر الگوهــای فانــی کالبــدی ،اجتماعــی ،و اقتصــادی توســعه میباشــد .کــه بتوانــد از بــروز مســائلی همچــون
بحرانهــای موجــود زیســت محیطــی و اقتصــادی کــه گریبانگیــر بســیاری از کشورهاســت جلوگیــری کنــد و معمــاری پایــدار
عهــدهدار بخــش اعظمــی از ایــن ســاماندهی نــوی در زمینههــای کالبــدی ،محیطــی و فرهنگــی اســت.
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 .1بتن سبز
گرچــه بتــون مــادهای ســاختمانی بســیار انعطافپذیــر اســت دارای خطرهــای محیطــی جــدیای میباشــد.برای نمونــه ،فرآینــد
تولیــد بــرای ســیمان پرتلنــد نیازمنــد حــرارت دهــی ســنگ آهــک تــا  1011درجــه سلســیوس تولیــد و دو برابــر مقــدار دی اکســید
کربــن در هــر تــن از ســیمان در مقایســه بــا مصالــح ســبز دیگــر اســت .دی اکســید کربــن اضافــی و دیگــر گازهــا توســط حفــاری،
انتقــال و کاربــرد بتــن بهوجــود میآیــد .بتــن ســبز نوعــی بتــن دوســتدار محیــط زیســت اســت کــه بــا مصالــح بــدون تولیــد دی
اکســیدکربن یــا روشهایــی کــه دی اکســید کربــن تولیــد نمیکننــد ،بهوجــود میآیــد .چندیــن روش مختلــف جهــت ایجــاد
بتــن ســبز وجــود دارد ،از جملــه ،صنایــع طبیعــی ،اســنتفاده از مصالــح صنعتــی و  ....یکــی از رایجتریــن روشهــای بــه کار
گرفتــه شــده در ایجــاد بتــن ســبز اســنتفاده از مــواد زائــد صنعتــی بــا محصوالتــی نظیــر خاکســتر فــرار از (ســوخت زغــال ســنگ)
و خاکســتر باقــی مانــده از کــورهی آتــش (از تولیــد آهــن) جهــت تشــکیل و تولیــد ترکیــب ســیمانی قابــل اســتفاده در بتــن
ســازی میباشــد.که یکــی از مهمتــری مزایــای ایــن روش اســت چــون مانــع دور ریخــت ایــن مــواد زائــد میشــود .مزایــای دیگــر
افزایــش نیــرو و دوام بتــن ،کاهــش دی اکســیدکربن موجــود در آن تــا  70درصــد اســت.
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 pvc .2سبز
بــه دلیــل تطبیــق پذیــری ،هزینــه ،کاربــرد آســان ،قابــل اســتفاده بــودن ،یکــی از رایجتریــن پاالســتیکهای کاربــردی در صنعــت
ســاختمان ســازی میباشــد .بــا ایــن حــال  pvcبــه شــدت ســمی بــوده و محصــوالت غیــر ایمنــی دارد ،کــه محیــط و ســامت
در چرخـهی زندگــی بــه شــدت بــه مخاطــره میانــدازد .عــاوه بــر ایــن pvcآلــوده کننــدهی بازیافتــی اســت ،بــه ســختی بازیافــت
میشــود و از بازیافــت دیگــر پالســتیکها بدســت میآیــد .در صنعــت ســاختمان ســازی  pvcدر هرجایــی اســتفاده میشــود،
امــا بــه طــور عمــده در لولهکشــی ،عایــق کاری الکتریکــی ،پوشــنش ،ســقف ســازی ،قالبهــای در و پنجــره ،پوشــشهای
دیــواری ،کــف ســازی و دیگــر کاربردهــا ،اســتفاده میشــود .اهــداف ســبز در مصالــح pvcبــه صــورت زیــر میباشــند.
 لولهکشی  ،pvcخاک رس ،آهن قالبی و پلی اتلیلن با چگالی باال
 ساخت سیمان ،چوب ،سطوح اکلریلیک و فیبر
 عایق کاری الکتریکی ،پلی اتیلن با چگالی کم
 پوشش و غالف کردن ،بدون هالوژن ،پلی اتیلن ،با دود کم و پلی اتیلن با چگالی پایین
سقف سازی ،چمن و علف ،فلز سبک ،پلی لنین ارتجاع پذیر در اثر حرارت و اتیلن پروپلین دی مونومر
 کف سازی ،مواد زیستی طبیعی از جمله چوب بامبو و آجرهای ترکیبی سرامیکی.

 .3مصالح هوشمند
مصالــح هوشــمند از جملــه مصالــح طراحــی شــدهای هســتند کــه در شــرایط محیطــی ،تشــخیص داده شــده و واکنــش نشــان
میدهنــد و یــا یــک یــا چنــد ویژگــی دارنــد کــه بــه طــور خــاص در روشهــای کنتــرل شــده بــا محرکهــای خارجــی انتخــاب
میشــوند .ایــن محرکهــا شــامل نــور ،دمــا ،رطوبــت ،نیــروی مکانیکــی و زمینههــای الکتریکــی و مغناطیســی میباشــند.
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تمامــی تغییــرات برگشــت پذیــر بــوده و هنگامــی کــه ایــن مصالــح بــه حالــت اصلــی خــود بــر میگردنــد ،یــک مرتبــه محرکهــای
خارجــی از بیــن میرونــد .واکنــش مصالــح جدیــد بــه ویژگــی اصلــی آنهــا یعنــی انتخــاب مولکولــی و سیســتمهای کنترلــی
جاســازی شــده بســتگی دارد .برخــی از مــوارد تغییــرات مرحلـهای را بــه وجــود میآورنــد یعنــی ترموکرومیــک( و برخــی ،تغییــرات
انــرژی) یعنــی (فتوولتائیــک) بــرای اســاس ،ســه نــوع مصالــح هوشــمند وجــود دارد .

 مصالح واکنشی  -گرمایی
مصالح واکنشی گرمایی  TRMSمصالح هوشمندی هستند که به منظور تغییر دما ،تغییر شکل مییابند .مانند:
 -1ترموکرومیک.
( -2ترموترافیک )گرماگرای
 -3ترموالکتریک
shape memory -4
مصالح واکنشی – نوری
مصالح واکنشی -نوری () LRMمصالحی شیک هستند که به علت تغییر در نور میتوانند تغییر شکل یابند.
 -1ترموکرومیک
( -2فتوولتائیک) نوری ولتاژی
 -3فتوالمینسنت
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 مصالح واکنشی  -محرک (نیروینی)
مــواد واکنشــی – محرکــی (نیــرو ) SRMمــوادی هســتند کــه بــه منظــور ایجــاد تغیــر در محرکهــای بیرونــی تغییــر شــکل
مییابنــد ،از جملــه الکتریســیته نیــروی مکانیکــی و انــرژی جنبشــی.
 -1الکتروکرومیک
 -2الکتروستریکتیو
بــه طــور خالصــه ،مصالــح واکنشــی گرمایــی تحــت تاثیــر تغییــر شــکلهایی قــرار میگیرنــد کــه منجــر بــه تغییراتــی در دمــا
میشود.ترموشــیمی گرمناگرایــی و ترمــو الکتریکــی نمونههایــی اصلــی از مصالــح هوشــمند واکنشــی گرمایــی میباشــند.
مصالــح واکنشــی نــوری از تغییــرات نــور  UVبهوجــود میآینــد .مهم-تریــن مصالــح هوشــمند در ایــن گــروه فتوکرومیــک،
فتوولتاییــک و فتولومینســت میباشــند .مصالــح واکنشــنی(محرک نیــرو) از تمامــی انــواع دیگ ـرای مصالــح پیچیدهتــر بــوده و
کمتــر تعریــف میشــوند.این مصالــح دســتخوش دگرســازی هایــی میشــوند کــه منجــر بــه ایجــاد محرکهــای خارجــی از جملــه
الکتریســیته ،نیــروی مکانیکــی ،نیــروی مغناطیســی انــرژی جنبشــی میگــردد.

 .4مواد نانو
نانــو بــرای توصیــف مقیــاس طولــی خاصــی بــه کار مــیرود کــه از  1تــا  111نانومتــر متغیــر اســت .تمامــی مــوادی کــه از دانــه
تشــکیل میشــوند ،دارای اتمهــای بیشــماری هســتند .بنابــرای مــواد نانــو ،بــه مــوادی گفتــه میشــود کــه شــامل دانههایــی بــا
انــدازهی  1تــا  111نانومتــر در حداقــل یــک مختصــات و اغلــب در ســه سیســتم مختصــات باشــند .ایــن دانههــا معمــوال توســط
چشــم غیــر مســلح قابــل دیــدن نیســت .در مــواد نانــو ،اکثــر اتمهــا بــر روی ســطح ذرات واقــع میشــوند .در حالــی کــه در
تــودهای از مــواد قــراردادی واقــع میباشــند .بنابــرای ویژگیهــای ذاتــی مــواد نانــو از مــواد قــراردادی متفــاوت اســت چــرا کــه اکثــر
اتــم هــادر محیطهــای مختلفــی قراردارنــد .مــواد نهایــی در حــال رشــد را ارائــه میدهنــد .بــه ایــن ترتیــب آنهــا اجــزای متفــاوت
و مفیــدی را بازنمــود میکننــد کــه در کاربردهــای ســاختمانی و غیــر ســاختمانی قابــل اســتفاده میباشــند.
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 سازههای نانو
فلورانسهــا :ســاختار رســمی از اتمهــای کربــن هســتند کــه بــه اشــکال هندســی مختلــف قابــل تنظیــم میباشــند ،از جملــه
اســتوانهای و کــروی شــکل .مولکولهــای فلورانــس بــه گرافیــت و المــاس شــباهت دارنــد امــا حــاوی کربــن بیشــتری نســبت بــه
آنهــا هســتند .ایــن بــه مولکولهــای فلورانــس ویژگیهــای ســازهای خاصــی میدهــد .ماننــد آلیاژهــای فــوالدی آنهــا دارای
نیــروی کشســانی بــاال ،مقاومــت بــاال در برابــر گرمــا ،رســانای بــاال در برابــر الکتریســیته میباشــند،که در ذخیــرهی انــرژی و مــواد
گرمایــی اســتفاده میشــوند.

 ذرات نانو
ذرات نانــو قالبهایــی از مــواد نانــو بادیامتــر برابــر یــا کمتــر از  111نانومتــر در ســاختمان ســازی هســتند .بــه دلیــل ســاختار
آنهــا ،ویژگیهــای آنهــا تفــاوت مولکولــی را نشــان میدهــد و ویژگیهــای غیــر مشــابهی از مــواد را ارائــه میدهــد .آنهــا
در کاربردهــای هیبریــدی از جملــه رنــگ آمیــزی ،طبقــه طبقــه کــردن و روغــن زدن ،مــواد الکتــرود و نیمــه رســاناها اســتفاده
میشــود .تحقیــق اخیــر در مــورد ذرات نانــو بــر ســلولهای خورشــیدی ،کاربردهــای زیســت پزشــکی و الکترونیــک متمرکــز
شدهاســت.

16

مصالح سبز و کاهش مصرف انرژی

شماره دوازدهم ،زمستان 1400

نتیجه گیری
در عصــر پســا مــدرن و دنیــای در حــال توســعه مبتنــی بــر فنــاوری ،انــرژی و دســتیابی بــه منابــع نامحــدود و پــاک در جهــت
حفــظ و پایــداری دنیــای خاکــی از مهمتریــن چالشهــای بشــر اســت .معمــاری پایــدار اســتفاده از مصالــح ســبز و قابــل بازیافــت
عکــس العمــل منطقــی در برابــر مســائل و مشــکالت بهوجــود آمــده عصــر صنعــت بــه شــمار مــیرود .مصالــح ســاختمانی
نقــش مهمــی را در پایــداری ایفــا میکننــد در واقــع آنچــه کــه ماهیــت یــک بنــا را شــکل میدهــد مصالــح هســتند .مصالــح ســبز
دوســتدار محیــط زیســت ،قابــل تجزیــه بــه صــورت زیســتی ،تجدیــد پذیــر و قابــل بازیافــت میباشــند .هــدف از معرفــی مصالــح
ســبز قابــل کاربــرد در ســاختمانهای ســبز بــا توجــه شــرایط محیطــی کشــور ایــران ،هماهنگــی ایــن نــوع مصالــح بــا معمــاری
پایــدار در جهــت بهره-بــرداری مناســب از منابــع و انــرژی ،جلوگیــری از آلودگــی هــوا و مطابقــت آنهــا بــا محیــط اســت .مصالــح
ســاختمانی معرفــی شــده نقــش مهمــی را در پایــداری ایفــا میکننــد نانــو تکنولــوژی علــم ســاخت اتــم بــه اتــم مــواد اســت،
کــه قــادر خواهــد بــود مــواد جدیــد بــا خــواص مــورد نظــر را بهوجــود آورد .از جملــه دســتاوردهای فــراوان ایــن فنــاوری ،کاربــرد
آن در تولیــد ،مصــرف و ذخیــره ســازی انــرژی بــا کارآیــی باالســت ،کــه تحــول شــگرفی را در ایــن زمینــه ایجــاد میکند.کــه در
ایــن تحقیــق بــا مطــرح کــردن قواعــد کلــی حاکــم بــر معمــاری ســبز و دســتاوردهای پیــش رو مصالــح ســبز ،هــم ســو بــودن ایــن
دســتاوردها بــا مبانــی پایــداری و نقــش آن در معمــاری ســبز مطــرح شــد و اســتفاده از مصالــح هوشــمند و نانــو بــه عنــوان گامــی
موثــر بــرای رســیدن بــه معمــاری ســبز پیشــنهاد شــد.

منابع
-1جــی زد بــراون ،مــارک دیکــی ،طراحــی اقلیمــی اســتراتژیهای طراحــی اقلیمــی در معمــاری (ترجمــه ســعید آقائی،تهــران
گنــت هنــر)1386،
-2مرادی ،ساسان ،تنظیم شرایط محیطی معماری(تهران ،آشیان)1384،
-3هالگر کوگ ،نیلس ،تهویه طبیعی ،ترجمه محمد احمدی نژاد ،اصفهان ،نشرخاک1384،
-4صیادی ،احسان ،سید مهدی مداحی ،معماری پایدار ،تهران لوتس1391
-5واتسون دونالدو کنت لبز ،طراحی اقلیمی ،ترجمه دکتر وحید قبادیان ،سال1391
-6آیوازیان ،سیمون ،بهره گیری از روشهای معماری سنتی در صرفه جویی انرژی ،نشریه هنرهای زیبا ،شماره3
-7قبادیان ،وحید ،ابنیه سنتی ایران ،چاپ ششم ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران
-8کسایی ،مرتضی ،اقلیم و معماری ،چاپ پنجم ،تهران ،نشرخاک
-9مشیری ،شهریار ،طراحی پایدار بر مبنای اقلیم گرد و مرطوب(هرمزگان ،دانشگاه آزاد هرمزگان)1385،
-10رازجویان ،محمود ،آسایش در پناه باد ،چاپ اول ،تهران ،مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
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آشنایی باکامپوزیتهای چوب
پالستیک و مهمترین کاربردهای آن
گردآورنده :فرج اله حاجی علیزاده
دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی
farajalizadeh37@gmail.com

• مقدمه
در دهههــای گذشــته گروههــای مختلــف اعــم از گروههــای حافــظ محیطزیســت و NGOهــا در کشــورهای مختلــف ،دربــارهی
اثــر مــواد شــیمیایی بــر محیطزیســت بحثهــای گوناگــون داشــتهاند و تالشهــای زیــادی را جهــت کاهــش تولیــد مــواد
شــیمیایی خطرنــاک انجــام دادهانــد ،بــه گونـهای کــه ایــن موضــوع بــه یــک چالــش جهانــی تبدیــل شــده اســت و از آن بــه عنــوان
یــک مشــکل جهانــی یــاد میشــود کــه موجــب شــده اســت دولتهــا بــرای کاســتن از ایــن مشــکل قوانیــن ســختگیرانهای
را وضــع و اجــرا کننــد تــا بلکــه بتواننــد از محیــط زیســت حفاظــت بهتــری داشــته باشــند .بــرای حــل ایــن مشــکل بــه صــورت
ریشــهای و اساســی الزم اســت کــه کارخانجــات فرآیندهــای شــیمیایی خــود را بهبــود بخشــیده یــا واکنشهــای شــیمیایی
بیخطــر بــرای محیطزیســت طراحــی کننــد کــه “شــیمی ســبز ( )Green Chemistryبرخــی از راهکارهــا را بــرای نیــل بــه ایــن
هــدف پیشــنهاد کــرده اســت .درواقــع شــیمی ســبز تولیــدات و فرآیندهــای شــیمیایی اســت کــه باعــث کاهــش اســتفاده و تولیــد
مــواد خطرنــاک میشــود و تولیــد مــواد زائــد و اتالفــی را بــه حداقــل میرســاند .بدینمنظــور صنایــع کامپوزیتــی در تالشانــد
تــا از مــوادی بهــره ببرنــد کــه بــه محیطزیســت آســیب نزنــد .کامپوزیتهــای چــوب پالســتیک ( )WPCکــه در آنهــا از الیــاف
طبیعــی و تجدیدپذیــر اســتفاده میشــود ،یکــی از ایــن مــواد میباشــد.

• چوب پالست چیست؟
چــوب پالســت ( )wpcبــه طــور کلــی از چــوب ،ترموپالســتیکها و یکســری مــواد افزودنــی تشــکیل شــده اســت کــه هــر بخــش
خــود میتوانــد شــامل مــوارد زیــر باشــد:

بخش چوب
شامل پودر خاک اره ،فیبر چوب و غیره.

ترموپالستیک ها
عمدتــا مــواد نــو و بازیافتــی پالســتیکی مثــل پلــی اتیلــن هــا ،پلــی پروپینیلهــا و پلــی وینیــل کلرایدهــا ( .)PVCالبتــه چــوب
پالس ـتهای پلــی اتیلنــی متــداول تــر هســتند.

مواد افزودنی
عوامــل رنــگ دهنــده ،جفــت کننــده ،تثبیــت کنندههــای یــو وی ( ،)UVفــوم کنندههــا و روان کنندههــا کــه بــه حاصــل شــدن
محصــول نهایــی مطلــوب کمــک میکننــد.
کامپوزیتهــای چوب-پالســتیک آمیزههــای مهندســی حاصــل از اختــاط فیزیکــی الیــاف و یــا پــودر چــوب بــا مــواد پلیمــری
(ترموپالســتیک هــا) میباشــند.
ایــن کامپوزیتهــا زیــر مجموعــه خانــواده بزرگــی از کامپوزیتهــا هســتند کــه از اختــاط فیزیکــی مــواد ســلولزی (بــر پایــه
ضایعــات چــوب یــا کاغــذ و الیــاف کشــاورزی ) و مــواد پلیمــری (بــه ویــژه ترموپالســتیکها ) و مــواد افزودنــی ویــژه میباشــند کــه
تحــت شــرایط فرآینــدی تعریــف شــدهای تبدیــل بــه محصــول مرکــب یــا کامپوزیــت میگردنــد.

• سازگاری چوب پالست با محیط زیست
چــوب پالســت از محصــوالت پســماندی و صــد در صــد قابــل بازیافــت حاصلــه از خــود چــوب ،دور ریزهــای چــوب ،پســماندهای
کشــاورزی و پســماندهای پالســتیکی بــه دســت میآیــد .بــه طــور کلــی چــوب پالســت (چــوب پالســتیک) یــک محصــول دوســتدار
محیــط زیســت محســوب میشــود .در طــی فرآینــد تولیــد چــوب پالســت تقریبــا تمــام مــواد ورودی مصــرف میشــود و پســماند
خاصــی بــه جــای نمیگــذارد .شــاید تنهــا نکتــه منفــی در ایــن زمینــه تولیــد آالینــده هایــی نظیــر کربــن دی اکســید
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• ویژگیها و مزایای کامپوزیت پالستیک چوب
چــوب پالســت ( )wpcویژگیهــای منحصــر بــه فــردی دارد کــه ایــن مــوارد باعــث شــده اســت تــا اســتفاده از آن در جــای خــود
بســیار مفیــد و کمــک کننــده باشــد .از جملــه ویژگیهــا و خــواص چــوب پالســت میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد
 کامپوزیت چوب پالستیک از مقاومت باالیی در برابر آب و رطوبت برخوردار است و قابل شستشو میباشد.
 قیمت این متریال مناسب است و نصب و اجرای آن به آسانی صورت میگیرد.
 ایــن کامپوزیتهــا بــه دلیــل اســتحکام و مقاومــت بــاال ،دوام و طــول عمــر طوالنــی دارنــد و نگهــداری از آنهــا بــه راحتــی
صــورت میگیــرد.
 کامپوزیت چوب پالستیک ضد باکتری بوده و مانع از رشد باکتری ،قارچ ،حشرات و موریانهها میشود.
 کامپوزیــت هایــی کــه از چــوب و ترموپالســتیک ســاخته میشــوند فاقــد هــر گونــه ترکیبــات ســمی هســتند ،بــه همیــن دلیــل
دوســتدار محیــط زیســت بــوده و قابــل بازیافــت و بازیابــی میباشــند.
 تغییــرات آب و هوایــی و محیطــی تاثیــر نامطلوبــی بــر ایــن نــوع کامپوزیتهــا نمیگــذارد و باعــث فرســودگی آنهــا
نمیشــود.
 جنــس ایــن چوبهــا بــه گونـهای ســاخته شــده کــه خــرد نمیشــود و خــراش برنمــی دارد .و در برابــر تــرک خوردگــی مقــاوم
هســتند.
 کامپوزیتهــای چــوب پالســت قابلیــت بازیافــت دارنــد و اکثــر پالســتیکهای مــورد اســتفاده در ســاخت انــواع چــوب
پالســت نیــز حاصــل بازیافــت پســماندهای صنعتــی و مصرفــی میباشــد.
 از تراش ـههای ناکارآمــد ســایر مصــارف چوبــی نیــز میتــوان بــه عنــوان ذرات چــوب موجــود در ایــن محصــوالت اســتفاده
نمــود.
 قابلیت شستشو با مواد شوینده
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 امکان مقاومت در برابر اسیدها
 عایق صدا و حرارتی
 خاصیت آنتی باکتریال
 امکان مقاومت در برابر آتش سوزی
 مقاومت در برابر لغزش
 امکان مقاومت در برابر اشعه یو وی ()UV
 بدون نیاز به پوشش رنگ

• معایب کامپوزیت چوب پالستیک
 از جملــه معایــب چــوب پالســتیک ایــن اســت کــه مثــل چــوب خالــص و طبیعــی نیســت و آن حســی کــه چــوب بــه عنــوان
یــک موجــود زنــده دارد و بــه اطــراف خــود القــا میکنــد را نــدارد .بــه خصــوص رگههــای طبیعــی کــه در چــوب وجــود دارد در
چــوب پالســتیک یافــت نمیشــود.
 هــم چنیــن چــوب پالســت نســبت بــه چــوب در برابــر تغییــرات دمایــی زیــاد کمــی ضعــف دارد و اگــر محصــول بــا کیفیــت الزم
ســاخته نشــده باشــد میتوانــد بعــدا اشــکاالت زیــادی ایجــاد کنــد.
 ســطح چــوب پالســتیک در مجــاورت بــا نــور مــداوم خورشــید ناپایــدار اســت و ممکــن اســت نســبت بــه رنــگ اولیــه تــا دو
درجــه تغییــر رنــگ دهــد.
 چوب پالست نسبت به چوب طبیعی از وزن باالتری برخوردار است.
 وهمچنین برای تولید آن به انرژی زیادی الزم است.

• کاربردهای چوب پالست چیست؟
ویژگیهــا و خواصــی کــه در بــاال بــه آنهــا اشــاره شــد همگــی باعــث شــده اســت تــا از چــوب پالســتیک در مــوارد مختلــف و
متنوعــی اســتفاده شــود و بــه عنــوان یــک متریــال شــناخته شــده در صنایــع مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
از جمله کاربردهای چوب پالست ( )wood plastic compositeمیتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 کفپوش چوب پالست
 نمای ساختمان چوب پالست
 دیوارپوش چوب پالست
 پرگوال چوب پالست
 آالچیق چوب پالست
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 نرده چوب پالست
 گلدان چوب پالست
 نیمکت چوب پالست
 سقف کاذب چوب پالست
 پارتیشن چوب پالست
 لوور چوب پالست
 چارچوبهای چوب پالست

• کفپوشهای چوب پالست
کفپوشهــا یکــی از مــوارد اســتفاده اصلــی چــوب پالســتیک محســوب میشــوند .اســتفاده از کفپوشهــای چــوب پالســت
بــرای فضــای بــاز یکــی از متداولتریــن کاربردهــای ایــن متریــال بــوده کــه بــه روشهــای مختلــف بــه کار م ـیرود .اســتفاده از
کفپــوش چــوب پالســتیک بــرای دور اســتخر ،محوطــه ســازی ،دکینــگ هــا ،و مســیرها یــک گزینــه ایــده آل محســوب میشــود.
چــرا کــه اساســا در فضــای بــاز بــه دلیــل در معــرض آب و بــاران بــودن فــراوان احتمــاال پوســیدگی ،قــارچ گرفتگــی ،تــرک خوردگــی
و ســایر معضــات بــرای کفپوشهــای معمــول مثــل کفپــوش چوبــی وجــود دارد .امــا کفپوشهــای چــوب پالســتیک ()wpc
بــه خاطــر مقاومــت بــاال در برابــر آب ،آفتــاب ،قــارچ و کپــک و تــرک خوردگــی چنیــن مشــکالتی را در پــی نخواهنــد داشــت.
کفپوشهــای چــوب پالســت عــاوه بــر مقاومــت در برابــر آب ،بــه خاطــر مقاومــت در برابــر لغــزش و ســر خوردگــی باالیــی کــه
دارنــد بــرای اســتفاده دور اســتخر یــک گزینــه بــی جایگزیــن بــه شــمار میآینــد.
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ضمنــا ســهولت در تمیــزکاری کفپوشهــای چــوب پالســت بــا آب و مــواد شــوینده نیــز یکــی دیگــر از عوامــل تاثیرگــذار و مثبــت
در انتخــاب ایــن متریــال بــرای مــوارد کاربــرد ایــن چنینــی اســت.
یکــی دیگــر از دالیــل انتخــاب کــف پوشهــای چــوب پالســت هزینههــای نگهــداری پاییــن آن در مقایســه بــا ســایر مــوارد
جایگزیــن اســت .چــون کــه اساســا کفپوشهــای  wpcبــه مــواد پوششــی و رنگهــای محافظتــی نیــاز ندارنــد و تنهــا بــا یــک
شستشــوی ســاده میتــوان آن را بــه حالــت ایــده آل قبلــی برگردانــد .امــا در کفپوشهــای ترمــو وود یــا چوبــی بایــد بــه صــورت
مــداوم و بــه دقــت نگهــداری صــورت پذیــرد تــا کفپــوش کیفیــت اولیــه خــود را حفــظ کنــد .بنابرایــن هزینههــای مربــوط بــه رنــگ
کاری و پولیــش کاری در کفپوشهــای چــوب پالســت وجــود نخواهــد داشــت.
همــان طــور کــه اشــاره شــد کفپوشهــا بایــد مقاومــت خوبــی در برابــر خورشــید و اشــعه یــو وی ( )UVداشــته باشــند تــا در
اثــر گــذر زمــان و تابــش نــور آفتــاب دچــار فرســودگی و آســیب نشــود .از همیــن رو انتخــاب کفپوشهــای چــوب پالســتیک کــه
مقاومــت خوبــی در برابــر اشــعه  UVدارنــد میتوانــد یــک گزینــه ایــده آل بــرای ایــن منظــور باشــد.
هــم چنیــن بایــد دقــت شــود کــه کفپوشهــای چــوب پالســت خریــداری شــده بایــد اســتاندارد بــوده و پایــداری ابعــادی خوبــی
داشــته باشــند بــه ایــن معنــا کــه بــا تغییــرات شــرایط محیطــی بــه ســادگی تغییــر انــدازه و ابعــاد ندهنــد.
از دیگــر مــوارد اســتفاده چــوب پالســتیک میتــوان در کــف بالکــن هــا ،کــف تــراس هــا ،کــف روف گاردن و حتــی اســکلهها
اشــاره کــرد .اســتفاده از کــف بالکــن ،کــف تــراس و کــف روف گاردن چــوب پالســت از آن جهــت اهمیــت دارد کــه مثــل فضــای
بــاز در معــرض آب ،بــاد ،آفتــاب و تغییــرات دمایــی هســتند.
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اســتفاده از چــوب پالســتیک و کفپوشهــای  wpcعــاوه بــر منــازل در پروژههــای شــهری نیــز مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
بــه عنــوان مثــال کــف پــوش چــوب پالســت پــل طبیعــت تهــران از جملــه نمونههــای معــروف کاربــرد ایــن متریــال در پروژههــای
شــهری اســت.

• نمای ساختمان چوب پالست
یکــی دیگــر از مــوارد کاربــرد کامپوزیــت چــوب پالســتیک یــا همــان  wpcاســتفاده در نمــای ســاختمانها اســت .نمــا ســاختمان
چــوب پالســت بــه دلیــل مقاومــت باالیــی کــه در برابــر شــرایط جــوی منطبــق بــا فضــای بــاز دارد همــواره یکــی از گزینههــای
مناســب بــرای ایــن منظــور اســت .نمــای ســاختمان بــا چــوب پالســت اگرچــه زیبایــی و حــس طبیعــی چــوب را نمیدهــد ولــی
بــه خاطــر مقاومــت بــاال در برابــر رطوبــت ،آفتــاب ،تــرک خوردگــی ،قــارچ و غیــره یــک گزینــه بــی دردســر محســوب میشــود.

• نتیجه گیری
بــا ورود ایــن محصــوالت بــه عرصــه جهانــی و بــا توجــه بــه گســترش زمینههــای مصــرف ایــن تکنولــوژی و ســرعت بــاالی رشــد آن
دوره جدیــدی بــرای تولیــد محصــوالت قدیمــی بــا ویژگیهــای جدیــد شــروع شــد کــه میتوانــد تــا حــد زیــادی نیازهــای مصــرف
کننــده را برطــرف کنــد .ایــن محصــوالت هزینــه تولیــد را کاهــش و بــازده آن را افزایــش میدهنــد بــه عــاوه بــرای مصرفــه کننــده
نیــز بــه صرفــه بــوده و نســبت بــه ســایر محصــوالت چوبــی مزایــای بیشــتری دارد.
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یکــی از ویژگیهــای قابــل توجــه ایــن محصــوالت کاهــش قیمــت محصــول خــام بــا افزایــش میــزان آردچــوب آن اســت کــه خــود
باعــث افزایــش ســختی محصــول نهایــی میشــود کــه در برخــی کاربردهــا بــه خــودی خــود منجــر بــه بهبــود کارآیــی خواهــد شــد.
بــا توجــه بــه آمــار و ارقــام ارائــه شــده در کشــورهای مختلــف مــن جملــه آمریــکا میتــوان نتیجــه گرفــت کــه آینــده ایــن صنعــت
روبــه بهبــود اســت ولــی بــه نظــر میرســد کــه مصــرف کننــدگان پیــش از تولیدکننــدگان بــه اهمیــت ایــن تولیــدات پــی بــرده انــد.

منابع
https://mychem.ir/ency/
https://alvarplast.com/portfolio/
https://woodiano.ir
https://www.sakhtemanchi.com/
http://armswood.com
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نظر مواد سازنده
گردآورنده :بهاءالد ّین نیکچهره گلافزائی
دانشجوی کارشناسی ارشد
گرایش :عمران-سازه
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• مقدمه
دصفحــات فشــرده چــوب ســیمان ( )Cement Boardبــرای نخســتین بــار در ســال  1914در اتریــش بــا اســتفاده از کربنــات
منیزیــم بــه عنــوان عامــل اتصــال دهنــده ســاخته شــد .پــس از آن و در ســال  1928بــرای تولیــد ایــن پانلهــا از ســیمان پرتلنــد
اســتفاده شــد .در ســال  1940واحدهــای تولیــد کننــده پانلهــای چــوب ســیمان در ایــاالت متحــده شــروع بــه کار نمودنــد.
توســعه فنــاوری صفحــات چــوب ســیمان بــه کشــورهای فاقــد امکانــات الزم جهــت تولیــد رزینهــای ســنتزی ،امــکان تولیــد
فرآوردههــای کامپوزیــت بــا اتصــال معدنــی را میدهــد.
هــدف اصلــی از تولیــد پانلهــای چــوب ســیمان یــا فراوردههــای کامپوزیــت بــا اتصــال معدنــی ،ترکیــب ذرات آلــی ماننــد چــوب
و مــواد لینگوســلولزی بــا اتصــال دهندههــای معدنــی از قبیــل ســیمان ،گــچ و غیــره اســت .فراوردههــای چــوب ســیمان کــه
امــروزه در بیشــتر کشــورهای جهــان تولیــد میگــردد دارای خــواص کاربــردی مطلوبــی ماننــد مقاومــت بــه عوامــل جــوی ،آتــش
و عوامــل بیولوژیــک و ســبکی وزن در مقایســه بــا ســایر مصالــح ســاختمانی بــوده و از پایــداری ابعــاد باالیــی برخــوردار اســت.
تکنیکهــای نصــب و اجــرا در ایــن سیســتم بســیار ســاده و آســان میباشــد و بــر روی انــواع زیرســازی چوبــی ،فلــزی و غیــره
قابــل اجــرا و نصــب میباشــد ایــن نــوع ســاختار بــه علــت خشــک بــودن ســرعت کار را افزایــش داده و عــاوه بــر تولیــد پانلهــای
مســطح در پرس ـهای معمولــی بــا اســتفاده از قالبهــای مناســب میتــوان محصــوالت دیگــری از قبیــل بلوکهــای ســیمانی،
آجــر و قطعــات فــرم دار را نیــز تولیــد نمــود .یکــی از دغدغههــای صنعــت ســاختمان ســازی تامیــن مصالــح بــه ارزانتریــن شــکل
ممکــن و کاهــش وزن ســاختمان اســت .مصالــح ســاختمانی ضمــن داشــتن اســتحکام الزم بایــد نخســت بــا اقتصادیتریــن
روش قابــل تهیــه باشــد .در ثانــی حمــل و نقــل و کاربــرد آنهــا هزینــه کمتــری را در برداشــته باشــد .امــروزه پانلهــای چــوب

ســیمان کــه بــه صــورت صفحــات بزرگــی تولیــد میشــوند در حــد وســیعی در احــداث واحدهــای مســکوتی و تجــاری مــورد
اســتفاده قــرار میگیرنــد.

 ویژگیها و کاربردهای پنلهای چوب سیمان
پانلهای چوب سیمان
صفحــات فشــرده چــوب ســیمان در برابــر عوامــل جــوی و عوامــل بیولوژیــک مقــاوم بــوده و از پایــداری ابعــاد باالیــی برخوردارنــد.
همچنیــن بــا دارا بــودن  60تــا  70درصــد ســیمان ذاتــا مقــاوم بــه آتــش هســتند.

پانلهــای چــوب ســیمان بــا ابعــاد بــزرگ در احــداث واحدهــای مســکونی و تجــاری مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .بدلیــل عــدم
اســتفاده از رزینهــای شــیمیایی در ســاخت صفحــات چــوب ســیمان ایــن فــرآورده در زمــره فرآوردههــای دوســتدار محیــط
زیســت قــرار میگیرنــد.
چــوب ســیمان از نظــر دانســیته از بتــن ســبک تــر و از تختــه خــرده چــوب ســنگین تــر اســت و دانســیته آن معمــوال در رنــج
 5/0-2گــرم بــر ســانتی متــر مکعــب اســت.
فــرآورده هایــی کــه دارای دانســیته بــاال هســتند ( 5/1تـــا  2گــرم بــر ســانتیمتر مکعــب) اغلــب در مــکان هایــی کــه در معــرض
بارگــذاری مســتقیم بــوده و نیــاز بــه دوام و مقاومــت بیشــتری دارنــد ،اســـتفاده میشــوند.
از آن جمله میتوان به ســـطوح خـــارجی ســقف ســاختمانها اشــاره کرد .فـــرآورده هـــایی که دارای دانســیته کمتری هســـتند
( 5/0تـــا  1گـــرم بـــر ســانتیمتر مکعــب) بــه طــور رایــج در مــکان هـــایی کــه جــذب صــوت و مقاومـــت در برابـــر آتـــش در آنهــا
اهمیــت دارد مــورد اســتفاده قــرار میگیرنـــد.
از نظــر مقاومتهــا از تختــه خــرده چــوب پاییــن تــر اســت .مثــا مقاومــت خمشــی تختــه خــرده چــوب حــدود دو برابــر چــوب
ســیمان میباشــد .در مقابــل ،جــذب آب چــوب ســیمان بســیار ناچیــز اســت .چــوب ســیمان هــم بصــورت ورق و هــم بصــورت
قطعــات قالبــی تولیــد میشــود.
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مثــل نیمکتهــای مــورد کاربــرد در فضــای بــاز و پــارک هــا ،شــیروانی ســقفها و ســایر مصــارف ســاختمانی (بعضــی مجتمعهای
ســاختمانی بطور کامل از چوب ســیمان ســاخته شــده اند).

مواد اولیه مورد استفاده برای ساخت صفحات چوب سیمان
 -1سیمان
بطــور کلــی در تعریــف ســیمان میتــوان آن را بــه عنــوان مــادهای کــه دارای خــواص چســبندگی و چســبانندگی بــوده و قــادر
اســت ذرات مختلــف را بــه هــم بچســباند تــا بصــورت جســم یکپارچــه و متراکــم درآیــد ،توصیــف کــرد .مــواد اصلــی ســیمان
شــامل آهــک ،ســیلیس ،اکســید آلومینیــوم و اکســید آهــن ،اکســید منیزیــم و ســولفات و اکســید ســدیم یــا پتاســیم اســت.
یکــی از اتصــال دهندههــای معدنــی کــه در ســاختن پانلهــای چــوب ســیمان کاربــرد صنعتــی یافتــه و در مقیــاس گســتردهای
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،ســیمان پرتلنــد اســت .کلمــه پرتلنــد نــام جزیــرهای در جنــوب انگلســتان اســت .در ســال 1834
فــردی بنــام جــوزت آســپدین موفــق بــه تهیــه مخلوطــی از ســنگ آهــک و خــاک رس گردیــد وی مخلــوط مزبــور را ســیمان پرتلنــد
نامیــد .ایــن مــاده میتوانــد بــا چــوب مخلــوط شــود و تختــه چــوب ســیمان را تولیــد کنــد .البتــه قســمت عمــده ایــن تختههــا
ســیمان اســت و اتصــال دهنــده مــاده معدنــی ســیمان اســت.
گیرایــی و ســخت شــدن خمیــر ســیمان ،نتیجــه یــک سلســله واکنشهــای همزمــان بیــن آب و اجــزاء تشــکیل دهنــده ســیمان
اســت کــه بــه مجموعــه ایــن واکنشهــا هیدراتاســیون میگوینــد .هیدراتاســیون ماننــد بســیاری از واکنشهــای شــیمیایی
گرمازاســت و در ازای یــک گــرم ســیمان  500ژول گرمــا آزاد میشــود.
ســیمان بــه دلیــل وجــود آهــک یــک مــاده قلیایــی اســت .محیــط قلیایــی ســبب حــل شــدن همــی ســلولزها و مــواد اســتخراجی
شــده و ایــن مــواد بــه عنــوان بازدارنــده هایــی در برابــر ســیمان واکنــش نشــان میدهنــد .بنابرایــن بــرای ســاخت صفحــات
چــوب ســیمان ســوزنی بــرگان مناســب تــر هســتند .بــرای ســاخت ایــن محصــول میتــوان از الیــاف و مــواد کهنــه مثــل کارتــن
و کاغــذ اســتفاده کــرد.

 -2مواد لیگنوسلولزی
یکــی از مســائل عمــده در تولیــد صفحــات چــوب ســیمان ،عــدم ســازگاری گونههــای چوبــی بــا ســیمان پرتلنــد و محدودیتهــای
اتصــال ذرات چــوب بــا ســیمان اســت .بســیاری از چوبهــا دارای مــواد آلــی میباشــند کــه مشــکالتی را در گیرایــی ســیمان و
چســبندگی آن بــا چــوب ایجــاد میکننــد .بــا افــزودن چــوب بــه ســیمان مشــکالتی در فرآینــد هیدراتاســیون آن بوجــود میآیــد.
چوبهــای پهــن بــرگ بــه دلیــل داشــتن مــواد اســتخراجی بیشــتر نســبت بــه چوبهــای ســوزنی بــرگ در برابــر عمــل هیدراتاســیون
مقاومــت بیشــتری نشــان میدهنــد.

انواع مواد اولیه لیگنوسلولزی
 -1باگاس
بــاگاس پــس مانــدهی فیبــری و باقیمــادهی حاصــل از فشــردن گیــاه نیشــکرو فراینــد تولیــد شکراســت .بخشــی از بــاگاس بــرای
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تولیــد گرمــا و اســتفاده در فراینــد تولیــد شــکر ســوزانده میشــود ،بخشــی بــه زمیــن کشــاورزی بازگردانــده میشــود و بخــش
دیگــر بــرای تولیــد انــواع مختلــف اوراق فشــرده بــه کار مـیرود .الیــاف بــاگاس فقــط بــرای تولیــد پانلهــای بــا کیفیــت بــاال بــه
کار مـیرود .در ایــن ترکیــب حــدود  %50فیبــر وجــود دارد کــه شــامل  %30مغــز و  %20مــواد جامــد میباشــد .گــر چــه کیفیــت
الیــاف بســتگی بــه پارامترهــای مختلفــی از قبیــل کیفیــت نیشــکر ،رســیده بــودن و بازدهــی ماشــینهای کارخانــه دارد .بــاگاس
در بســیاری از کشــورهای جهــان در دســترس اســت و ترکیبــی از مغــز و فیبرهــای بــا ضخامــت دیــوارهای بــه طــول  4-1میلــی
متــر اســت.

در حــال حاضــر کاربــرد صنعتــی بــاگاس در تولیــد تختــه خــرده و تختــه فیبــر اســت .بــرای اســتفاده از بــاگاس در ســاخت
کامپوزیــت ســیمان توصیــه میشــود بــا مــش  2میلــی متــر الــک شــود .زیــرا در حیــن عمــل آوری کوتــاه شــدن الیــاف رخ
میدهــد و حتــی االمــکان بایســتی ســعی نمــود تــا از ایــن عمــل جلوگیــری شــود .در حیــن عمــل آوری بــا کنــده شــدن فیبریلهــا
از ســطح خارجــی امــکان تولیــد خاکــه وجــود دارد .ایــن مــواد در ســاخت کامپوزیــت اثــر مخربــی دارنــد و تــا جایــی کــه امــکان
دارد قبــل از اســتفاده توســط الــک جــدا میشــوند .معمــوال پیشــنهاد میشــود بــرای ســاخت تختههــای بــا دانســیته kg/ 1.00
 m3بایــد باگاس-ســیمان بــه نســبت  1:2ترکیــب شــوند .ویــل اگــراوال پیشــنهاد کــرد اگــر ترکیــب بــاگاس  %12-16باشــد ،فشــار
قالــب پــرس  3-2مگاپاســکال و زمــان شــکل گیــری بیشــتر از  6ســاعت باشــد .بیلبــا و همــکاران دریافتنــد کــه اگــر بــاگاس را در
ترکیــب باگاس-ســیمان بــا حــرارات  200درجــه ســانتیگراد تیمــار حرارتــی دهنــد ،مشــابه هیدراتاســیون ســیمان عمــل میکنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه عملیــات حرارتــی الیــاف بــاگاس قبــل از مخلــوط شــدن بــرای یــک محصــول مشــابه تختــه ســاختمانی ،یــک
پروســه پرهزینــه اســت .بنابرایــن ســایر پروس ـههای تیمــار یــا افزایــش تقویــت کنندههــای شــیمیایی بایــد بررســی شــود.

 -2کاه گندم
گنــدم یکــی از غــات مهــم مــورد اســتفاده در کشــورهای مختلــف اســت کــه بعــد از برداشــت محصــول حجــم زیــادی کاه بــه
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صــورت پســماند بــر جــای میمانــد .ســاالنه  709,000,000تــن کاه در سراســر جهــان تولیــد میشــود .گــزارش شــده کــه کاه
گنــدم از لحــاظ نــوع و انــدازه ســلول ســاختار پیچیدهتــری از چــوب دارد .درمقایســه بــا چــوب الیــاف کاه کوتاهتــر و دیــواره
ســلول نازکتــر دارد و مقــدار ســلولز آن تقریبــا معــادل چــوب( )%45امــا مقــدار همــی ســلولز( )%28کــه بیشــتر از چــوب()%23
و مقــدار لیگنیــن( )%18کــه در مقایســه بــا چــوب( )%27کمتــر اســت .کامپوزیــت ســیمان کاه گنــدم ویژگیهــای مکانیکــی
مطلوبــی را دارد امــا در هیدراتاســیون ســیمان محدودیــت هایــی را ایجــاد میکنــد .مقــدار زیــاد همــی ســلولز بیشــترین تاثیــر را
در محدودیــت هیدراتاســیون داراســت .بــا ایــن وجــود اســتفاده از تکنیکهــای تســریع کننــده واکنــش کربــن دار کــردن در تختــه
پوشــال گندم-ســیمان ،ســاخت تختــه موفقیــت آمیــز بــود .ایــن تختههــا حداقــل اســتاندارد فیزیکــی ،مکانیکــی و مانــدگاری
الزم را داشــتند.

 -3کاه برنج
ســبوس برنــج یکــی از پســماندهای محصــوالت کشــاورزی ســت کــه در حجــم زیــاد در یــک منطقــه قابــل دســترس اســت.

کارخانههــای شــالیکوبی ،دانههــای برنــج را بــرای اســتفادهی خــود در طــول ســال انبــار میکننــد .ایــن مســئله موجــب میشــود
کــه در طــول ســال بــه طــور یکنواخــت و رضایــت بخشــی در دســترس باشــد .دانههــای برنــج بــا رطوبــت  8درصــد وارد کارخانــه
میشــوند .ســبوس برنــج بــه طــور طبیعــی نســبتا فیبــری اســت و بــرای آمــاده شــدن و اســتفاده در تولیــد تختــه بــه انــرژی کمــی
نیــاز دارد .تخمیــن زده انــد تولیــد ســالیانه کاه برنــج در ســطح جهــان  673000000تــن اســت .فرنانــدز و تاجــا دو عــدد تختــه
ســیمان-کاه برنــج ســاختند کــه نســبت ســیمان  :کاه برنــج  60:40و  50:50بود.دانســیته تختههــا بــه ترتیــب  1670 kg/m3و
 1430 kg/m3بودنــد .مقاومــت خمشــی تختههــا بیــن  1.5و  7.0بســته بــه مصــرف مــاده کمکــی ســیمان متفــاوت بود.جــذب
آب تختههــا بــاال نبــود و بیــن  %24و  %42متغیــر بــود.
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 نتیجه گیری
مقــدار زیــادی مــواد زائــد از منابــع لیگنوســلولزی مختلــف تولیــد میشــود کــه باعــث مشــکالت مختلفــی میشــود (جــدول .)1
مطالعــات اخیــر در مــورد اســتفاده از ایــن زبالههــا نشــان میدهــد کــه ایــن ضایعــات را میتــوان در ســاخت کامپوزیتهــای
ســیمانی کــه میتوانــد بــرای ســاخت قطعــات مختلــف ســاختمان اســتفاده شــود بــه کار بــرد .در چنــد مــورد قبــل از اســتفاده
از ایــن زبالههــا الزم اســت از کاتالیزورهــای شــیمیایی اســتفاده شــود ]3[.در پانلهــای ســاخته شــده بــا چسـبهای معدنــی،
الیــاف لیگنوســلولزی مــورد اســتفاده بــا اتصــال دهندههــای معدنــی نظیــر اکســی ســولفات منیزیــم ،گــچ منیزیــم دار و ســیمان
پرتلنــد مخلــوط شــدند .دانســیته پانلهــا  1250-290 kg/m3اســت .الیــاف لیگنوســلولزی میتواننــد بــا ســیمان مخلــوط شــوند
و تشــکیل یــک کیــک دهنــد و ســپس تــا دانســیته  640-460 kg/m3فشــرده شــوند تــا یــک پانــل چهــار گــوش تشــکیل گــردد.
فراوردههــای ســاخته شــده از ســیمان بــا محدودیتهــا و نواقصــی مواجــه انــد .ایــن فراوردههــا در بــازار بــه عنــوان محصــوالت
شــکننده شــناخته شــده انــد .ایــن تــردی و شــکنندگی بــه طــور مســتقیم مربــوط بــه محیــط قلیایــی اســت کــه توســط ماتریــس
ســیمان بــه وجــود میآیــد .بــه عــاوه همــی ســلولزها ،نشاســته ،تانــن هــا ،قندهــا و لیگنیــن بــا درجــات مختلــف بــر ســرعت
ســخت شــدن و مقاومــت نهایــی کامپوزیــت تاثیــر میگذارنــد .بــرای اســتحکام و دوام چندســازهها بایــد اقداماتــی صــورت گیــرد
تــا ثبــات مــواد زراعــی در طوالنــی مــدت در ماتریــس ســیمان فراهــم آیــد .بــرای غلبــه بــر ایــن مشــکالت ،روشهــای مختلفــی
توســعه یافتــه اســت .معمولتریــن آنهــا ،آبشــویی اســت ،در ایــن روش مــواد زراعــی بــرای  1تــا  2روز در آب خیســانده
میشــوند تــا ترکیبــات زیــان آور آنهــا حــذف گــردد .نســبتهای کــم آب بــه ســیمان بــا اســتفاده از کاتالیــزوری نظیــر کربنــات
کلســیم نیــز امیــدوار کننــده بــوده اســت همچنیــن ســیمان هایــی بــا قلیائیــت کــم نیــز گســترش یافتــه انــد ،لکــن هنــوز در همــه
نقــاط جهــان در دســترس نیســتند .دو فــن مهــم دیگــر پوزوالنهــای طبیعــی و تیمــار دی اکســی کربــن اســت .پوزوالنهــا
بــه مــواد ســیلیس دار یــا ســیلیس و آلومینیــوم داری اطــاق میگــردد کــه بتوانــد بــه صــورت شــیمیایی بــا هیدروکســید
کلســیم(آهک) در آب و درج ـهی حــرارت معمولــی واکنــش دهنــد تــا تــر کیبــات ســیمانی بــه وجــود آورنــد(.)1988 , ASTM
در شــرایط عــادی ،هنگامــی کــه ســیمان پرتلنــد بــا پوزوالنهــا مخلــوط میگــردد ،ایــن مــواد مقاومــت ســیمان را افزایــش
میدهنــد ،امــا ســرعت ســفت شــدن را کنــد میکننــد .از همــه مهمتــر اینکــه ایــن قبیــل مــواد ،قلیاییــت ســیمان پرتلنــد را
کاهــش میدهنــد ،ایــن مســئله بیانگــر آن اســت کــه اضافــه کــردن مــواد لیگنوســلولزی بــه ســیمان ممکــن اســت مفیــد
باشــد .در تولیــد صفحــات چوب-ســیمان ،واکنــش هیدراتاســیون معمــوال بــه  8تــا  24ســاعت زمــان نیــاز دارد تــا مقاومــت و
چســبندگی تختــه بــه انــدازه کافــی باشــد تــا بتوانــد از فشــار فشــردگی آزاد شــود .اگــر چنانچــه ســیمان در معــرض  CO2قــرار
گیــرد ،مــدت زمــان مرحلــه ابتدایــی ســخت شــدن میتوانــد بــه کمتــر از  5دقیقــه کاهــش یابــد .نتیجــه واکنــش شــیمیایی CO2
بــا هیدروکســید کلســیم ،تشــکیل کربنــات کلســیم و آب اســت .کاهــش مــدت زمــان مرحلــه ابتدایــی ســخت شــدن صفحــات
چوب-ســیمان ،تنهــا مزیــت  CO2نیســت ،بلکــه همچنیــن اثــر قندهــا و تاننهــا را بــر واکنــش هیدراتاســیون ســیمان تــا حــدود
بســیار زیــادی کاهــش میدهــد ،ایــن مســئله بویــژه بــرای مــواد زراعــی حائــز اهمیــت اســت .بعــاوه تحقیقــات بوضــوح نشــان
داده انــد کــه ســختی و اســتحکام چنــد ســازههای تیمــار شــده بــا  ،CO2دو برابــر چنــد ســازههای تیمــار نشــده اســت و ســرانجام
بــه واســطه عــدم حرکــت هیدروکسیدکلســیم بــه ســطح مــواد ،در فراوردههــای تیمــار شــده بــا  ،CO2اثــری از بلورهــای نمــک
مشــاهده نمیگــردد ،بنابرایــن ظاهــر محصــول نهایــی تغییــری نمیکنــد.
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نشریه تخصصی مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی دانشگاه محقق اردبییل

جدول  -1تولید ضایعات لیگنوسلولزی در کشورهای مختلف.
کشور

منبع

نوع ضایعات

مقدار در سال

مالزی

صنعت خرمای روغنی

پوست خرمای روغنی

 2.6میلیون تن

هند

کشاورزی

ضایعات آلی

 350میلیون تن

جهان

کشاورزی

ساقه گندم

 709میلیون تن

جهان

کشاورزی

ساقه برنج

 67303میلیون تن

جهان

کشاورزی

لیف نارگیل

 0.1میلیون تن

جهان

کشاورزی

باگاس

 102میلیون تن

جهان

کشاورزی

ساقه غالت

 2بیلیون تن

جدول -2سود و زیان مصرف ضایعات لیگنوسلولزی
فایده

ضرر

ســبک وزن ،ثبــات ابعــاد ،کامپوزیــت زیســتی و مقــاوم بــه

مهارکننده اثر هیدراتاسیون

آتــش بــا رســانایی حرارتــی کــم
کاهــش انتشــار مونوکســید کربــن بــا ایجــاد کپســولهای کیفیــت نامتناقــض ضایعــات میتوانــد منجــر بــه تغییــر در
مــواد لیگنوســلولزی کــه هــر کــدام حــدود  50درصــد کربــن کیفیــت کامپوزیــت شــود
دارند
مصرف ضایعات موثر بی خطر
کاهش نیاز به زمین برای دفن زباله

برای تکمیل پروسه زمان طوالنی الزم است
بــرای انبــار کــردن ایــن ضایعــات فضــای زیــاد وزمــان طوالنــی
الزم است

منابع
https://civilica.com/doc/321198/
https://khooger.plus/news/%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86/
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سلولز و مشتقات و
کاربردهای آن
گردآورنده :خانعلی پور
دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع چوب و کاغذ
khanalipormohammad@gmail.com

چکیده
در ســالهای اخیــر بــه دلیــل رشــد قابــل توجــه فرآیندهــای تولیــد ،ویژگــی فیزیکــی ،مکانیکــی و زیســتی بســیار عالــی ســلولز
و مشــتقات آن ،بــه ویــژه ســازگاری زیســتی و ســمیت ســلولی پاییــن خــود ،توســعه ســریع و امیــدوار کنندهــای در صنایــع
مختلــف ماننــد پزشــکی ،دارویــی ،آرایشــی و بهداشــتی ،کامپوزیــت و الکترونیــک داشــته انــد .امــروزه فرآیندهــای غشــایی
و سیســتمهای تصفیــه مبتنــی بــر آن در طیــف گســتردهای از صنایــع مهــم کاربــرد دارنــد .اخیــرا ،مقــدار قابــل توجهــی از
تحقیقــات بــه ســمت ســاخت غشــاهای پیشــرفته بــا ریخــت شناس ـیهای مختلــف و خــواص عملکــردی متنــوع از ســلولز و
مشــتقات آن هدایــت شــده اســت .ایــن بررســی خالصهــای از حقایــق شــناخته شــده در مــورد فرآیندهــای تصفیــه غشــایی و
جزئیاتــی از موفقتریــن کاربردهــای ســلولز و مشــتقات آن بــه منظــور تولیــد غشــاهایی بــا عملکــرد متنــوع و مختلــف در صنایــع
اســت .بــا ایــن دیــدگاه در ایــن مقالــه ،ابتــدا بــه مطالعــه کلــی غشــاها و تقســیم بنــدی مختلــف آنهــا از لحــاظ مکانیسـمهای
جداســازی ،جنــس و ریخــت شناســی پرداختــه و خصوصیــات عمــده آنهــا مــورد بررســی و ســپس بــه کاربــرد ســلولز و مشــتقات
آن و همچنیــن پیشــرفتهای اخیــر آن در تولیــد غشــاهای پلیمــری پرداختــه شــده اســت.

انواع فرآیندهای مهم غشا
غشــاهای ســنتزی 2بــا داشــتن بازارهــای در حــال رشــد و فراهــم کــردن قابلیتهــای جداســازی زیــاد در بســیاری از صنایــع
توانســته انــد پیشــرفتهای زیــادی داشــته باشــند .صنایــع و کارخانجــات ســرمایه گــذاری خــود را در فرآیندهــای جداســازی
بــر روی غشــاها متمرکــز کــرده انــد تــا معایــب ســایر روشهــا ماننــد تبخیــر ،تقطیــر و یــا اســتخراج را کاهــش دهنــد (هیــال و
همــکاران )2015 ،چهــار فرآینــد جداســازی عمــده شــامل میکــرو فیلتراســیون ،اولتــرا فیلتراســیون ،نانــو فیلتراســیون و اســمز
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معکــوس در بســیاری از زمینههــا مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد کــه توجــه و تمایــل بیشــتر بــه حفاظــت از محیــط زیســت،
تقاضــا بــرای آب تمیــز و بــازده انــرژی زیــاد ،اســتفاده از ایــن فرایندهــای غشــایی را افزایــش داده اســت (وو و همــکاران)2015 ،
در شــکل  1انــواع غشــاها و مــوادی کــه جــدا میشــوند ،مقایســه شــده اســت:

اسمزمعکوس
اســمزمعکوس یکــی از فرآینــد غشــایی مهــم و ممکــن جهــت جداســازی ناخالصیهــای مایــع از فــاز مایــع میباشــند .فرآینــد
اســمز معکــوس ،ذرات حــل شــده ،باکتــری هــا ،ویروسهــا و ســایر میکروبهــا را دفــع میکنــد و تنهــا بــه آب اجــازه عبــور از
خــود را میدهــد .ســاختار غشــاهای اســمز معکــوس دارای کوچکتریــن حفــرات میباشــد کــه محــدوده قطــر آن تقریبــا ً بیــن 5
تــا  15آنگســتروم اســت (دورتــی و همــکاران2006 ،؛ دورتــی و همــکاران)2007 ،اســمز معکــوس اساســا ً یــک فرآینــد غشــایی
نفــوذی اســت کــه براســاس نیــرو محرکــه فشــاری عمــل میکنــد
(جــود و جفرســون )2003،کوچــک بــودن انــدازه حفــرات اســمز معکــوس ســبب میشــود تنهــا مولکولهــای آلــی کوچــک بــه
همــراه آب از میــان غشــای نیمــه تــراوا عبــور نمایــد .بیــش از  95تــا  % 99نمکهــای آلــی و مــواد آلــی بــاردار نیــز بــه دلیــل
نیــروی دافعــه بارهــای موجــود در ســطح غشــا دفــع میشــوند (جــود و جفرســون )2003 ،بــه همیــن خاطــر از غشــاهای اســمز
معکــوس در شــیرین ســازی آب دریــا اســتفاده فراوانــی میشــود .هــر چــه انــدازه مولکولهــای ناخالصــی درشــت تــر ودرجــه
یونیزاســیون مولکــول ناخالصــی کمتــر باشــد ،فشــار اســمزی محلــول کمتــر اســت .از طرفــی ،هــر چــه غلظــت مولکولهــای
ناخالصــی بیشــتر باشــد فشــار اســمزی هــم بیشــتر اســت .همچنیــن دمــا باعــث افزایــش فشــار اســمزی و کاهــش ویســکوزیته
محلــول میشــود (هاگمییــر و گیمبــل. )1998 ،
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نانوفیلتراسیون
نانوفیلتراســیون جدیدتریــن فیلتراســیون فشــاری اســت کــه در آن از غشــا بــرای جداســازی فــاز مایــع اســتفاده میشــود.
نانوفیلتراســیون در فشــارهای کمتــری (نســبت بــه اســمزمعکوس) جداســازی میکنــد و بــه دلیــل مصــرف انــرژی کــم و نــرخ شــار
زیــاد در بســیاری از کاربردهــا ،جایگزیــن فیلتراســیون اســمزمعکوس شــده اســت (شــون و همــکاران )2013 ،نانوفیلتراســیون
قابلیــت تغلیــظ و حــذف قندهــا ،نمکهــای دوظرفیتــی ،باکتــری هــا ،پروتئینهــا و ســایر اجزایــی کــه دارای وزن مولکولــی زیــاد
میباشــند ،را دارا میباشــد .ایــن غشــاها تنهــا یونهــای بــا بیــش از یــک بــار منفــی نظیــر ســولفات یــا فســفات را دفــع میکننــد
و یونهــای بــاردار یــک بــار منفــی را از خــود عبــور میدهنــد (جــود و جفرســون.)2003 ،

اولترا فیلتراسیون
اولتــرا فیلتراســیون یکــی از بهتریــن گزینههــا بــرای تصفیــه آب و فاضــاب چنــد مرحلـهای اســت .دانشــی دقیــق از هــر نــوع
آلودگــی (آلــی ،غیرآلــی یــا زیســتی) و مکانیــزم دقیــق آلودگــی تشــکیل ژل ،جــذب ،رســوب ،انســداد حفــره ،یــا تشــکیل کیــک
کلیــد موفقیــت در تمیــز کــردن غشــای اولترافیلتراســیون اســت (شــی و همــکاران )2014 ،غشــاهای اولتــرا فیلتراســیون معمــوال
دارای حفراتــی در محــدوده  10تــا  1000آنگســتروم بــوده و نیــروی محرکــه بــرای انتقــال از غشــا اختالــف فشــار میباشــد.
هرچــه انــدازه حفــرات ریزتــر باشــد ،ذرات بزرگتــر کمتــری از غشــا عبــور میکننــد .از مــواد و ذراتــی کــه معمــوال توســط ایــن
غشــاها دفــع میشــوند ،میتــوان بــه ســاکاروز ،زیســت مولکــول هــا ،پلیمرهــا و ذرات کلوییــدی اشــاره نمــود .همچنیــن
غشــاهای اولتــرا فیلتراســیون قــادر بــه حــذف مولکولهــای درشــت حــل شــده در محلــول هماننــد پروتئینهــا هســتند (جــود و
جفرســون )2003،اســتفاده از فرآیندهــای غشــایی اولتــرا فیلتراســیون در صنایــع غذایــی میتوانــد بــه ســه حــوزه اصلــی یعنــی
صنعــت لبنــی ،نوشــیدنی و ماهــی و طیــور تقســیم شــود (محمــد و همــکاران. )2012 ،

میکرو فیلتراسیون
میکــرو فیلتراســیون یــک فراینــد فیلتراســیون اســتریل کننــده بــا انــدازه حفــرات  0/1تا  10میکرون میباشــد .میکرو فیلتراســیون
دارای بیشــترین کاربرد در بین فرآیندهای فیلتراســیون مانند اســمزمعکوس و اولترا فیلتراســیون میباشــد (جود و جفرســون
 )2003بنابرایــن طبــق انــدازه حفــرات ایــن غشــا میکــرو ارگانیســم هــا ،مــواد کلوئیــدی و باکتریهــا نمیتواننــد عبــور کننــد .از
آنجــا کــه کوچکتریــن انــدازه باکتــری 0/3 ،میکــرون میباشــد ،از ایــن فرآینــد در استریلیزاســیون محلولهــا اســتفاده میشــود.
مکانیســم عبــور مــواد از غشــاهای میکــرو فیلتراســیون ،مکانیســم غربالگــری میباشــد .بــه طــوری کــه بــه ذرات کوچکتــر از
انــدازه حفــرات غشــا اجــازه عبــور داده میشــود و ذرات بزرگتــر از انــدازه حفــرات در ســطح غشــا دفــع و جمــع میشــوند.
میکروفیلتراســیون در آمــاده ســازی آب اســتریل در صنعــت دارو ،اســتفاده در صنایــع نوشــیدنی و خوراکــی (تغلیــظ و تصفیــه
آب میــوه هــا) ،اســتفاده در صنایــع شــیمیایی ،صنعــت میکروالکترونیــک هــا ،تصفیــه پســابهای شــهری و صنعتــی از طریــق
فرآینــد راکتورهــای زیســتی غشــایی و  ...کاربــرد دارد (بــرو وهمــکاران2003 ،؛ دی کاروالهــو و داســیلوا )2010 ،در جــدول 1
فرآیندهــای غشــا بــه طــور خالصــه و در جــدول  2ویژگیهــای مــاده و فشــار الزم بــرای فیلتراســیون غشــایی آورده شــده اســت.
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نانو کریستال سلولز
از جمل ــه دالیل ــی ک ــه باع ــث اهمی ــت ف ــراوان کارب ــرد نانوکریس ــتال س ــلولز ش ــده اس ــت؛ تجدیدپذی ــری ،دس ــترس پذی ــری
زی ــاد ،ویژگیه ــای مکانیک ــی مناس ــب و س ــطح وی ــژه زی ــاد س ــلولز میباش ــد .مطاب ــق گزارش ــات حاص ــل از بررس ــی ویژگیه ــای
نان ــو ویس ــکرها ،س ــطح وی ــژه ای ــن م ــواد  100مترمرب ــع ب ــر گ ــرم و م ــدول االس ــتیک تئ ــوری آن  167/5گیگاپاس ــکال تعیی ــن
ش ــده اس ــت .در س ــالهای اخی ــر ،روشه ــای متع ــددی ب ــرای تهی ــه نان ــو ویس ــکرها مانن ــد عم ــل آوریه ــای فیزیک ــی مث ــل
ب ــرش ی ــا فش ــار زی ــاد در همگ ــن س ــاز ،عم ــل آوریه ــای ش ــیمیایی مث ــل هیدرولی ــز اس ــیدی ،عم ــل آوریه ــای آنزیم ــی ب ــرای
هیدرولی ــز ،روشه ــای ترکیب ــی و الکتروریس ــندگی در مقی ــاس آزمایش ــگاهی و نیم ــه تج ــاری (پایل ــوت) م ــورد بررس ــی ق ــرار
گرفت ــه اس ــت (چ ــن و هم ــکاران )2009س ــلولز ،از طری ــق فراین ــد همگ ــن س ــازی ،ب ــه ذرات کوچ ــک و س ــپس در فش ــار ب ــاال ب ــه
نانوکریس ــتالها تبدی ــل میش ــود .ای ــن ذرات ب ــا پالس ــتیک تح ــت فش ــار زی ــاد مخل ــوط میش ــوند و ریس ــمان ی ــا روبان ــی را
تولیــد میکننــد .مکانیســم در واکنــش هیدرولیــز اســیدی ،بــه ایــن صــورت اســت کــه مولکولهــای اســید میتواننــد بــه راحتــی
بـــه قســـمتهای آمـــورف نفـــوذ کـــرده و ایـــن
قس ــمتها را ب ــا شکس ــتن پیونده ــای گلوک ــزی،
هیدرولیـــز کننـــد (کلـــم و همـــکاران)2011 ،در
شــکل  4میکروگرافــی الکترونــی نانوکریســتال
س ــلولز و تصوی ــر میکروس ــکوپ نی ــروی اتم ــی
از نان ــو ویس ــکر س ــلولز آورده ش ــده اس ــت:
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سلولز الکترو ریسی شده
در س ــالهای اخیرتولی ــد نانوالی ــاف ب ــه وی ــژه روش الکت ــرو ریس ــی توج ــه بس ــیاری از پژوهش ــگران را ب ــه خ ــود جل ــب ک ــرده
اس ــت ،ای ــن م ــواد ب ــه خاط ــر ابع ــاد در مقی ــاس نانومت ــری (در مح ــدوده  500نانومت ــر) ب ــه گون ــه قاب ــل توجه ــی ویژگیه ــای
فیزیک ــی ،ش ــیمیایی و بیولوژیک ــی الی ــاف در مقی ــاس معم ــول را بهب ــود میبخش ــند (م ــا و هم ــکاران)2005،در ای ــن فرآین ــد،
ج ــت حاص ــل از مای ــع پلیم ــری (محل ــول ی ــا م ــذاب (توس ــط نی ــروی الکت ــرو اس ــتاتیک ق ــوی ب ــا ن ــوک ن ــازل ب ــه س ــمت جم ــع
کنن ــده فرس ــتاده میش ــود و ب ــه ص ــورت نم ــد ب ــی بافت ــی از الی ــاف ب ــر روی آن رس ــوب میکن ــد .الی ــاف حاص ــل از ای ــن فراین ــد
دارای خواص ــی منحص ــر ب ــه ف ــردی مانن ــد نس ــبت س ــطح ب ــه حج ــم ب ــاال و تخلخ ــل زی ــاد ب ــا حف ــره های ــی ری ــز میباش ــد .ای ــن
خ ــواص باع ــث میش ــود ت ــا الی ــاف حاص ــل در م ــوارد مختل ــف ب ــکار رود .پلیمره ــای طبیع ــی و مصنوع ــی زی ــادی را میت ــوان از
طری ــق الکت ــرو ریس ــی ب ــه الی ــاف بس ــیار ظری ــف تبدی ــل ک ــرد (ل ــی و زی ــا )2004 ،ش ــمای کل ــی فراین ــد الکت ــرو ریس ــی در ش ــکل
 7ارائ ــه ش ــده اس ــت.

سلولز بازسازی شده
الیــاف ســلولز بازســازی شــده (لیوســل و ویســکوز) از خمیــر چــوب و از طریــق روشهــای مختلــف عمــل آوری تولیــد میشــود
(شــورز و لنــز )1994 ،در ســالهای اخیــر مطالعــات در زمینــه ســلولز بازســازی شــده یــک زمینــه تحقیقاتــی جدیــد محســوب
میش ــود .بلورینگ ــی فیبره ــای لیوس ــل و ویس ــکوز متف ــاوت اس ــت و موج ــب تغیی ــرات خ ــواص مکانیک ــی الی ــاف میش ــود.
ویژگیه ــای فیزیک ــی الی ــاف ویس ــکوز ش ــامل مقاوم ــت پارگ ــی خش ــک ( 22س ــانتی نیوت ــن ب ــر تک ــس) ،مقاوم ــت پارگ ــی ت ــر
( 12س ــانتی نیوت ــن ب ــر تک ــس) و درج ــه پلیمریزاس ــیون  300میباش ــد .فیب ــر لیوس ــل ب ــه وس ــیله مرط ــوب ک ــردن خمی ــر ب ــا
اکســید آمیــن تولیــد میشــود و پــس از حــذف آب ،محلــول همگــن را بــا حداقــل مقــدار ذرات غیرمحلــول و حبابهــای هــوا
تولیــد میکننــد .ویژگیهــای فیزیکــی الیــاف لیوســل شــامل مقاومــت پارگــی خشــک ( 42ســانتی نیوتــن بــر تکــس) ،مقاومــت
پارگـــی تـــر ( 36ســـانتی نیوتـــن بـــر تکـــس) و درجـــه پلیمریزاســـیون  600میباشـــد (رامامورســـی )2015 ،امـــروزه حاللهـــای
یون ــی س ــازگار ب ــا محی ــط زیس ــت هم ــراه ب ــا بازیاب ــی ح ــال و عملک ــرد زی ــاد مانن ــد - 1بوتی ــل- 3 -متی ــل ایمیدازولی ــوم کلرای ــد و
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 -1بوتیــل- 3 -متیــل ایمیدازولیــوم متیــل ســولفات بــرای تولیــد ســلولز بازســازی شــده معرفــی شــده انــد (حجتــی مروســت و
همــکاران )1393 ،الیــاف ســلولز بازســازی شــده ماننــد لیوســل و ویســکوز بــرای تقویــت کامپوزیتهــای پلیمــری و همچنیــن
تولی ــد غش ــا کاربرده ــای گس ــتردهای داش ــته اس ــت (تن ــگ و هم ــکاران2017 ،؛ مدائن ــی و هم ــکاران )2013،غش ـاهای س ــاخته
ش ــده از س ــلولز بازس ــازی ش ــده آب دوس ــت و مق ــاوم ب ــه ح ــال میباش ــند و ب ــرای ح ــذف ذرات از ح ــال مناس ــب هس ــتند.
غش ــاهای تولی ــد ش ــده از س ــلولز بازس ــازی ش ــده دارای س ــهم قاب ــل توجه ــی در بازاره ــای جهان ــی غش ــاء میباش ــند .س ــازگاری
زیســـتی و پایـــداری شـــیمیایی آنهـــا را بـــرای اســـتفاده در کلیههـــای مصنوعـــی ،همودیالیـــز ،سیســـتمهای تحویـــل دارو،
فیلتراس ــیون حالله ــای آل ــی ،پروتئینه ــا و فرآینده ــای داروی ــی مناس ــب میس ــازد (عل ــی .)2013

نتیجهگیری
س ــلولز ،فروانتری ــن پلیم ــر طبیع ــی در ک ــره زمی ــن اس ــت و ب ــه عن ــوان م ــادهای ب ــا ویژگیه ــای مناس ــب در عل ــوم مهندس ــی
اســـتفاده شـــده اســـت .ایـــن پلیمـــر تجدیدپذیـــر ،زیســـت تخریـــب و همچنیـــن غیرســـمی اســـت .مشـــتقات ســـلولز ماننـــد
نانوس ــلولز ،نانوس ــلولز باکتریای ــی ،اس ــتات س ــلولز ،اس ــترهای س ــلولزی ،نانوکریس ــتال س ــلولز و میکروفیبری ــل س ــلولز م ــواد
توســـعه یافتـــه و امیـــد بخشـــی بـــا ویژگیهـــای اســـتثنایی زیـــاد میباشـــد و در طیـــف گســـتردهای از کاربردهـــا پتانســـیل
مطلوب ــی دارن ــد .ویژگ ــی های ــی جدی ــد ایج ــاد ش ــده مث ــل س ــطح وی ــژه و م ــدول یان ــگ زی ــاد میتوان ــد ب ــرای س ــلولز و مش ــتقات
آن قاب ــل مالحظ ــه باش ــد .ای ــن بدی ــن معن ــی اس ــت ک ــه شناس ــایی ان ــواع ،روشه ــای تولی ــد و کاربرده ــای س ــلولز و مش ــتقات
آن جه ــت تولی ــد غش ــاهای پلیم ــری ام ــری ض ــروری اس ــت .طب ــق نتای ــج محققی ــن اس ــتفاده از ماده ــای ک ــه بتوان ــد حداق ــل
ف ــرآوری را در زم ــان تولی ــد غش ــاهای پلیم ــری داش ــته باش ــد ،میتوان ــد ی ــک م ــاده مناس ــب ،ارزان و ب ــا خصوصی ــات مطل ــوب
باش ــد .در ای ــن بی ــن ،س ــلولز باکتریای ــی یک ــی از مناســبترین جایگزینه ــا ب ــرای مناب ــع فیب ــری میباش ــد .در فرآین ــد تولی ــد
ای ــن م ــاده ،مص ــرف ان ــرژی و م ــواد ش ــیمیایی بس ــیار کمت ــر از س ــایر روشه ــای تولی ــد نانوس ــلولز اس ــت .س ــلولز باکتریای ــی
بس ــیار خال ــص ب ــوده و فاق ــد لیگنی ــن ،هم ــی س ــلولز ،م ــواد اس ــتخراجی و س ــایر ترکیب ــات دی ــواره س ــلولی میباش ــد .ای ــن
م ــاده دارای ویژگیه ــای منحص ــر ب ــه ف ــرد فیزیک ــی ،ش ــیمیایی و مکانیک ــی مث ــل بلورینگ ــى زی ــاد ،ظرفی ــت نگه ــداری آب زی ــاد،
ســطح زیــاد ،االستیســیته ،مقاومــت مکانیکــی و زیســت ســازگاری زیــاد جهــت تولیــد غشــا اســت .تولیــد غشــاهای متنــوع از
س ــلولز و مش ــتقات آن ضم ــن جایگزین ــی فرآینده ــای غش ــایی منج ــر ب ــه بهب ــود کیفی ــت محص ــول و افزای ــش ب ــازده فرآین ــدی
شــده و توســعه ایــن فرآیندهــا را در شــرایط فرآینــدی ماننــد درجــه حــرارت ،فشــار و  pHمتفــاوت فراهــم میکنــد .ویژگیهــای
مــواد هوشــمند و جدیــد ماننــد مشــتقات ســلولزی بــه ویــژه از نــوع نانــو فرآینــد جداســازی غشــایی را بــه یــک فنــاوری موفــق
در صنای ــع مختل ــف تبدی ــل و قطع ــا در آین ــده نتای ــج بس ــیار مفی ــدی ارائ ــه خواه ــد ک ــرد .از دی ــدگاه اقتص ــادی نی ــز اس ــتفاده از
س ــلولز و مش ــتقات آن ضم ــن تولی ــد م ــواد هوش ــمند و همچنی ــن غش ــاهایی ب ــا عملک ــرد بهین ــه ت ــر باع ــث ایج ــاد ی ــک اقتص ــاد
جدی ــد خواه ــد ش ــد و موج ــب تقوی ــت ق ــدرت اقتص ــادی صنای ــع مرب ــوط ب ــه آن خواه ــد ش ــد.
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نانوسلولز
مــادهای اســت کــه بــا کمــک فیبرهــای ســلولزی بــا بزرگــی نانــو تولیــد میشــود نســبت طــول بــه پهنــای ایــن رگههــا بســیار بــاال
اســت .پهنــای معمــول ایــن رگههــا  5تــا  20نانومتــر اســت کــه میتواننــد طولهــای متفاومــت در حــد چنــد میکــرون داشــته
باشــند.
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 .6تهیه مواد بازدارنده در برابر خوردگی
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خواص مهم
.1جذب آب
 .2شکل پذیری
 .3تخلخل
 .4زیستتخریبپذیری سریع
 .5استحکام کششی
 .6دوام
 .7غیر رسمی
 .8غیرآلرژیک
این خواص به عوامل زیادی از جمله عوامل زیر بستگی دارد:
 .1روش کشت
 .2نژاد باکتری استفاده شده در سنتز
.3پیش درمان انزیمی
.4تغذیه

محیط کشت
یکــی از مهمتریــن مســائل تولیــد  BNCمحیــط کشــت آن میباشــد .زیــرا  %50تــا  %80از کل هزینــه تولیــد را در بــر میگیــرد.
انــواع محیــط کش ـتهای شناســایی شــده ،شــامل انــواع پســاب ،زبالههــای کشــاورزی و صنعتــی و ....اســتفاده از ضایعــات
بــه علــت ارزان بــودن و کاهــش دفــع زبالــه در محیــط زیســت ،کمــک بســزایی در راه تولیــد  BNCمیکنــد .بــرای مثــال ضایعــات
نیشــکر از جملــه پســماندهایی اســت کــه در ایــران ســاالنه  3.4میلیــون تــن تولیــد میشــود و دفــع آنهــا نیــز بــرای دولــت
هزینــه در بــردارد.
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برتری سلولز باکتریایی نسبت به سلولز گیاهی
در مقایســه بــا ســلولز گیاهــی BNC ،بــه صــورت خالــص تولیــد میشــود .فاقــد لیگنیــن ،پکتیــن و همــی ســلولز اســت.
ســاختار فــوق العــاده ریــز  BNCدارای ویژگیهــای بســیار باالیــی از تبلــور ،ظرفیــت جــذب مایعــات باالتــری ،درجــه باالتــری از
پلیمریزاســیون ،ســطح خــاص باالتــر و خصوصیــات مکانیکــی باالتــر اســت کــه باعــث میشــود در بســیاری از کاربردهــا گزینـهای
برتــر از ســلولز گیــاه باشــد.

عــاوه بــر ایــن ،آمادگــی  BNCبــرای اصــاح ،آن را در مقایســه بــا ســلولز بــا منشــا گیاهــی بســیار برتــر میکنــد BNC .میتوانــد
در طــول دوره تخمیــر بــه گون ـهای ســاخته شــود کــه لولههــا ،کرههــا یــا غشــاها را بــا توجــه بــه خواســتههای کاربــردی ترســیم
کنــد جنبــه دیگــر فراوانــی گروههــای هیدروکســیل در  BNCاســت کــه عملکــرد یــا ترکیــب آن را بــا ســایر ترکیبــات تقویــت
کننــدهای کــه  BNCرا بــا خــواص فیزیکــی جدیــد ،ماننــد فعالیــت ضــد میکروبــی رســانایی الکتریکــی یــا حتــی کامپوزیتهــای
چنــد منظــوره  BNCتســهیل میکنــد بنابرایــن بخشــهای کاربــردی  BNCبطــور مــداوم در حــال گســترش اســت ،از جملــه
فــرآوری بیوزیســتی ،کاربردهــای پزشــکی و دارویــی ،تصفیــه فاضــاب ،مــواد رســانای الکتریکــی ،بســته بنــدی و صنایــع غذایــی.
تصویر میکروسکوپی نانوسلولز باکتریایی

مزایای خشک کنی نانوسلولز
.1ماندگاری زیاد
.2عدم تخریب بیولوژیکی
.3حمل راحتر
.4هزینه حمل کمتر
.5انبارداری راحتر و توسعه کاربردهای آن
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جهت انتخاب روش مناسب خشک کنی
اگــر هــدف تولیــد پــودر نانوســلولز اســت روش فریــز درایــر و اســپری درایــر مناســب بــوده و اگــر هــدف تولیــد فیلــم نانوســلولز
اســت روشهــای جــت درایــر ،آون و آون خــا مناســب ایــن کار میباشــند .از روشهــای فریــز درایــر و خشــک کنــی بــا دی
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اکســید کربــن فــوق بحرانــی هــم میتــوان جهــت تولیــد پــودر نانوســلولز و هــم جهــت تهیــه آیــروژل نانوســلولز اســتفاده نمــود.

کابینت سازی
گردآورنده :امیرحسین شادابی
دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی
a.h.shadabi@gmail.com

نتیجه
کاربردهــای ایــن ســلولز ســاخت مختلــف کامپوزیتهــا میباشــد .اکثــر کاربردهــای ایــن ســلولز در ارتبــاط بــا تقویــت
ماتریکسهــای پلیمیــری بــوده اســت و اطاعــات کمــی دربــاره اثــر تقویــت کنندگــی آنهــا در ماتریکــس ســیمان وجــود دارد.
همچنیــن اثــر چرخــه ذوب-انجمــاد بــر دوام کامپوزیتهــا جهــت اســتفاده در مناطقــی کــه در معــرض دورههــای یخبنــدان و
ذوب متوالــی قــرار دارنــد بررســی شــده اســت .ســلولز تولیــد شــده از میکروفیبریلهــای درهــم رفتــه بــا آرایــش تصادفــی و
بــدون جهــت گیــری و زاویــه مشــخص تشــکیل شــده اســت .میانگیــن پهنــای میکروفیبریلهــا نیــز حــدود  24نانومتــر انــدازه
گیــری شــد.

مقدمه
ســاخت و ســاز در ایــران و مخصوصــا اســتان اردبیــل در دو دهــه گذشــته بــه شــدت در حــال افزایــش میباشــد و پیشــرفت روز
افــزون کمــی و کیفــی قابــل توجهــی داشــته اســت کــه زلزلههــای حــدود  6ریشــتری کــه امســال در کشــور رخ داده و کمتریــن
تخریــب و زیــان را نســبت بــه زلزلــه ســرپل داشــته میتوانــد گــواه آن باشــد و ایــن مهــم را بایــد مدیــون دانشــگاه هایــی بــود
کــه چنیــن مهندســانی تربیــت کردهانــد ،بگذریــم؛
ایــن ســاخت و ســاز مشــاغل وابســته زیــادی را درگیــر خــود میکنــد زیــرا هــر ســاختمان نیــاز بــه بنایــی ،نقاشــی ،گــچ کاری،
کاشــی کاری ،فاضــاب ،شیشــه و پنجــره ،لولــه کشــی و ...دارد امــا در ایــن میــان از مهمتریــن مشــغال شــغل کابینتســازی
میباشــد کــه نمیتــوان از آن چشــم پوشــی کرد،زیــرا هــر خانــه بایــد کابینــت و کمــد داشــته باشــد و نمیتــوان از آن گذشــت

و حتمــا بایــد نصــب شــوند زیــرا وجــود آنهــا درمنــازل ضــروری میباشــد؛و بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی ســاخت و ســاز از
پرســودترین مشــاغل در کشــور میباشــد در ایــن قســمت از نشــریه میخواهــم بــه موضــوع شــغلی کــه بــا نــام کابینــت ســازی
شــناخته میشــود بپــردازم و ضمنــا دربــاره مشــاغل وابســته بــرای شــما دوســتان عزیــز بنویســم

کابینــت در لغــت بــه معنــای کمــد میباشــد ولــی بیشــتر بــه کمدهــای آشــپزخانه کابینــت گفتــه میشــود و کمتــر کســی میدانــد
تمــام انــواع کمــد جــزء کابینتهــا هســتند البتــه در شــغل کابینــت ســازی وســایلی ماننــد انــواع میــز و تخــت خــواب و ...ســاخته
میشــود و یــک کابینــت ســاز ممکــن اســت فقــط بــه صــورت تولیــدی ســرویس خــواب و انــواع میــز را تولیــد کنــد و در بــازار
بصــورت آمــاده بفــروش برســاند یــا اینکــه ســفارش قبــول کنــد و تمــام وســایلی کــه مشــتری اش نیــاز دارد بســازد یــک کابینــت
ســاز وســایل مختلفــی بــا ام دی اف،ئوپان،پــی وی ســی و در برخــی مــواررد چــوب میســازد یــک کابینــت ســاز وســایلی ماننــد
کمددیواری،انــواع کمــد ماننــد کمــد لباس،کمــد اســباب بازی،دراور،انــواع مختلفــی از میــز اعــم از:میزالتحریر،میزآرایش،میــز
غذاخــوری و،...انــواع تخــت خــواب و ...را بایــد بتوانــد بســازد البتــه در ســاخت برخــی وســایل بــه همــکاری نقاش،مبــل
ساز،شیشــه گــرو ...ممکــن اســت احتیــاج شــود.

ام دی اف
ام دی اف یــا تختــه فیبــر نیمــه ســخت ،از عناصــر کشــیده و باریــک چوبی(فیبر)یــا ســایر الیــاف غیرچوبــی و مــواد لیگنوســلولزی
ماننــد ســاقه گنــدم ،ذرت ،نیشــکرو(..که بــه صــورت خمیــر درامدهانــد) و از طریــق فشــردن ،تداخــل بیــن الیاف(لیگنیــن چــوب)
یــا بــا افــزودن چسـبهای مصنوعــی ســاخته میشــود.
ام دی اف بــا ضخامــت و روکشهــای مختلفــی مــورد اســتفاده میباشــد،که ضخامــت آن در دنیــا میان3الــی 80میلــی متــر
میباشــد/اما در ایــران ورقهــای بــا ضخامــت  )16+16(32-25-16-12-8-3در بــازار وجــود دارد .ورق ام دی اف بــر اســاس نــوع
روکــش و ضخامــت بــه دســته بندیهــای مختلفــی تقســیم میشــود
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ورق سه میل
ایــن ورق ام دی اف کــه ضخامــت ســه میــل را داراســت معمــوال در بــازار بــا روکــش لتــرون برفــی وجــود دارد امــا قبــا بــا روکــش
ســفید بــراق و حتــی طرحهــای مختلــف بــه وفــور یافــت میشــد کــه االن غیــر از ســفید برفــی طرحهــای دیگــر بســیار نایــاب
اســت ایــن نــوع ورق در بازارهــم بــا نــام ســه میــل شــناخته شــده و بــرای پوشــاندن پشــت انــواع کمــد و باکسهــا و بــرای کــف
کش ـوها اســتفاده میشــود انــدازه ایــن ورق در بــازار 122*244و183*244میباشــد.

ورقهــای ام دی اف دارای روکشهــای کاغذی(مالمینه،لتــرون،اچ پــی ال و،)....هایگلس،پلــی گالس میباشــد .ورقهــای
بــا روکشهــای کاغــذی (غیــر از اچ پــی ال )بــا ضخامــت  16میــل بــرای ســاخت همــه وســایل ام دی اف اســتفاده میشــود
معمــوال بــرای بدنــه و اجــزای داخلــی کمــد و کابینــت از ورق ام دی اف مالمینــه ســفید اســتفاده میشــود و ابعادهــای موجــود
ایــن ورقهــا 183*366و 210*366میباشــد البتــه کــه اســتفاده ابعــاد  183 *366بــه مقــدار بســیار زیــادی بــاب تــر میباشــد

ورق هایــی کــه ،بــا روکــش اچ پــی ال هســتند بــا چســباندن ســطج دو ام دی اف  16میــل بــه هــم ،بــه ضخامــت  32و بــا
چســباندن ســه ام دی اف بــه ضخامــت  48میرســد و پــس از پــرس شــدن اچ پــی ال بــه آن در برابــر آب و حــرارت مقــاوم
میشــود اچ پــی الهــای بــا کیفیــت ماننــد صفحــه اچ پــی ال آرتاویــل در برابــر میــزان بســیار باالیــی از حــرارت مقــاوم هســتند.
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ابعــاد ایــن نــوع ورق70*410و60*410میباشــد ایــن ورق بــه عنــوان جایگزینــی بــرای ســنگ کابینــت میباشــد و روی ســطح
کابینــت قــرار میگیــرد و در جایــی بــه جــزء ایــن کاربــرد نــدارد .

هایگلس
ورقهــای ام دی اف بــا روکــش هایگلــس معمــوال بــا ابعــاد 122*244و 122*280تولیــد میشــوند ایــن ورقهــا بدلیــل قیمــت
بــاال فقــط بــرای دربهــا و نمــای کابینــت و کمــد اســتفاده میشــوند و بــرای بدنــه و اجــزاء داخلــی آنهــا از ام دی اف مالمینــه
ســفید اســتفاده میشــود.

ورق هایگلــس فقــط یــک رو روکشهــای هایگلــس دارد و روی دیگــر از لتــرون ســفید برفــی اســتفاده میشــود چونکــه قیمــت
باالیــی دارد و قســمت بیرونــی دربهــا و نمــا روکــش هایکلــس خواهنــد داشــت ورق هایگلــس بــه کار زیبایــی و درخشــندگی
زیــادی میبخشــد.

پلی گلس
ایــن ورق هــم ماننــد هایگلــس درخشــندگی و زیبایــی بســیار باالیــی دارد امــا دو حســن نســبت بــه هایگلــس دارد اول اینکــه
مقاومــت باالتــری نســبت بــه ایجــاد خــراش دارد و دوم اینکــه هــر دو طــرف روکــش پلوگلــس میباشــد در ضمــن ورق پلوپلــس
بزرگتــر اســت و ابعــاد آن 183*366اســت.

ورقهای خام
ورقهــای خــام هــم بصــورت دورو خــام و هــم بــه صــورت تکرومالمینــه ســفید وجــود دارنــد و ایــن ورقهــا بــرای دربهــا یــا
نمــای کار یــا بعضــی ســرویسهای خــواب و بوفههــا اســتفاده میشــود یــک رو خامهــای پــس از ســی ان ســی توســط وکیــوم
روکــش شــده و از حالــت خامــی خــارج میشــود و دوروخامهــا هــم پــس از اتمــام کار رنــگ میشــوند .ابعــاد ایــن ورقهــا
183*366و 122*244میباشــند.
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نئوپان
یکــی از قدیمیتریــن فراوردههــای چوبــی و صفحـهای اســت کــه از مخلــوط خــرده چــوب و ســایر مــواد ســلولوزی "کاه و تفالــه
نیشــکر" و مــواد چســبنده بــه کمــک فشــار و گرمــا ســاخته میشــوند.

نئوپــان معمــوال از مــازاد کارخانههــا ،چــوب بریهــا و شــاخه کــم قطــر درختــان جنگلــی تهیــه میشــود بــرای زیبایــی بیشــتر
نئوپــان آنــرا بــا روکشهــای طبیعــی و مصنوعــی ماننــد لتــرون یــا مالمینــه روکــش میکننــد از ورق نئوپــان بــرای ســاخت وســایل
بــازاری کــه قیمــت تمــام شــده بــرای رقابــت بــا رقبــا مهــم اســت اســتفاده میشــود ،میشــود گفــت زمانــی از نئوپــان اســتفاده
میشــود کــه قیمــت تمــام شــده بــرای مــا حائــز اهمیــت اســت و پــا روی کیفیــت میگذاریــم
در دنیــا و بــه تبــع آن در ایــران انــواع گوناگونــی از ورقهــا وجــود دارد امــا اکثــرا از ورقهــای نامبــرده شــده اســتفاده میشــود.
نــا گفتــه نمانــد کــه بعضــی اوقــات بدیــل اضافــه مانــدن از ورق نمــا از آن در بدنــه کار و اجــزای داخلــی کار کــه دیــده نمیشــوند
اســتفاده میشــود
نکتــه دیگــر اینکــه هایگلــس کــه بــه معنــی ســطح شیشـهای میباشــد بــا نامهــای کالس در میــان عــوام نامیــده میشــود کــه
تصــور دارنــد چــون کالس باالیــی دارد بــه آنهــای کالس گفتــه میشــود
معمــوال ام دی اف کاران از چــوب اســتفاده نمیکننــد ودر برخــی مــوارد بــرای نماهــا و یــا بــه خاطــر مقاومــت باالتــر چــوب نســبت
بــه ام دی اف از آن بــرای پایــه وســتون بعضــی کارهــا اســتفاده میشــود

50

نانوسلولز

شماره دوازدهم ،زمستان 1400

-1اندازه گیری
از مهمتریــن و حســاسترین مراحــل کار انــدازه گیــری اســت زیــرا هــم بــرای تعییــن قیمــت و هــم بــرای کشــیدن نقشــه بــه
آن نیــاز داریــم و اگــر انــدازه درســت گرفتــه نشــود نقشــه غلــط میشــود و کار دچــار نقــص میشــود.

-2نقشه کشی
نقشــه کشــی هــم از مراحــل مهــم میباشــد،زیرا در حیــن شــبیه ســازی بهتریــن حالــت کار را میتــوان پیــدا کــرد وقســمت
اعظمــی از خطاهــا را پیــش بینــی کــرد و بــه مــوازات آن کیفیــت و ســرعت انجــام کار بــاال میــرود ایــن کار را بصــورت دســتی روی
کاغــذ یــا بــا برنامــه هایــی ماننــد 3دی مکس،اســکچاب،کیچن دراو و ...انجــام داد.

-3تعیین اندازه قطعات و وسایل یراق آالت مورد نیاز
بعــد از نقشــه کشــی بــا توجــه بــه نقشــه شــروع بــه تعییــن انــدازه قطعــات کــرده و ســپس بــا اســتفاده از کات مســتر تعــداد
ورقهــای مــورد نیــاز را بدســت میاوریــم و ســپس یــراق آالت مــورد نیــاز و تعــداد آنهــا را یادداشــت میکنیــم.

-4برش و نوار
بعــد از خریــد ورق ،طبــق لیســت بدســت ،آمــده آنهــا را بریــده و ســپس بــا اســتفاده از دســتگاه نــوار چســبان ،بــه لبههــای
قســمت هایــی کــه در معــرض دیــد هســتند نــوار میچســبانیم معمــوال بــرای نمــا و دربهــا از نوار2میــل و بــرای بدنــه از نوار1میــل
اســتفاده میشــود.

-5مونتاژ
بعــد بــرش و چســباندن نــوار لبــه شــروع بــه مونتــاژ قطعــات کــرده اگرپــروژه کابینــت یــا کمــد دیــواری باشــد تنهــا قطعــات بدنــه
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را باکــس میکنیــم و ریــل کش ـوها را نصــب میکنیــم و بقیــه مراحــل حیــن نصــب میباشــد و اگــر کارهــای بــازاری بــدون نیــاز
بــه نصــب در محــل نصــب باشــد آنــرا بصــورت کامــل تکمیــل میکنیــم.

 -6نصب
کابینت:بعــد از بســتن پایههــا کابینتهــای زمینــی را چیده(پایــه بایــد قبــل از چیــده شــدن بســته شود)ســپس کابینتهــای
دیــواری را توســط فیتینــگ یــا نگــه داشــتن کابینــت توســط فــرد کمکــی و بســتن پیــچ نصــب میکنیــم و بعــد از بســتن تــاج ،زیــر
چراغــی ،پاخــورو قــرار دادن صفحــه «اچ پــی ال» و نصــب غرنیــز آبگیــر و ســینک دربهــا را نصــب کــرده و ســپس دســتگیرهها
را نصــب میکنیــم .
کمــد دیواری:پــس از نصــب قیدهــا بــه دیــوار و نصــب بدنههــا و طبقــات و تــاج و ....دربهــا را نصــب کــرده و ســپس
دســتگیرهها رو نصــب میکنیــم ســپس بــرای زیبــا تــر شــدن کار بــر روی درزهــای میــان دیــوار و کمــد غرنیــز تاشــو میچســبانیم.

مشاغل وابسته
در ایــن شــغل مشــاغل زیــادی درگیــر میشــوند کــه میتــوان از یــراق فروشــی،ورق فروشی،خدمات(ســی ان ســی ،بــرش،
وکیــوم ،نــوار و ،)...شیشــهگری ،نقاشــی و  ...نــام بــرد.

ابزارها
در ایــن کار بدلیــل وجــود بــرون ســپاری بــرای کارهایــی کــه خدمــات نامیــده میشــوند صرفــه بــرای خریــد ابــزار آالت خدمــات
وجــود نــدارد زیــرا کارگاههــای خدماتــی ایــن کاررا بــا قیمــت بســیار مناســبی انجــام میدهنــد و بدلیــل تمرکــز آنهــا روی ایــن کار
بــا ابــزار آالت دقیقتــری و گرانتــری ایــن کار اانجــام میدهنــد و ضمنــا میتــوان بــا ایــن کار از زمــان بــرای انجــام بقیــه کارهــا
اســتفاده کــرد.
مــا بــرای شــروع کار بــه ابــزار آالت اعــم از:فارســی بر،پمــپ باد،ســنجاق کوب،تــراز لیزری،دریــل ســبک بــرای مونتــاژ ،دریــل
دیواری،دریــل شــارژی ،عمــود بــرو ...نیــاز داریــم کــه میتوانیــم بــا حقوقــی کــه در دوران شــاگردی بدســت آورده ایــم آنهــا را
تهیــه کنیــم کــه در شــرایط فعلــی بــا پولــی حــدود  20میلیــون تومــان همــه میشــود را تهیــه کــرد
در آخــر اینکــه کابینــت ســازی شــغلی اســت کــه بــا شــرایط فعلــی بــه شــدت مــورد نیــاز جامعــه اســت و میتــوان آنــرا بــا ســرمایه
کمــی شــروع کــرد و ســودهای خوبــی برداشــت کــرد ،ولــی بایــد بــه کار بــه خوبــی مســلط بــود و بــه دقــت و بــا ســلیقه بــاال آنــرا
انجــام داد ضمنــا میتــوان آنــرا بــه میــزان زیــادی و تاحــد تولیــد کارهــای بــازاری بــا تعــداد بــاال و عرضــه در بــازار گســترش داد
در تحقیقــات بعــدی بــه معرفــی و بررســی وظیفــه تــک تــک ابزارهــا ،نگهــداری کابینتهــا ،راهنمایــی خریــد کابینــت و...
خواهــم کــرد.

منابع
1- http://www.carpenter.mihanblog.com/
2- http://www.violeethomedesign.com/
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تاریخچه استفاده از چوب
در جهان
گردآورنده:سحر جهان شاهی
دانشجوی کارشناسی مهندسی چوب و فرآوردههای سلولزی

Gmail:Shrjhanshahy@gmail.com

چکیده
چــوب یکــی از اولیــن مــوادی اســت کــه بطــور طبیعــی و فــراوان در دســترس بشــر قــرار داشــته اســت.از ایــن رو تاریــخ اســتفاده
از آن بــه زمانهــای خیلــی دور میرســد .ناآشــنائی انســانهای قدیــم بــه ادوات مناســب جهــت تبدیــل ایــن جســم ،بــه
طــوری کــه تاریــخ نشــان میدهــد ،مصــرف آنــرا محــدود میســاخته ولــی بــا پیشــرفت زندگــی و امکانــات بهتــر تبدیــل چــوب بــه
صورتهــای مختلــف هــر چــه بیشــتر توســعه یافتــه اســت .بطــور کلــی میتــوان گفــت بــا انکــه انســان قبــل از تاریــخ پناهــگاه
زندگــی خــود را از غارنشــینی آغــاز کــرد ولــی از چــوب پیــش از ســایر مــواد اســتفاده نمــود .در کاوشهــای باستانشناســی در
کنــار دریاچههــای ســوئیس ،ســاووآ(در حــوزه آلــپ) ،ایتالیــا و بســیاری از نقــاط دیگــر کــه در گذشــته در آب قــرار داشــتهاند
پایههــای چوبــی خانههــای شــناور مربــوط بــه دوران پارینــه ســنگی ،نوســنگی و عصــر آهــن هنــوز بــه دســت میآیــد کــه نشــانه
قدمــت اســتفاده از چــوب در ســاختمان ،وســایل کار و منــزل میباشــد و نشــان میدهــد کــه انســانهای قدیــم چــوب را بــه
شــکل خیلــی ابتدایــی بخصــوص بــرای پایــه و پوشــش پناهــگاه خــود بــکار میبردنــد .جالــب اینکــه هنــوز هــم در بعضــی نقــاط
جهــان مثــل اقیانوســیه و مــاالکا ،خانههایــی شــناور در آب توســط بومیهــا بــه همــان صورتهــای ابتدایــی ســاخته میشــود.
بطــور کلــی مصــارف چــوب در گذشــته و تــا حــدود دویســت ســال پیــش هنــوز هــم شــکل ســنتی خــود را حفــظ کــرده بــود و از
قرنهــای متمــادی بــدون تغییــر وتحــول چشــم گیــری در جوامــع انســانی رایــج بــوده اســت .ایــن مصــارف شــامل اســتفاده ازچوب
در تهیه؛دســته افــزار ،گهــواره ،خانــه ســازی ،تختخــواب ،نردهبــام ،وســائل کشــاورزی ،کشــتی و قایقســازی ،وســائل نخریســی
و بافندگــی ،وســائل جنگــی و شــکار ،میــز و نیمکــت ،در ســازی و گاریســازی ،تابوتســازی و ســوخت ،بــوده اســت.
در ایــن میــان مالحظــه میگــردد کــه نقــش چــوب در تکامــل تمــدن انســانها از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت بخصــوص
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زمانــی کــه تعمــق کنیــم کــه در ســواحل آبهــا تنهــا وســیله حمــل و نقل،قایــق و کشــتی بــوده و ایــن وســیله حرکــت تــا چــه انــدازه
در اشــاعه تمــدن و تکامــل آن و در کشــف نواحــی و منابــع ناشــنا ختــه در کــره زمیــن تاثیــر داشــته و یکــی از اســباب حفــظ بقــاء
انســان در طــی ادوار تاریــخ گردیــده اســت.

تاریخچه استفاده از چوب در جهان
بیشــتر صاحبنظــران معتقدنــد کــه بشــر از ابتــدای زندگــی بــر کــرهی زمیــن ،چــوب را میشــناخته و بــه صورتهــای مختلــف از
آن اســتفاده میکــرده اســت .نگاهــی بــه مــوزهی علــوم طبیعــی لنــدن نشــان میدهــد کــه حــدود 10000ســال پیــش ،بشــربا
نیزههــای چوبــی بــه شــکار میپرداختــه و بــه وســیلهی تنــهی درختــان از رودخانههــا عبــور میکــرده واز حــدود  5000ســال
پیــش اســتفاده از قایــق و ســورتمههای چوبــی در اروپــای شــمالی مرســوم بــوده اســت .بدیهــی اســت تکامــل صنایــع چوبــی ،در
ارتبــاط بــا وضــع زندگــی و میــزان پیشــرفتهای صنعتــی جوامــع و دسترســی آنهــا بــه منابــع چــوب بــوده اســت و تــا جایــی کــه
تاریــخ میتوانــد در پــی بــردن بــه ســابقهی مصــرف چــوب در دنیــا مــدد رســان باشــد ،میتــوان گفــت در مصــر باســتان ،صنایــع
چوبــی بیــش از ســایر نقــاط زمیــن پیشــرفت داشــته اســت و اســناد تاریخــی گــواه آن اســت کــه در دورهی ماقبــل تاریــخ - ،یعنــی
از ظهــور انســان در درهی نیــل تــا  3200ســال ق.م – و بــه خصــوص دورهی عصــر جدیــد مصریهــا راه اســتفاده از چــوب را
بــه خوبــی میدانســتند و طــی ایــن مــدت در اطــراف خانههــای خــود نردههــای چوبــی برپــا داشــته بودنــد .از دورهی اســتفاده
ازســنگ و مــس در صنعــت ،صنایــع مربــوط بــه چــوب ترقــی فــراوان کــرده و ســاختن انــواع تختخــواب و تابوتهــای چوبــی
رواج یافــت و در دورهی حکومــت خانــدان تیــن ترقــی و رونــق صنایــع چــوب بــه حــدی رســید کــه درهــای چوبــی بــزرگ یکــی از
ملزومــات قصرهــا و ابنی ـهی اداری و مســکونی بــه حســاب میآمــد.
درحاضــر نمونههــای فراوانــی از آثــار چوبــی مصــر باســتان در مــوزهی لنــدن و مــوزهی لــوور پاریــس نگهــداری میشــود کــه
مطالعـهی آنهــا میتوانــد راهگشــای شــناخت پیشــرفت صنعــت چــوب در مصــر باشــد .گفتنــی اســت کــه ســایر ملــل و اقــوام
هــم نســبت بــه درج ـهی ترقــی و پیشــرفت خــود ،بــه اهمیــت چــوب توجــه داشــتهاند.
در مــوزه آلتونــا در هامبــورگ تکامــل اســتفاده از چــوب در کلیــه مــوارد مذکــور و نقــش حیاتــی ایــن مــاده در تــداوم و تکامــل
انســانها آشــکارا از روی وســائل چوبــی کــه در آنجــا جمــع آوری گردیــده نمایــان اســت.به همیــن ترتیــب آثــار چوبــی کــه در
مــوزه علــوم طبیعــی لنــدن وجــود دارد بازگــو کننــده آن اســت کــه بشــر از حــدود  10000ســال قبــل بــا نیــزه چوبــی بــه شــکار
میرفتــه و در اروپــای شــمالی از 5000ســال قبــل ،از قایــق و وســائل چوبــی اســتفاده میکــرده اســت .مســاله قبــل توجــه در
تاریخچــه مصــرف چوب،تکامــل صنایــع چوبــی در مصــر قدیــم اســت کــه از حــدود  3200ســال قبــل از میــاد بــه خوبــی بــه فنــون
کار بــا چــوب آشــنا بودهانــد و در دوره آنتولــی تیــک (دوره ســنگ و مــس) از فلــز مــس افزارهــای تبدیــل چــوب ســاختهاند.
در بازدیــد از مــوزه انگلســتان و لــوور بــه آثــار متعــددی از صنایــع چــوب در مصــر قدیــم بــر میخوریــم کــه در خــور اعجــاب و
تحســین میباشــد و بطــور کلــی میتــوان گفــت کــه در دره نیــل درودگری،ســاختن گاری،افــزار کشــاورزی،تهیه روکشهــای
چوبــی و تختــه الیــه (بخصــوص بــرای اســتفاده در تابوتهــا و محفظــه مومیائیهــا) از ظرافــت و دقــت خاصــی برخــوردار بــوده
اســت.صنایع مســتظرفه چوبــی نیــز نظیــر حکاکــی بــر روی چوب،منبــت کاری و مبــل ســازی،که نمونــه بــارز آن تخــت ســلطنتی
توتــان خامــون ملکــه مصــر کــه از چــوب آبنــوس ســاخته شــده اســت و مربــوط بــه چهــار هــزار ســال قبــل میباشــد،رونق
بســزائی داشــته اســت .در کاوشــگریها از آثــار مصــر قدیم،مراحــل مختلــف تختــه چنــد الیــه ســازی بــه شــرح زیــر مشــخص
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شــده اســت؛
_ تهیه الیه از توده چوب (چوب ماسیو ) توسط افزارهای شکاف دهنده.
_ مسطح کردن و تراش دادن و پرداخت کردن
_ تهیه چسب
_ جور کردن الیهها و چسب زنی.
_ فشردن الیههای چسب خورده و تهیه تخته چند الیه.
در امپراطــوری چیــن در حــدود یــازده قــرن قبــل از میــاد مســیح چــوب بــه قــدری اهمیــت و ارزش داشــته اســت کــه آئیــن
نامــه هائــی بــرای تنبیــه متخلفبــن کــه درختــان را قطــع میکــرده اند،وضــع شــده اســت.در معابــد بودائــی کــه در هنــد و جنــوب
شــرقی آســیا در اعصــار بســیار قدیــم ســاخته شــده اند،مجســمههای چوبــی بــه اشــکال مختلــف قــرار داده شــده اســت،که
ظرافــت هنرهــای چوبــی و اطــاع از خــواص ایــن مــاده را بازگــو میکنــد و غالــب آنهــا از چــوب خــوش بــوی صنــدل میباشــد.
در یونــان باســتان ،صنایــع چــوب – از جملــه روکــش ســازی -رواج بســیاری داشــته و از آن بــرای ســاخت تخــت روان و میــز
اســتفاده میشــده و براســاس نظــر زنــده یاداســتاد مهنــدس کریــم ســاعی ،اهمیــت چــوب بــرای یونانیــان بــه آن انــدازه بــوده
کــه طبــق افســانههای ملــی میپنداشــتند هــر درختــی را فرشــتهی نگهبانــی میکنــد و باقطــع درخــت ،آن فرشــته نیــز کشــته
میشــود ،بــه همیــن جهــت در صــورت ضــرورت قطــع یــک درخــت ،بــرای آن قربانــی میدادنــد.
در روم نیــز چــوب ارزش خاصــی داشــته و حتــی میتــوان گفــت رومیهــا از اصــول جنــگل داری اطــاع کافــی داشــته انــد.
پــس از میــاد مســیح هــم گســترش صنایــع چــوب در اروپــا ادامــه یافــت .در روم ،ســاخت کشــتیهای بــزرگ کاماًرایــج شــد،
در حــدود ســال 1000م ،هنگامــی کــه وایکینگهــا بــر قســمت اعظــم اروپــای شــمالی مســلط شــدند ،علــت پیــروزی خــود را در
اختیــار داشــتن کشــتیهای بــزرگ مجهــزی اعــام کردنــد کــه هــم اکنــون بقایــای آنهــا در موزههــای کشــور نــروژو دانمــارک
موجــود اســت.
از ســوی دیگــر بــا رواج دیــن مســیح ،صنایــع چــوب هماننــد ســایر صنایــع تحــت تأثیــر و در خدمــت دیــن جدیــد قــرار گرفــت.
دروپنجرههــای کلیســاهایی کــه طــی قــرون اولی ـهی ظهــور مســیح ســاخته شــده ،بــه خوبــی میتوانــد مؤیــد ایــن ادعــا باشــد.
کماایــن کــه در معمــاری رومــن (رمانســک ) -کــه از قــرن دهــم تــا ســیزدهم میــادی ادامــه داشــته اســت – در معمــاری گوتیــک
نیــز کــه از اواخــر قــرن دوازدهــم در فرانســه و در تمــام قــرون وســطا ،تــا قــرن شــانزدهم میــادی در اروپــا ادامــه داشــته اســت
– غالــب در و پنجرههــا را چــوب و بــه خصــوص چــوب بلــوط تشــکیل میدهــد.
بعــد از رنســانس نیــز صنایــع چــوب گام دیگــری در راه تکامــل برداشــت ،بــه طــوری کــه تاریــخ نشــان میدهــد در زمــان ملکــه
الیزابــت در انگلیــس ،چــوب بــه قــدری مــورد توجــه قــرار گرفــت کــه باعــث نگرانــی دولــت شــد.
در شــبه قــارهی هنــد هــم از زمانهــای دیــر و دور گذشــته تــا بــه امــروز ،چــوب از اهمیــت و اعتبــار خاصــی برخــوردار بــوده
اســت .چوبهــای آبنــوس ،بقــم ،بلســان بنفــش و صنــدل (ســندل)در هنــد و چــوب شیشــام در پاکســتان از جملــه چوبهایــی
بــوده و هســت کــه از آنهــا در ســاخت وســایل ،ابــزار ،تندیسهــا و صنایــع وهنرهــای مرتبــط بــا چــوب اســتفاده شــده اســت.
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در کشــور اندونــزی نیــز از زمانهــای دور تــا بــه حــال از چوبهــای مختلــف در ســاخت بــت ،تندیــس و نیــز آثــار کنــده کاری و
منبــت اســتفاده نمودهانــد.
در کشور استرالیا نیز چوب کاربرد فراوانی به ویژه درساخت مبلمان داشته است.
ایــن وضعیــت بــه خصــوص در کشــور فرانســه هــم وجــود داشــته و دارد .ســاخت انــواع مبلمــان بــه ســبک لویــی و ســرویسهای
اتــاق خــواب از چــوب ،از هنرهــای شــاخص کشــور فرانســه بــوده و هســت .بــه هــر حــال بــا مــروری بــر صنعــت و هنرهــای
مرتبــط بــا چــوب در کشــورهای مختلــف جهــان ،ایــن نکتــه مســتفاد میشــود  :چــوب از جملــه مــوادی بــوده کــه پیوســته نقــش
مهــم و تعییــن کننــدهی در پیشــبرد صنایــع و حــرف و هنرهــای مختلــف داشــته اســت .
از ایــن تاریــخ چهــره تبدیــل چــوب در جهــان عــوض شــد و چــوب درختــان قطــور بــه ســرعت بــه قطعــات نــازک بــرای مصــارف
مختلــف قابــل تبدیــل شــد و اســتفاد ه از چــوب ابعــاد عظیــم و متنوعــی پیــدا کــرد.
بــا کشــف نیــروی بــرق و سیســتم تلگراف،ارتبــاط نقــاط دور بــا یکدیگــر و انتقــال انــرژی مشــکلی ایجــاد میکــرد کــه ایــن بــار نیــز
تیرهــای چوبــی حامــل ســیم تنهــا راه حــل بشــمار میرفــت بطــوری کــه در اوایــل قــرن نوزدهــم مصــرف تیــر ارتباطــات بطــور ســر
ســام آوری بــاال رفــت و در حــال حاضــر هــم اهمیــت خــود را حفــظ کــرده اســت.
مصــرف چــوب بــه عنــوان تکیــه گاه (تــراورس) خطــوط قطــار (ریل)،اســتفاده دیگــری اســت کــه اهمیــت چــوب را در ارتبــاط
انســانها در خشــکیها بازگــو میکند.بــه عــاوه ســاختن انــواع و اقســام محفظههــای متحــرک چوبــی مثــل واگن،اطــاق
ماشــین،قطار و اتومبیــل هــر یــک بــاز گــو کننــده نقــش چــوب در تکامــل تمــدن انســانها میباشــد کــه تــا حــال حاضــر همچنــان
بــر قــرار اســت و تــا پایــان جنــگ جهانــی اول حــدود چهــار هــزار مــورد مختلــف بــرای کار بــرد چــوب میشــناختند.
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مروری بر تاریخچه استفاده چوب در ایران
هــر چنــد تاریــخ مصــرف چــوب در ایــران چنــدان معلــوم نیســت ولــی از خــال نوشــتههای محققــان ،مورخــان و باستانشناســان
میتــوان اســتنباط کــرد کــه درایــران عصــر حجــر ،اســتفاده از چــوب مرســوم بــوده ،و بــه نوشــتهی گیرشــمن -باستانشــناس و
ایــران شــناس معــروف فرانســوی – مــردم بومــی ایــران کــه قرنهــا از مهاجــرت آریاییهــا در ایــران میزیســتند ،در حــدود
4200ق.م از چــوب بــرای خانــه ســازی اســتفاده میکــرده انــد و نقــش یــک لوحــهی مربــوط بــه  3000ق.م کــه در شــوش
بــه دســت آمــده نشــان میدهــد اســتفاده از چــوب بــرای ســاخت وســایلی نظیــر نردبــان در ایــن دوره مرســوم بــوده اســت.
همچنیــن از بررســی قطع ـهی چوبــی کــه در یکــی از مقابــر متعلــق بــه 5000ق.م در اطــراف شهرســتان فســا بــه دســت آمــده
و نــوع آن گلخونــک تشــخیص داده شــده ،مشــخص کــه شــود کــه در آن زمــان ایرانیــان بــرای ســاخت ابزارهــای مختلــف از
چــوب اســتفاده میکــرده انــد .در اکتشــافات باستانشناســی چراغعلــی تپــه )مارلیــک تپــه( -کــه دراســتان گیــان قــرار دارد.
نیزماکــت گاو آهنــی بــا دیــرک بلنــد بــه دســت امــده کــه نشــان دهنــدهی اســتفاده از چــوب در ســاخت گاو آهــن و ســایر وســایل
کشــاورزی اســت .افــزون برایــن ،از مطالعــهی آثــار مورخینــی ماننــد هــرودوت ،گزنفــون و کنــت کــورث اســتنباط میشــود،
اســتفاده از چــوب در دورهی هخامنشــیان –  330تــا 550ق.م-بســیار مرســوم و متــداول بــوده اســت .چنانکــه گزنفــون در
مــورد ســاح جنگــی ایرانیــان بــه نیــزه هایــی کــه از چــوب نوعــی ســنجد ســاخته شــده بــود .اشــاره کــرده و متذکــر شــده اســت
 :ایرانیــان بــرای فتــح ســارد از ارابههــای چنــد محــورهی بزرگــی کــه در وســط آن برجــی چوبــی بــرای اســتقرار تیرانــدازان وجــود
داشــته اســتفاده کــرده انــد .در همیــن دوره ،بــه غیــر از ادوات جنگــی ،بــرای امــور کشــاورزی ،کشــتی ســازی و خانــه ســازی نیــز
از چــوب اســتفاده میشــد .و نقــش یــک گاو آهــن کــه مربــوط بــه ســال  400ق.م اســت ،بــه خوبــی نحــوهی اســتفاده از چــوب
در کشــاورزیرا نشــان میدهــد .برخــی از پژهشــگران نیــز اظهــار کــرده انــد کــه بعضــی از پوش ـشهای تخــت جمشــید چوبــی
بــوده و براثــر آتــش ســوزی از بیــن رفتــه اســت .گروهــی دیگــر صریحــا ً اظهــار کــرده انــد کــه بــرای ســقف بنــدی کاخهــای شــوش
و تخــت جمشــید از چــوب ســدر لبنــان اســتفاده شــده اســت .از دورهی ســلوکیه ،مــدارک قابــل توجهــی مبنــی بــر اســتفاده از
چــوب درهنــر و صنعــت آن زمــان در دســت نیســت ،در دورهی اشــکانی جــز در مــواردی ماننــد تیــرو کمــان ســازی ،ســایر صنایــع
از جملــه صنایــع مرتبــط بــا چــوب ،از دوره هخامنشـیها عقــب تربــوده اســت .بــا ایــن وجــود علــی رغــم آن کــه معمــاری ایــن
دوره بــه پــای معمــاری دورههــای پیــش تــر نمیرســد ،اســتفاده از چــوب درســاختمانها کامــا ً رواج داشــته اســت .در دوره
ساســانیان ،اســتفاده از کافهــای چوبــی در میــان دیوارهــا بــه ظاهــر بــرای اســتحکام بخشــیدن بــه دیوارهــا ،معمــول بــوده
اســت .همچنیــن ازچــوب بــرای قالــب ســازی طــاق و گنبدهــای ابنیــه اســتفاده میشــده اســت .بهــره گیــری از چــوب بــرای
مصــارف جنگــی نیــز در دورهی ساســانیان اهمیــت ویــژهی داشــته اســت چنانکــه پیــاده نظــام از ســپرده هایــی کــه بــا ترکــه
ســاخته شــده بــود ،اســتفاده میکردنــد و در جنگهــا از منجنیقهــای بــزرگ چوبــی کــه بــه وســیلهی فیلهــای قــوی هیــکل
حمــل میشــد ،بهــره میگرفتنــد .بعــد از ظهــور اسام،اســتفاده از چــوب در زمینههــای مختلــف از جملــه در معمــاری ادامــه
یافــت و هنرمنــدان ایرانــی در دورهی صــدر اســام آثــار جالبــی از خــود بــر جــای گذاشــتند .کــه بــرای نمونــه میتــوان بــه درهــا و
منبــر مســجدی کــه بــه دســتور ابومســلم خراســانی در نیشــابور ســاخته شــد و بعــدا ً بــه وســیلهی عمروبــن لیــث صفــاری تکمیــل
شــد ،اشــاره کــرد .در دوره ســلجوقی نیــز نــه تنهــا اســتفاده از چــوب در هنــر و صنعــت آن زمــان مرســوم و متــداول بــوده بلکــه
بــه تزییــن آن نیــز توجــه خاصــی میشــده اســت .از بررســی دو قطعــه ازیــک منبــر کــه ســاخت قــرن دوازدهــم م .اواخــر دورهی
ســلجوقی – اســت و هــم اینــک در مــوزه متروپولیتــن نگهــداری میشــود ،اســتنباط میشــود در دورهی مذکــور تزییــن چــوب
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بــا گل وبوتــه – چیــزی شــبیه بــه منبــت کاری فعلــی – رواج داشــته اســت .کمــا ایــن کــه برروییکــی از قطعــات یــاده شــده
کتیبـهی چنــد ســطری بــه خــط کوفــی و طرحهــای گیاهــی کنــده کاری شــده و بــرروی قطعـهی دیگــر کــه قســمتی از چارچــوب
منبــر اســت طرحهــای درشــت نخــل ،نــام وقــف کننــده و تاریــخ آن – ســال  546ه .ق -کنــده کاری شــده اســت.کنده کاری و
منبــت کاری چــوب در دورههــای ایلخانــی و تیمــوری هــم ادامــه پیــدا میکنــدو در برخــی از آثــار دورههــای مذکــور شــاهد ترکیــب
نقــوش ایرانــی بــا طرحهــای چینــی هســتیم .از آثــار چوبــی قابــل ذکرکــه بــه ادوار مذکــور مربــوط میشــود ،میتــوان بــه منبــر
مســجد ناییــن کــه تاریــخ  711ه.ق -کنــده کاری شــده اســت.کنده کاری و منبــت کاری چــوب در دورههــای ایلخانــی و تیمــوری
هــم ادامــه پیدامــی کنــدو در برخــی از آثاردورههــای مذکــور شــاهد ترکیــب نقــوش ایرانــی بــا طرحهــای چینــی هســتیم .از آثــار
چوبــی قابــل ذکــر کهبــه ادوار مذکــور مربــوط میشــود ،میتــوان بــه منبــر مســجد ناییــن کــه تاریــخ 711ه.ق .را دارد و بــا اشــکال
هندســی و برگهــای مــدور تزییــن شــده و نیــز صنــدوق مرقــد حضــرت عبدالعظیــم در شــهر ری اشــاره کــرد .در نیم ـهی دوم
قــرن چهاردهــم م-ســدهی هشــتم ه.ق-صنعــت چــوب ایــران ،بــه خصــوص در ترکمنســتان غربــی از لحــاظ فنــی و هنــری بــه
درجــات باایــی رســید؛ یــک رحــل چوبــی کــه هــم اکنــون در مــوزهی متروپولیتــن نیویــورک موجــود اســت،نمونهی خوبــی از منبــت
کاری ایــن دوره بــه حســاب میآیــد و بــرروی آن عــاوه بــر نــام دوازده امــام ،نــام ســازندهی آن ،حســن بــن ســلیمان اصفهانــی
و ســال ســاخت اثــر یعنــی ذیحجــه  761ه.ق حــک شــده اســت گفتنــی اســت کــه در عصــر تیموریــان ،شــیوهی کارصنعتگــران و
هنرمنــدان آثــار چوبــی در دورهی ایلخانــی ادامــه مییابــد.

کاربردها و موارد مصرف چوب قبل از ظهور اسالم در ایران
چنانچــه تواناییهــای فنــی هــر قومــی بــا دســتاوردها و دانــش فنــی ســایر اقــوام معاصــر بــا ایشــان مقایســه گــردد ،میتــوان
بــه میــزان پیشــرفت و عتــا فنــون در نــزد آنــان پــی بــرد .بررســی برخــی از شــواهد عینــی و مطالعــه متــون تاریخــی و ســفرنمه
ه بخــوی مشــخص مینمایــد کــه صنایــع چــوب و هنــر اســتفاده از ایــن مــاده در ایــران باســتان رونــق بســیاری داشــته اســت
بــه گون ـهای کــه حــی پــس از تصــرف ایــن ســرزمن توســط اعــراب نظیــر آن تکــرار نگردیــد .در ایــن زمینــه میتــوان بــه مهــارت
ایرانیــان باســتان در ســاخت چــرخ ،ارابــه ،کشــتی ســازی و بکارگیــری چــوب بــه عنــوان یکــی از مصالــح ســاختمانی اشــاره نمــود.
بیشــترین اطالعــات مربــوط بــه صنایــع مرتبــط بــا چــوب در ایــن دوران را میتــوان در نوشــتههای مورخینــی ماننــد هــردوت،
گزنفــون و کنــت کــورث بدســت آورد.
طبــق مطالعــات گریشــمان در حــدود  4200ســال قبــل از میــاد مســیح مردمــان بومــی ایــران کــه قرنهــا قبــل از مهاجــرت
آریاییهــا در ایــن ســرزمین میزیســتند ،چــوب را در کلبــه ســازی بــکار میبردنــد و مــدارک بدســت آمــده نشــان از آشــنایی
آنهــا بــا چــوب در ســاخت ابــزار ،چــرخ ،ارابــه و وســایل کشــاورزی نظیــر خیــش دارد.
در ارتبــاط بــا صنایــع چــوب در عهــد هخامنشــیان مــدارک تاریــخ روشـنتری موجــود اســت .گزنفــون شــرح کاملــی در توصیــف
ســاحهای جنگــی ســاخته شــده از جــوب در زمــان کــورش ارائــه مینمایــد .در ایــن دوره چــوب در کشــاورزی ،ســاختمان
ســازی ،کشــتی ســازی و پــل ســازی نقــش بســیار بســزایی ایفــا مینمــود .بعــد از هخامنشــیان و از دوره ســلوکیها آثــاری از
ایــن دســت موجــود نیســت و از اشــکانیان هــم مدرکــی در ایــن بــاب مالحظــه نمیشــود .صنایــع چــوب در دوره اشــکانیان ،بــه
غیــر از مــواردی از قبیــل ســاخت تیرکمــان ،ماننــد ســایر صنایــع و فنــون از هخامنشــیان عقــب تــر بــوده اســت.
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در دوره ساســانیان اگرچــه معمــاری بــه شــکوه هخامنشــیان نبــود امــا بــا اقتبــاس نکاتــی از معمــاری رومــی ایــن فــن وارد دوره
جدیــدی از حیــات خــود گردیــد و نوآوریهــای جدیــد براهمیــت بکارگیــری چــوب افزودنــد .در عهــد ساســانیان اســتفاده از
چــوب جهــت ســاخت جنــگ افزارهــا و آالت موســیقی بســیار رایــج بــود .بنــا بــه اعتقــاد پالنــول بــا شــروع دوران قــدرت و رونــق
اقتصــادی ایــران در زمــان ساســانیان بــه دلیــل توســعه زندگــی شــهری ،نیــاز روســتاییان بــه زمینهــای کشــاورزی جهــت تامیــن
غــذا و نیــاز مــردم شهرنشــین بــه چــوب جهــت ســوخت افزایــش یافــت و در نتیجــه دوره تــازهای در قطــع درختــان آغــاز شــد.
لومبــارد نیــز فعالیــت ذوب فلــزات را عامــل مهمــی در تخریــب جنگلهــای نوحــی مرکــزی و کوهســتانی ایــران برمــی شــمارد و
بــه واردات چــوب از هنــد اشــاره میکنــد.
براســاس نوشــتههای وی در ایــن دوره ســاخت و ســاز بــا چــوب مــورد توجــه بــوده و از آن در ســاخت کشــتی و ماشــینهای
آبــی اســتفاده میگردیــد.

کاربردهای چوب پس از استیالی اعراب بر ایران (سدههای میانی)
بــه زعــم مامفــورد تکویــن یــک سیســتم فنــی از دیــدگاه نیــرو و مصالــح مــورد اســتفاده شــامل ســه مرحلــه آغازیــن (آغــازه فنــی)،
مینــی (پارینــه فنــی) ،و معاصــر (نــو فنــی) میباشــد .مرحلــه آغــازه فنــی ترکیبــی از بکارگیــری آب و چــوب ،مرحلــه پارینــه فنــی
ترکیبــی از زغــال ســنگ و آهــن و مرحلــه نــو فنــی ترکیبــی از بــرق و آلیاژهاســت .در صــورت پذیــرش ایــن تعریــف بــا توجــه بــه
دشــواری تهیــه مصالحــی چــون ســنگ و آهــن و کیمیایــی مــواد ســوختی جایگزیــن بــرای چــوب ماننــد خــار ،خاشــاک ،زغــال
ســنگ یــا نفــت و از ســوی دیگــر محــدود شــدن قلمروهــا و طبعــا کمیابــی آب و چــوب در ایــن دوره ،سیســتم فنــی ایــران بــه
دشــواری ،تنهــا در مرحلــه آغــازه فنــی قــرار میگیــرد.
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در عیــن حــال نبــود وســایل نقلیــه چــرخ دار کــه خــود معلــول فقــدان راههــای ارتباطــی مناســب جهــت حمــل و نقــل بــود ،ســبب
شــکل گیــری مرحلــه آغــازه فنــی متفاوتــی بــا اروپــا در ایــران گردیــد و آن سیســتم متکــی بــه اقتصــادی بــودن چــرخ در برابــر
سیســتم واجــد چــرخ (نظیــر آنچــه اروپــا بــه خــود دیــد) میباشــد .در نتیجــه در ســدههای میانــی رکــودی در رشــد و توســعه
صنایــع بــه وجــود آمــد کــه حتــی منجــر بــه پــس رفــت در زمینــه علــوم فنــی و مهندســی گردیــد.
تنهــا مــوردی کــه میتوانــد ســبب تمایــز سیســتم فنــی ایــران در ایــن دوره از سیســتم باســتانی آن و در نتیجــه ورود آن بــه
مرحلــه آغــازه فنــی باشــد ،شــدت بخشــیدن بــه اســتفاده از نیــروی آب اســت .البتــه وابســتگی شــدید بــه آب و چــوب در ایــن
دوره ســبب گردیــد کــه سیســتم مذکــور هرگــز تــا ورود فنــون غربــی در قــرن نوزدهــم میــاد مســیح /ســیزدهم هجــری قمــری
بــه مراحــل بعــدی تکامــل خــود وارد نشــود .مصــارف عمــده چــوب بــه عنــوان یکــی از ارکان اساســی یــک سیســتم آغــازه فنــی
در ایــن دوره عبــارت بودنــداز:
چوب هیزمی (سوخت) برای بکار انداختن صنایع سرامیک و شیشه ،ذوب فلزات ،تولید شکر و ...
چــوب صنعتــی (ســاخت) بــرای ســاخت چرخابهــا ،آســیابها ،دارهــای نســاجی ،کشــتیها ،ســاختمانها ،خیشهــا و
نمونههــای بســیار دیگــر.
از مهمتریــن دالیلــی کــه ســبب رکــود و عــدم توســعه صنایــع چــوب ایــران در ایــن دوره گردیــد ،میتــوان بــه کمیابــی و گرانــی
چــوب ،دشــواری حمــل آن بــه ســایر نقــاط ،نبــود متخصصیــن فــن و عــدم توجــه بــه حکومتهــا بــه پیشــرفتهای فنــی و نیــز
دشــواری قطــع و اســتحصال چــوب اشــاره نمــود.
در ایــن دره بــا توجــه بــه کمبــود چــوب در اکثــر نقــاط ایــران ،چــوب موردنیــاز جهــت ســوخت و چوبهــای صنعتــی (ســاخت)
از برخــی نقــاط چــوب خیــز ایــن ســرزمین از جملــه ســمرقند ،جنــوب مــاوراء النهــر ،اطــراف هــرات و البتــه حاشــیه دریــای
خــزر تامیــن میشــد .بخشــی از چــوب موردنیــاز نیــز از آفریقــا و یــا هنــد وارد میگردیــد .در ســایر نقــاط ایــران نیــز کــه امــکان
دسترســی بــه چــوب وجــود نداشــت و یــا راههــای آبــی جهــت حمــل و نقــل آســان و ارزان آن موجــود نبــود ،روش عجیــب دیگــری
بــرای تهیــه چــوب وجــود داشــت و آن اســتفاده از چــوب ابنیــه قدیمــی جهــت ســاخت و ســازهای جدیــد بــود.
در میــان فنــون بکارگیــری و فــرآوری چــوب تنهــا فنــون مرتبــط بــا نــازک کاری آن از جملــه درود گــری و صنایــع مســتظرفه مرتبــط
بــا چــوب از رشــدی نســبی برخــوردار بودنــد .امــا در زمینــه کاربردهــای مهندســی چــوب نظیــر کشــتی ســازی ،معمــاری و اســتفاده
از آن در معــادن بایــد مهــارت صنعــت گــران و مهندســین ایرانــی را بســیار پاییــن تــر از صاحبــان فــن در ایــران باســتان ارزیابــی
نمــود .تنهــا وجــه تمایــز در خــور توجــه ،ســاخت ماشــینهای آبــی و آســیابها در ســدههای میــان بــه حســاب میآیــد.
در ســاخت اجــزا ایــن ماشــین آالت ،چــوب اساسـیترین نقــش را ایفــا مینمــود و امــکان جایگزیــن نمــودن آن بــا ســایر مصالــح
و مــواد وجــود نداشــت .اهمیــت اجــزای چوبــی ایــن ماشــینها بــه حــدی بــوده کــه مــورد وقــف اقــع شــده و در مباحــث حقوقــی،
نظیــر خریــد و فــروش و ســاخت ایــن گونــه ماشــین آالت قیمــت و ارزش اجــزای چوبــی بــکار رفتــه در آن جداگانــه محاســبه
میشــد .بــا ایــن حــال همانگونــه کــه پیشــتر اشــاره گردیــد ،بنــا بــه دالیــل گوناگــون ،حرکــت در ایــن بخــش نیــز بســیار کنــد و
عقــب تــر از دوره معاصــر خــود در اروپــا بــود.
مهمتریــن ماشــینهای آبــی در ایــن دوره را میتــوان بــه دو گــروه آســیابها و دســتگاههای بــاال برنــده آب تقســیم نمــود .در
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بخــش آســیابها انــواع آســیابهای آرد ،شــکر ،دنگهــای برنــج ،آســیابهای روغــن و آســیابهای کاغــذ بیشــترین اهمیــت
را داشــتند .در ســاخت آســیابهای بــادی هــم کــه در نواحــی شــرقی و جنوبــی کشــور وجــود داشــتند چــوب نقــش اساســی
داشــت .مهمتریــن دســتگاههای باالبرنــده آب نیــز عبــارت بودنــد از گاوچــاه ،چــرخ ایرانــی ،ناعــوره و دوالب.

نتیجهگیری
بــه دلیــل عمــر کوتــاه چــوب نســبت بــه ســنگ ،شیشــه ،فلــز و حتــی خشــت ،آثــاری از چــوب بــه عنــوان دفینــه و آثــار باســتانی
باقــی نمانــده ،ولــی از تصاویــر غارهــا و ســنگ نوشــتهها و همچنیــن ســنگوارهها مشــخص شــده کــه چــوب یکــی از مصالــح
ســاختمانی در تمــدن انســانی اســت .نگاهــی کوتــاه بــه مــوزه علــوم طبیعــی لنــدن نشــان میدهــد کــه بشــر در حــدود ۱۰۰۰۰
ســال پیــش از میــاد مســیح ،بــا نیــزه چوبــی بــه شــکار میپرداخــت و بــه وســیله تنــه درختــان از رودخانههــا عبــور میکــرد
و از تنــه و شــاخه و بــرگ درختــان ســرپناه میســاخت و در حــدود  ۵۰۰۰ســال پیــش از میــاد در اروپــای شــمالی اســتفاده
از قایقهــا و ســورتمههای چوبــی بســیار متــداول بــود .در دوره مــا قبــل تاریــخ مصــر ،مصریهــا راه اســتفاده از چــوب را بــه
خوبــی میدانســتند و از خانههــای خــود بــا نردههــای چوبــی محافظــت میکردنــد .در ایــن عصــر تختخــواب و تابوتهــای
چوبــی ،عصــای چوبــی فراعنــه و درهــا و چهــار چوبهــای بــزرگ کاخهــا را از چــوب میســاختند .در امپراتــوری روم نیــز صنایــع
چــوب قــدر و منزلتــی بســیار شــایان توجــه داشــت تــا حــدی کــه بــرای ســاخت داربسـتهای ســاختمانی و ابــزار جنگــی و تولیــد
ســوخت از آن اســتفاده میشــد .در تاریــخ آمریــکا از چــوب بــه عنــوان یــک مــاده حیاتــی و مهــم در کشــف ایــن ســرزمین یــاد
میشــود ،چــون عــاوه بــر کشــتیهای عظیــم کــه از چــوب بلــوط ســاخته شــده بودنــد ،شــبکههای چوبــی ذخیــره ســازی آب
شــیرین و غــذا ،بــه کریســتف کلمــب ایــن امــکان را داد تــا ســفر طوالنــی خــود را بــه انجــام برســاند .پــس از پیدایــش دوره
ماشــین و اختــراع وســایل مکانیکــی ،صنایــع چــوب نیــز ،بــه تدریــج در اروپــا مکانیــزه شــد و باالخــره بــرای اولیــن بــار ماشــین
چــوب بــری در ســال  ۱۸۰۸در انگلســتان ســاخته شــد .در تمــدن اروپــا و آمریــکا نیــز از چــوب بــرای تولیــد تیرهــای بــرق،
تلگــراف ،تــراورس راه آهــن و ســاخت وســایل نقلیــه از قبیــل گاری ،کالســکه واگــن ،قطــار و بدنــه اتومبیلهــای اولیــه و پــس
از آن هواپیماهــای نســل اول (قبــل از جنــگ جهانــی دوم) اســتفاده شــده اســت .در کشــورهای پیشــرفته اروپــا و آمریــکای
شــمالی و کانــادا بــه دلیــل وجــود جنگلهــای انبــوه نیمکــره شــمالی و همینطــور در کشــورهای مناطــق حــاره ماننــد برزیــل،
افریقــا ،هندوســتان ،مالــزی و اندونــزی ،چــوب و فرآوردههــای آن بــه خصــوص در بخــش ســاختمان ســازی و ســازههای چوبــی
و همینطــور کاغذســازی ،یکــی از مــواد و صنایــع اســتراتژیک اقتصــادی محســوب میشــوند.
شــواهد باســتان شناســی بیانگــر آن اســت کــه قرنهــا قبــل از مهاجــرت آریاییهــا بــه ایــران ،مــردم بومــی ایــن منطقــه در
ســاخت کلبههــای خــود از چــوب اســتفاده میکردنــد و نقــش بــه دســت آمــده از یــک اســتوانه متعلــق بــه  ۳۰۰۰ســال قبــل
از میــاد مســیح در منطقــه شــوش نشــان میدهــد کــه چــوب در ایــران باســتان کاربــرد زیــادی داشــته اســت .مــردم در آن
زمــان از درختــان جنگلــی محافظــت میکردنــد و در دســتورهای کیــش زرتشــت نیــز بــه ایــن موضــوع اهمیــت بســیار زیــادی
داده شــده اســت .در روایتهــای تاریخــی آمــده اســت کــه مقدستریــن درخــت جنگلــی سروکاشــمر بــوده کــه بــه دســت خــود
زرتشــت کاشــته شــده اســت کــه البتــه هنــوز هــم نقــش ســرو کاشــمر کــه نــوک آن را بــاد کــج کــرده اســت ،بــه نــام بتــه جقــه را
در ترمههــا و قالیهــا و نقــوش ایرانــی میتــوان مالحظــه کــرد.
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بیوگرافی
با سالم بنده حمید صفایی هستم متولد سال  ۱۳۵۲فارغ التحصیل رشته
مهندسی چوب شناسی ورودی سال  ۷۳هستم.

از کجا شروع کردید؟
اولیــن جایــی کــه شــروع کــردم ایــران پاپیــروس بــود کارخانــه کاغــذ ســازی
تــوی شهرســتان ســاوه در ایــن  ۲۳ســال بــا تمــام فیلدهــای ســلولزی آشــنایی
کامــل پیــدا کــردم تــوی صنعــت نئوپــان ام دی اف و ورق ســازی و کارهــای
پــروژهای کاغذســازی و در نهایــت االن در پــروژه پــارس طبیعــت فعالیــت
میکنــم و شــاغل هســتم.

چی شد که به این رشته عالقهمند شدید؟
خیلــی تصادفــی وارد ایــن رشــته شــدم بــدون هیــچ شــناختی و یــه جــور بــرای
گرفتــن مــدرک بــود.

در ابتدا چه باورهایی نسبت به این رشته داشتین؟
شــناخت آنچنانــی نســبت بــه ایــن صنعــت نداشــتم و نمیدونســتم چــی
درانتظارمــه امــا در حیــن تحصیــل چیــزی کــه جالــب بــود و مــن رو بــه خــود
جــذب کــرد مطالبــی بــود کــه بــه گرایــش کاغــذ و کاغــذ ســازی مربــوط میشــد
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کــه دیــد مــن بــه ایــن صنعــت را تغییــر داد و متوجــه شــدم کــه ایــن صنعــت چقــدر گســترده اســت و طیفهــای خیلــی متفــاوت
و جذابــی داره کــه از ایــن مــواد و الیــاف ســلولزی چــه ســازهها و کاربردهــای گســتردهای میشــه تولیــد کــرد همیــن امــر
روشنگرمســیرم شــد و جرقــه عالقــه را در مــن شــعله ور کــرد و مــن را بــه صنعــت دعــوت کــرد.

عوامل موفقیت شما چیه؟
هرکــس زمانــی موفــق میشــه کــه تــوی کارش تســلط پیــدا کنــه ،بــا انگیــزه و صــرف وقــت و ارتقــای مهارتهاتــون تــوی اون
صنعتــی کــه میخوایــد تــوش فعالیــت کنیــد بــی شــک موفقیــت رو بــرای شــما بــه ارمغــان میــاره.

چندین سال فعالیت میکنید؟
من  ۲۳سال سابقه کار دارم

مشکالتی که تاکنون در صنعت کاغذ براتون پیش اومده ؟
مهمتریــن مشــکل ضعــف تکنیــک و تکنولوژیــه ،مــا خیلــی بــا صنعــت کاغذســازی دنیــا فاصلــه داریــم و ایــن صنعــت صنعتــی
هســتش کــه ســرمایهگذاری زیــادی رو میطلبــه چــون یــه جورایــی میشــه گفــت مولتــی تکــه یعنــی تکنولوژیهــای مختلفــی
تــوی صنعــت کاغــذ دخیــل هســتش شــاید کمتــر صنعتــی وجــود داشــته باشــه کــه همچیــن شــرایطی داشــته باشــه تکنولــوژی
تــوی ایــن صنعــت حــرف اول رو میزنــه کــه متاســفانه در ایــران وجــود نــداره از طــرف دیگــه ضعــف در سیســتم اداری یکــی دیگــر
از مشــکالت ایــن صنعــت و همچنیــن نیروهــای تربیــت شــده دانشــگاهی بســیار کــم هســتند و اونــم بــه علــت نبــود ارتبــاط بیــن
دانشــگاه و صنعــت ،واقعیــت صنعــت بــا دروس تئــوری دانشــگاهی کامــا ً بــا هــم تفــاوت دارد کــه اینهــا مشــکالتی هســت کــه
بایــد رفــع بشــن.

در کالم آخرچه راهنمایی برای کسایی که میخوان وارد این صنعت و رشته شن دارید؟
کالم آخــر مــن اینــه کــه کســی کــه میخــواد وارد صنعــت شــه بایــد اطالعــات و مهــارت هــاش رو افزایــش بــده نکتــه دوم اینکــه
صنعــت یــک محیــط خشــنه بایــد خودشــون را بــرای ایــن محیــط آمــاده کننــد زود از کــوره در نــرن ســریعا ً بــه دنبــال جایــگاه و
پســت نباشــند بنــا بــه عالیقــی کــه دارن تــو هــر حیطـهای کــه میخــوان فعالیــت کننــد از پایــه شــروع کننــد و تمــام اســاس کار
را بــه طــور دقیــق یــاد بگیــرن و بــه ارتقــا بخشــیدن بــه مهارتهــا و تجربههاشــون مشــغول باشــن و تمرکزشــون روی ایــن موضــوع
باشــه تــا کســب جایــگاه و پــس چــرا کــه وقتــی ارتقــا بــدن مهــارت هاشــونو بــی شــک بــه جایــگاه الزم میرســند.
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آهار زنی سطح کاغذ
بهتریــن تعریــف از آهاردهــی ســطح کاغــذ ،ایجــاد مقاومــت بــه جــذب یــا نفــوذ ســیاالت بویــژه آب در آن میباشــد .از نظــر
کاربــردی ایــن تعریــف بــه معنــای ایجــاد مقاومــت از طریــق بکارگیــری مــواد شــیمیایی در ســطح کاغــذ یــا مقــوا پــس ازتشــکیل
میباشــد تــا افــزودن مــواد شــیمیایی بــه خمیــر کاغذتر.درتکنولــوژی مــدرن آهــار زنــی ســطحی عــاوه بــر آبگریــزی باعــث تثبیــت
خــواص نیــز میگــردد.
پارامترهــای کــم اهمیتتــری ماننــد چــاپ پذیــری ،چســب پذیــری و قابلیــت گــذر کاغــذ ممکــن اســت در بعضــی کاربردهــا
اهمیــت بیشــتری پیــدا کننــد .یــک تعریــف بهتــر از مــاده آهاردهــی ســطحی ،اصــاح کننــده ســطحی یــا بهبــود دهنــده ســطحی
اســت.
یکی از فاکتورهای شرکت داشته در درون ماشین کاغذ کاربرد سطحی مواد شیمیایی آهاردهی میباشد.
در بعضــی از انــواع کاغــذ بــه لحــاظ خصوصیــات کاغــذ کاربــرد مــواد شــیمیایی در ســطح کاغــذ ســخت یــا غیــر ممکــن میباشــد.
تولیــد افزایــش از انــدود کــردن باعــث تشــویق بــرای آهاردهــی ســطحی شــده کــه اســتفاده آن بــرای کنتــرل مانــع گریــزی انــدود
کــردن میباشــد .تأکیــد فــراوان در بخشــها و نیــاز بــه تمیــز کــردن سیســتم پایانــه تــر باعــث ترقــی آهاردهــی ســطحی مــدرن
شــده اســت .یــک تمیــز کننــده پایانــه تــر بــه کنتــرل بهتــر فرآینــد ســاخت کاغــذ اجــازه میدهــد و باعــث صرفــه جوییهــای مالــی
ذاتــی و اساســی میشــود .ســطح بــاالی نیــاز شــیمیایی بــه اکســیژن ( )CO2در پســاب کارخانــه یــک محــرک قــوی بــرای افزایــش
تیمــار شــیمیایی در ســطح کاغــذ فراهــم مـیآورد در حالیکــه بقــاء و حفــظ مــواد بــکار بــرده شــده حــدودت  100درصــد میباشــد.
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حرکت بسوی تیمار سطحی بوسیله پیشرفتهای در کاربرد تجهیزات ممکن شده یا در نهایت تسریع شده است.
امــا فهمیــدن تأثیــر آنهــا در اســتفاده از مــواد شــیمیایی در ســطح کاغــذ مهــم میباشــد .نصــب پــرس آهاردهــی سنجشــی تنهــا
بــرای تیمــار ســطح جایــز شــده بلکــه ســاخته شــده ورقــه کاغــذ تمــام شــده قــرار گیرنــد.
تعجـبآور نیســت ،بــا افزایــش فعالیــت در ســطح کاغــذ و همچنیــن احیــا و کوشــش بوســیله تهیــه کننــدگان مــواد شــیمیایی
کاغــذ ،مــواد آهارزنــی ســطح بــا خــواص ویــژه وخصوصیــات جابــه جایــی و نقــل و انتقــال خــوب در پــرس آهاردهــی بیافرینــد.
ایــن فصــل توســعه مــواد شــیمیایی آهاردهــی ســطحی و موقعیــت برجســته آنهــا در تکنولــوژی ســاخت کاغــذ مــدرن را
تعقیــب میکنــد.
فراینــد گرمایــی مکانیکــی یــا گرمایــی شــیمیایی انجــام میشــود .تبدیــل ممکــن اســت پیوســته یــا ناپیوســته باشــد و انتخــاب
بــه هزینــه ،وســیکوزینه مــواد جامــد مــورد نیــاز وابســته خواهــد بــود .هــر آنچــه بــه عنــوان شــمالته و فراینــد تبدیــل انتخــاب
میشــود بــرای برقــراری ســازگاری خــواص محلــول نشاســته پــرس آهاردهــی بــرای کاربــرد مناســب آهارســطحی مهــم اســت.
نشاســتهها ممکــن اســت همچنیــن بصــورت شــیمیایی و بوســیله واکنــش گروههایــی شــیمیایی دیگــر بــرای تبدیــل مولکــول
نشاســته اصــاح بشــوند مهمتریــن نشاســتههای مشــتق شــده رایــج اتیــل دار شــده ،اســتیل دار شــده ،اکســید شــده ،یــا
در گروههــای کاتیونــی اضافــه شــده هســتند .نشاســتههای اســتیل شــده خــوص تشــکیل الیــه نــازک خــوب مخصوصــی بــه
نشاســته میدهندپیشــرفت نشاســتههای کاتیونــی کــه آنهــا پیوندهــای یونــی بــا فیبرهــای آنیونــی و پرکنندههــا (بــا بــار
منفــی) تشــکیل میدهنــد.
فیبــر در طــول بازیافــت خمیــر باقــی میماننــد کــه در نهایــت بــه  50درصــد کاهــش در نیــاز بیوشــیمیایی بــه اکســیژن()BOD
ســبب میشــود .تیمــار شــیمیایی نشاســته وهزینــه را افزایــش میدهــد چنانکــه اســتفاده نشاســتههای شــیمایی اصــاح شــده
معمــوال بوســیله ارزش اضافــه شــده بــه کاغــذ بهبــود قابلیــت گــذر ماشــین کاغــذ یــا کاهــش تأثیــر بارگذاریهــا در آب برگشــتی
تصدیــق میشــود.
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اگرچــه نشاســته مهمتریــن مــاده افزودنــی رایــج در پــرس آهاردهــی میباشــد ،آهارســطحی میتوانــد بــدون نشاســته یــا بــا
یــک عامــل دیگــر مثــل پلــی وینیــل الــکل ،آلژیناتهــای ســدیم یــا کربوکســی متیــل ســلولز باشــد .ایــن مــواد انتخــاب شــده انــد.
بــرای ویژگیهــای الیــه نــازک خــوب آنهــا کــه فیبرهــا را بــه در ســطح هــم پیونــد میدهنــد ســاختار کاغــذ را پــر نگــه میدارنــد.
ویژگیهــای مهــم دیگــر تأثیــر وســیکوز اصــاح شــده آنهــا ســت کــه در برگیریــی مخلــوط پــرس آهارزنــی مؤثــر اســت.
آهــار ســطحی میتوانــد همچنیــن یــک قســمت از مخلــوط انــدود کــردن بــه کاربــرده شــود پــس بطــور مؤثــر یــک پیــش برنــده
پوشــش دهــی شــود .ایــن ممکــن اســت یــک راه مناســب بــرای اضافــه کــردن آهــار درانــواع مختلــف باشــد و محلــی کــه پــرس
آهارزنــی غیــره جــزا و وجــود دارد.
آهار سطحی سازگار با مخلوط پوشش دهی فراهم شده است اما بطور کلی آهار هنگامیکه در این راه استفاده
میشــود بــی تاثیــر اســت .زیــرا بــه پوشــش دهــی دراینحالــت کمــک میکنــد و بــرای تاثیــر ویژگیهــای ســطحی در دســترس
نیســت .مــواد شــیمیایی خــاص میتواننــد محــدوده گســترش مــواد شــیمیایی را بــرای کاربردهــای مخصــوص ،ســازگار بکننــد
مثــل رنــگ کنندههــا (فصــل  )8وعوامــل روشــن کننــده فلورســنت ( () FBASفصــل  )9و مــواد شــیمیایی رمــزدار.
آهارهای سطحی یا آبگریزکنندهها میتوانند به دستههای زیر تقسیم شوند :
• تولیدات با پایه روزینی
• (  ) AKDدیمرهای آلکیل کتن
• مواد پلیمری مصنوعی
• و دیگر عوامل
مــواد پلیمــری مصنوعــی مهمتریــن مــواد در آهارزنــی ســطحی مــدرن میباشــند .آنهــا بطــور خــاص بــرای کاربــرد در ســطح
توســعه یافتــه انــد و توانایــی تولیــد ویژگیهــای تــازه در ورقــه را دارنــد.
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تولید بیواتانول از پسماند
لیگنوسلولزی
گردآورنده :علیرضا طلوعی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی
گرایش صنایع سلولزی
alirezatoloueiuma@gmail.com

مقدمه
در قــرن اخیــر مصــرف انــرژی بــه علــت افزایــش جمعیــت و صنعتــی شــدن کشــورها بطــور پیوســته رو بــه افزایــش میباشــد،
لــذا نفــت خــام بهعنــوان منبــع اصلــی بــرای ایــن نیــاز رو بــه افزایــش جوابگــو نخواهدبــود [ .]1بــا توجــه بــه کاهــش تولیــد نفــت
در آینــده نزدیــک ،منابــع تجدیــد پذیــر هماننــد بــاد ،آب ،خورشــید ،زیســتی و ژئوترمــال میتواننــد جایگزیــن مناســبی بــرای
آن باشــند .منابــع زیســتی بــا توجــه بــه فراوانــی و تجدیــد پذیــری آنهــا در چنــد دهـهی اخیــر مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد [.]2
بطــور کلــی ســوختهای فســیلی منبــع اصلــی در تولیــد گاز  CO2در جهــان محســوب میشــوند .در واقــع اصلیتریــن عامــل
گــرم شــدن کــره زمیــن انتشــار گاز  CO2اســت ،خشکســالیها ،ســیالبهای تنــد ،طوفانهــای وحشــتناک و دیگــر رخدادهــای
ناگــوار طبیعــی را در جهــان رقــم میزنــد و در نتیجــه امنیــت غذایــی بــه مخاطــره میافتــد .اســتفاده از فــن آوریهــای پــاک و
افزایــش بازدهــی انــرژی میتوانــد رشــد اقتصــادی و مبــارزه بــا تغییــر آب و هــوا را در کنــار یکدیگــر امــکان پذیــر ســازد .ســوخت
پــاک شــامل انرژیهــای پــاک مثــل انــرژی خورشــید ،انــرژی آبــی و انــرژی ناشــی از گیاهــان اســت .ســوختهای زیســتی بــه
یکــی از اســتراتژیهای مهــم و اصولــی تبدیــل شــده اســت و اکنــون اکثریــت کشــورهای جهــان ســوختهای زیســتی را در
ســبد ســوختهای مصرفــی جــای داده¬انــد و برنام ـهای مــدون بــرای جایگزینــی حداقــل بخشــی از ســوختهای فســیلی بــا
ســوختهای زیســتی دارنــد .مهمتریــن دالیــل گســترش مصــرف ســوختهای زیســتی ،فراهــم آوردن زمینههــای توســعه
پایــدار ،ایجــاد امنیــت تأمیــن انــرژی و حفاظــت از محیــط زیســت اســت [.]3
مقــدار مــواد ســلولزی محصــوالت کشــاورزی از  20درصــد بــرای نوعــی علوفــه تــا  91درصــد بــرای الیــاف پنبــه تغییــر میکنــد.
اگــر بطــور متوســط  40درصــد وزن خشــک بافتهــای گیاهــی را ســلولز در نظــر بگیریــم ،میــزان ســلولز تولیــدی در جهــان را

میتــوان 1 ×1011تــن تخمیــن زد کــه میتــوان  7/13 ×1013لیتــر الــکل (  450میلیــارد بشــکه الــکل) در هــر ســال از آن تولیــد
کــرد .حتــی اگــر درصــد اندکــی از ایــن الــکل قابــل حصــول باشــد ،انــرژی عظیمــی خواهــد شــد [.]4
برخــاف ســوختهای فســیلی ،بیواتانــول یــک منبــع انــرژی تجدیدپذیــر اســت کــه از تخمیــر گلوکــز حاصــل میشــود .اتانــول
در ســطح وســیعی در ایــاالت متحــده بــه عنــوان بنزیــن اســتفاده میشــود .بــه عنــوان مثــال ،بخــش حمــل و نقــل ایــاالت
متحــده هــم اکنــون حــدود  4050میلیــون لیتــر اتانــول مصــرف میکنــد کــه ایــن تنهــا  1درصــد کل مصــرف بنزیــن اســت.
اســتفاده از ســوخت مخلوطــی اتانــول بــرای وســایل نقلیــه بطــور عمــدهای مصــرف بنزیــن و صــدور گازهــای گلخانـهای را کاهــش
میدهــد[ .]5اتانــول همچنیــن نیــازی بــه ( MTBEمــادهی افزودنــی بــه بنزیــن بــرای احتــراق بهتــر) نــدارد MTBE .یــک مــادهی
شــیمیایی ســمی اســت و آلــوده کننــدهی آبهــای ســطحی میباشــد .از جملــه منابــع مهــم بــرای تولیــد گلوکــز و تخمیــر آتــی آن
بــه اتانــول ،ضایعــات کشــاورزی حاصــل از محصوالتــی مثــل ذرت ،گنــدم ،جــو ،برنــج ،ســیب زمینــی ،لوبیــا و ماننــد آنهــا اســت.
روشهــای جدیــد برداشــت ســبب میشــود کــه ضایعــات محصــوالت کشــاورزی بصــورت کاه گنــدم و جــو ،شــالی برنــج و ماننــد
آنهــا در مــزارع باقــی بمانــد .ایــن فرصتهــای چشــمگیر کــه براســاس اقتصــاد زیســتی وجــود دارد اگــر بــه درســتی انجــام
گیــرد ،چنیــن توســعه هایــی میتوانــد مزیتهــای محیطــی ،اقتصــادی و اجتماعــی فراوانــی را ایجــاد کنــد .اقتصــاد زیســت
محــور یــک فرصــت مناســب بــرای کشــاورزی اســت کــه میتوانــد اقتصــاد را قــادر بــه تولیــد محصــول بــرای تامیــن نیازهــای غــذا،
دانههــا و فیبــر مــورد نیــاز کنــد کــه بــه صــورت مناســب تــر و دارای کیفیــت باالتــر هســتند .امــا مزیــت ایــن اقتصــاد زیســتی فراتــر
از کشــاورزی و بــه بخــش جامعــه نیــز گســترش پیــدا میکنــد کــه نیــاز بــه حمایتهــای گســترده در طــی سیاســت گذاریهــای
عمومــی و ســرمایه گــذاری دارد [.]6
در حــال حاضــر ،حداکثــر  ۸۰درصــد از انــرژی جهــان از طریــق ســوختهای فســیلی تامیــن میشــود اســتفاده از ایــن منابــع
انــرژی معایــب مختلفــی دارد:
ســوختن ایــن منابــع جهــت تولیــد بــرق یــا عملکــرد موتورهــا ســبب انتشــار قابــل توجهــی از گازهــای ســمی مختلــف (از قبیــل
 CO2، SO2، NH4و ،)...بــه ویــژه در کشــورهای صنعتــی پرجمعیــت ،بــه داخــل اتمســفر میشــود.
برخــی از ترکیبــات مضــر ،مــواد ســرطان زا و ســموم در زمــان اســتفاده از ســوختهای فســیلی نیــز در جــو آزاد میگــردد .میــزان
تشــکیل ســوخت فســیلی در فرآیندهــای طبیعــی بــا میــزان مصــرف آن قابــل مقایســه نیســت و بــه عبارتــی ایــن منبــع یــک
منبــع تمــام شــدنی اســت [.]7
بــه دلیــل محــدود بــودن ،تجزیــه ناپذیــری و بــه دنبــال آن کاهــش عرضــه و افزایــش تقاضــا در منابــع انــرژی تجدیــد ناپذیــر،
تاکیــد بــر اســتفاده از منابــع طبیعــی تجدیــد شــونده بــه عنــوان مــاده خــام اولیــه در اکثــر صنایــع شــده اســت .کــه بــا اســتفاده
از ایــن مــواد بــه طــور قابــل توجهــی در مصــرف نفــت خــام صرفــه جویــی میشــود ]8[.
در نتیجــه مطالعــات انجــام شــده مصــرف ســوختهای فســیلی در چنــد دهــه اخیــر بطــور چشــمگیری ســطح گازهــای گلخانـهای
( )GHGsرا در اتمســفر کــره زمیــن افزایــش داده اســت .تاثیــرات منفــی ســوخت فســیلی بــروی محیــط زیســت و متعاقــب آن
گــرم شــدن زمیــن ،تقاضــا بــرای انــرژی را بــاال میبــرد .انتظــار میــرود ســوختهای جایگزیــن مقــرون بصرفــه باشــد و از مــود
اولیــه تجدیــد پذیــر تولیــد گــردد کــه در سراســر جهــان در دســترس هســتند و بایــد در اهــداف کاهــش  GHGsهمــکاری نماینــد.
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بــه نظــر میرســد تولیــد ســوخت اتانــول از زیســت تــوده ،جایگزیــن جالبــی بــرای ســوخت فســیلی ســنتی باشــد .بیواتانــول
میتوانــد بعنــوان یــک ســوخت منحصــر بفــرد در ماشــینها بــا موتورهــای اختصاصــی یــا در مخلوطهــای ســوختی بعنــوان
یــک تقویــت کننــده اکتــان بــکار رود .اتانــول اخیــرا از شــکر هــا ،نشاســته و مــواد ســلولزی تهیــه شــده اســت .مــواد ســلولزی
حاصــل از چــوب و بقایــای کشــاورزی ،پســماندهای جامــد شــهری و محصــوالت انــرژی بــه عنــوان فراوانتریــن منبــع جهانــی
زیســت تــوده ارایــه میگردنــد .ایــن حقایــق منجــر بــه ســوق دادن تحقیقــات گســترده بــه ســمت فناوریهــای مناســب توســعه
یافت ـه جهــت تبدیــل لیگنوســلولز بــه مونــو مرهــای شــکر بــرای اســتفاده بعنــوان مــاده اولیــه تخمیــر اتانــول میگــردد .عــاوه
براثــرات زیســت محیطــی نیــز میتــوان بــا ایجــاد یــک پاالیشــگاه زیســتی موجــب اشــتغال بســیاری از جوانــان و متخصصــان
در ایــن حــوزه شــد.

جایگزینی سوختها فسیلی با بیواتانول
اتانــول یــک منبــع انــرژی بــرای آینــده رو بــه اتمــام نفــت خــام میباشــد .از مــواد لیگنوســلولزی بــرای تولیــد اتانــول اســتفاده
میشــود و فرآینــد اصلــی در تبدیــل ایــن مــواد بــه بیواتانــول شــامل دو مرحلــه اصلــی میباشــد :هیدرولیــز ســلولز موجــود در
مــواد لیگنوســلولزی و تولیــد مــاده قنــدی و تخمیــر مــواد قنــدی حاصــل بــه اتانــول .فراوانتریــن مــاده آلــی بــر روی کــرهی زمیــن
ســلولز و پلــی ســاکاریدهای مشــابه آن اســت کــه در ســاختار گیاهــان موجــود اســت .تــودهی زیســتی گیاهــی بیشــتر از ســه
ترکیــب ســلولز ،همیســلولز و لیگنیــن تشــکیل شــده اســت .اگــر بــا فراینــدی مناســب و اقتصــادی ،ســلولز گیاهــان بــه قندهــای
ســاده و قابــل تخمیــر تبدیــل شــود ،در صنایــع غذایــی و همچنیــن تولیــد ســوختهای طبیعــی تحولــی شــگرف روی خواهــد
داد .پــس از تولیــد گلوکــز ،بــا اســتفاده از میکروبهــای دیگــر و بــا اســتفاده از عمــل تخمیــر میتــوان از قندهــای موجــود،
اتانــول تولیــد کــرد کــه جانشــین مناســب بــرای ســوختهای فســیلی اســت .تجزیــه ســلولز و تبدیــل آن بــه گلوکــز توســط
میکروارگانیســمی کــه دارای آنزیــم ســلوالز باشــد ،ممکــن اســت .تولیــد ســلوالز پرهزینهتریــن قســمت فراینــد تولیــد الــکل
اســت کــه حــدود  ٪۴۰-۲۵هزینــه کل را شــامل میشــود .بــه همیــن ســبب تحقیقــات بســیاری بــه منظــور کاســتن هزینــه تولیــد
آنزیــم در حــال انجــام اســت .هــم اکنــون پژوهشــگران زیــادی بــر روی جنبههــای ســلولی و مولکولــی تولیــد مقــرون بــه صرفــه
آنزیــم ســلوالز کار میکننــد و در ایــن زمینــه نیــز بــه نتایجــی رســیدهاند امــا کمــاکان تولیــد و پــرورش میکروارگانیسـمهایی کــه
بــا ســرعت بیشــتر و هزینــه کمتــری قــادر بــه تولیــد آنزیــم ســلوالز باشــند ،مدنظــر بســیاری از محققــان اســت [.]9

استفاده از اتانول تخمیری به عنوان سوخت
اتانــول بــه تنهایــی یــا بــه همــراه گازوئیــل بــه عنــوان ســوخت ماشــینهای موتــوری از اوایــل قــرن مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه
اســت؛ بــا ایــن وجــود مصــرف آن هرگــز گســترش نیافــت .در موتورهــای احتراقــی و کاریبراتــوری امــروزی ،اســتفاده از مخلوطــی
حــاوی %۱۰اتانــول بــدون هیــچ تغییــر و تحولــی امــکان پذیــر اســت و مخلوطــی حــاوی %۲۰اتانــول در اتومبیلهــای امــروزی
بــدون تغییــرات اساســی زیــاد ،قابــل اســتفاده میباشــد .موتورهــای احتراقــی میتواننــد طــوری طراحــی شــوند کــه یــا فقــط
از اتانــول اســتفاده کننــد و یــا از غلظتهــای پایینتــر اتانــول بهــره ببرنــد ( %۸۰اتانــول و  %۲۰آب) .اخیــرا ً در ایــاالت متحــده
بــه مادههــای تحــت عنــوان گازوهــول کــه مخلوطــی از  ٪۹۰گازوئیــل بــدون ســرب و  %۱۰اتانــول میباشــد ،تمایــل زیــادی
نشــان داده شــده اســت .بــرای ایــن منظــور ترجیحــا ً از اتانــول بــدون آب اســتفاده میشــود ولــی اگــر متقابــا ً از حــال قابــل
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حلــی ماننــد ایزوپروپیــل الــکل نیــز اســتفاده شــود ،میتــوان الــکل  %۹۶.۵نیــز بــه کار بــرد .مخلوطــی از اتانول-گازوئیــل بــرای
موتــور ماشــین تغییــر نیافتــه ،یــک مخلــوط ســوخت-هوای قابــل اعتمــاد میباشــد .چنیــن ســوختهایی تــا حــدودی باعــث
صرفــه جویــی در ســوخت و اقتصــاد بهتــر ســوخت شــده ولــی ممکــن اســت تــا حــدودی باعــث کاهــش کاراییهایــی ماننــد
عملکردهــای نابههنجــار موتــور شــود .خــروج نیتــروژن اکســید و کربــن مونوکســید بــا اســتفاده  %۱۰اتانــول از مخلــوط گازوئیــل
اتانــول کاهــش مییابــد ولــی ایــن هــوای خروجــی کامــا ً تمیــز نمیباشــد ولــی چنیــن اثــری ممکــن اســت بــه خاطــر مخلــوط
هــوا ســوخت یــا بــه خاطــر اثــر ویــژه اتانــول باشــد [.]10

بیوتکنولوژی صنعتی
بیوتکنولــوژی صنعتــی کــه بــه آن بیوتکنولــوژی ســفید هــم گفتــه میشــود ،بــه زودی روش تولیــد انــرژی ،مــواد شــیمیایی و
دیگــر مــواد را در قــرن بیســت و یکــم متحــول خواهــد ســاخت .در ســال ۱۹۴۰تجــارت بــر پایــه منابــع شــیمیایی معدنــی بــه
تجــارت بــر پایــه منابــع آلــی نفــت تغییــر یافــت .بــا یــادآوری ایــن رویــداد میتــوان گفــت کــه بــه طــور مشــابه بیوتکنولــوژی
صنعتــی میتوانــد تــوده زیســتی مــواد آلــی را کــه در دورههــای بســیار کوتاهتــری قابــل تجدیــد اســت ،جایگزیــن مــواد آلــی
فســیلی ماننــد نفــت گردانــد .در بســیاری از مــوارد ،مــدت زمــان الزم جهــت تجدیــد ایــن مــواد حتــی کمتــر از یــک ســال میباشــد
کــه نســبت بــه مــدت زمــان الزم بــرای تشــکیل مــواد نفتــی بســیار کوتاهتــر اســت .ایــن تکنولــوژی جدیــد در صنایــع شــیمیایی،
تولیــد ســوختهایی ماننــد بیواتانــول و مــواد شــیمیایی پایــه از قبیــل اســیدهای ارگانیــک را تقریبــا ً از هــر مــادهای کــه روی
زمیــن رشــد میکنــد ،میتوانــد ممکــن ســازد [ .]11در یــک مــدت زمــان مــورد نظــر ،تــوده زیســتی گیاهــی تنهــا منبــع پایــدار و
قابــل پیــش بینــی بــرای مــواد ســوختنی اســت .زیســت تــوده بــه مــوادی گفتــه میشــود کــه ریشــه طبیعــی و زیســتی دارنــد و
از آنهــا میتــوان طــی یــک فراینــد شــیمیایی و یــا بیولوژیکــی مــوادی تولیــد کــرد کــه حــاوی انــرژی باشــند .اهمیــت اســتفاده
از ایــن مــواد در بازگشــت پذیــری آنهاســت .موفقیــت در ایــن زمینــه نتایــج مثبــت بســیاری مانند:کاهــش وابســتگی جهــان بــه
نفــت و نارســاییهای ناشــی از آن ،تکنولوژیهایــی بــه دور از آلودگــی ،کاهــش انتشــار  CO2و افزایــش پیشــرفت اقتصــادی
بــا آلودگــی کمتــر را بــه همــراه خواهــد داشــت [.]12

ترکیبات لیگنوسلولزی
منابــع گوناگونــی از زیســت تــوده را بــرای تولیــد ســوختها و مــواد شــیمیایی میتــوان مــورد اســتفاده قــرار داد .از جملــه
ایــن منابــع میتــوان باقیمانــده محصــوالت گوناگــون کشــاورزی (ســاقهذرت ،کاه گنــدم و بخشهــای زایــد ســیبزمینی و
چغنــدر) ،بقایــا و پســماندهای چوبهــای برداشــت شــده ،و جریانهــای پســماند(زبالههای جامــد شــهری ،کاغــذ بازیافــت
شــده ،تفالههــای تولیــد شــکر ،پســماندهای ســولفیتی) را نــام بــرد [ .]13ترکیــب شــیمیایی زیســت تــوده در گونههــای
مختلــف متفــاوت اســت .امــا بــه طــور کلــی از  %۲۵لیگنیــن و  ۷۵٪پلیمرهــای کربوهیدراتــی از قبیــل ســلولز و همــی ســلولز
تشــکیل شــده اســت [ .]14ســلولز در طبیعــت بیشــتر بــه صــورت ترکیبــات لیگنوســلولز وجــود دارد کــه شــامل ســه جــزء اصلــی
همیســلولز ،ســلولز و لیگنیــن اســت .ســلولز و همیســلولز از جملــه پلیمرهــای پلــی ســاکارید هســتند ،در حالــی کــه لیگنیــن
اساســا یــک پلیمــر ســه بعــدی فنیــل پروپــان اســت .همیســلولز از تعــدادی زنجیرههــای کوتاهتــر پلــی ســاکارید تشــکیل
شــده و پیونــدی میــان ســلولز و لیگنیــن اســت .برخــاف ســلولز کــه تنهــا از زنجیرههــای قنــد  ۶کربنــی تشــکیل شــده اســت،
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همیســلولز عــاوه بــر آن دارای زنجیــره قنــد  ۵کربنــی نیــز اســت .از دیگــر تفاوتهــای اساســی ســلولز و همیســلولز آن
اســت کــه بــر خــاف ســلولز کــه دارای ساختارکریســتالی اســت ،همیســلولز بــدون شــکل میباشــد .در اثــر هیدرولیــز ســلولز،
قندهــای  ۶کربنــی تولیــد میشــود و در اثــر هیدرولیــز همیســلولز ،قند۵کربنــی تشــکیل میگــردد [.]10

سلولز
ســلولز بیشــترین مــاده آلــی دور ریختــه شــده بــر روی زمیــن اســت ،کــه میتوانــد منبــع بســیار خوبــی بــرای تولیــد اشــکال
دیگــری از انــرژی (بیــو) باشــد .ســلولز پلیمــری اســت کــه از واحدهــای مونومــری انیدروگلوکــز تشــکیل شــده اســت [ .]10ســلولز
مولکــول بســیار محکمــی بــوده و اتصــاالت آن بــا آنزیمهــای ســلوالز کــه در طبیعــت بــه طــور معمــول کمتــر دیــده میشــود،
شکســته میشــود [.]15

همیسلولز
همیســلولز ،هتروپلــی ســاکاریدی بــا وزن مولکولــی پاییــن میباشــد کــه گوناگونــی گســتردهای هــم در ســاختمان و هــم در
ترکیــب آن دیــده میشــود .در مقایســه بــا ســلولز کــه بلــوری محکــم و مقــاوم در مقابــل هیدرولیــز اســت ،همیســلولز دارای
ســاختار بیشــکل و بــدون نظــم و بــا اســتحکام پاییــن اســت .ایــن مــاده بــه آســانی بــه وســیله اســید یــا بــاز رقیــق هیدرولیــز
میشــود .در طبیعــت نیــز آنزیمهــای همــی ســلوالز متنوعــی بــرای هیدرولیــز ایــن مــواد موجــود اســت [ .]11فراوانتریــن قنــد در
همیســلولز موجــود در چوبهــای پهنبــرگ و باقــی ماندههــای ذرت اســت [.]16

لیگنین
از بیــن مــواد تشــکیل دهنــده لیگنوســلولزی ،لیگنیــن بــه عنــوان یــک دیــواره مقــاوم در برابــر تبدیــل ســلولز بــه گلوکــز عمــل
میکنــد کــه باعــث پدیــد آمــدن مشــکالتی در فراینــد میشــود؛ بــرای انجــام هیدرولیــز بایــد ایــن دیــواره تخریــب گــردد .تخریــب
دیــواره یکــی از بخشهــای مهــم در فراینــد تبدیــل ســلولز بــه گلوکــز اســت [.]10
تولید بیو اتانول از مواد لیگنوسلولزی
تبدیــل ســلولز و همیســلولز بــه اتانــول بــه دقــت از نظــر اقتصــادی و صنعتــی مــورد مطالعــه و بررســی قــرار گرفتــه اســت.
اتانــول ،ســوخت قابــل حمــل و تطبیــق پذیــری اســت کــه عــدد اکتــان و دمــای تبخیــر بــاال و دیگــر ویژگیهــای آن باعــث
میشــود تــا در موتورهــای مناســب ،حتــی نســبت بــه بنزیــن بازدهــی بیشــتری داشــته باشــد .اتانــول میــزان ســمی بــودن ،فــرار
بــودن و فعالیــت فوتوشــیمیایی پایینــی دارد کــه در مقایســه بــا ســوختهای مرســوم ،مقــدار ازن ،مــه و دود کمتــری ایجــاد
میکنــد[ .]17فراینــد زیســتی تولیــد اتانــول ســوختی بــا اســتفاده از مــواد لیگنوســلولزی بــه عنــوان سوبســترا نیازمنــد مــوارد زیــر
اســت:
• حذف یا جداسازی لیگنین ،برای آزادسازی سلولز و همیسلولز از مخلوط آنها با لیگنین
• تجزیه پلیمرهایکربوهیدراتی (سلولز و همی سلولز) برای تولید قندهای آزاد
• تخمیر مجموعه قندهای هگزوز و پنتوز به اتانول [.]12

72

تولید بیواتانول از پسماند لیگنوسلولزی

شماره دوازدهم ،زمستان 1400

روشهای تولید بایو اتانول از پسماند کشاورزی
فراوانتریــن و ارزانتریــن منبــع تولیــد بیــو اتانــول ضایعــات کشــاورزی حاصــل از برداشــت محصوالتــی همچــون ذرت ،گنــدم،
جــو ،برنــج ،ســیب زمینــی ،لوبیــا و ماننــد آنهاســت .هزین ـهی تولیــد اتانــول از مــواد لیگنوســلولزی براســاس تکنولوژیهــای
موجــود بســیار بــاال میباشــد و تمامــی کوشـشهای اخیــر محققــان در بهبــود فرآینــد هیدرولیــز ایــن مــواد میباشــد روشهــای
مختلفــی بــرای اســتخراج همیســلولزها از پســماند کشــاورزی جهــت تولیــد اتانــول هســت کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از:
هیدرولیــز اســیدی ،هیدروترمــال ،اتوهیدرولیــز ،تیمــار قلیایــی ،تیمــار آنزیمــی و انفجــار آمونیــاک .هــر کــدام از روشهــای
مذکــور دارایــد معایــب و محاســنی میباشــند کــه در بیــن ایــن روشهــا ،روش اســتفاده از اســید رقیــق بــه خاطــر ســرعت
واکنــش بیشــتر ،خردگــی کمتــر تجهیــزات و هزینههــای کمتــر کاتالیــز و همچنیــن روش اتوهیدرولیــز بــه خاطــر اســتخراج
مقــدار زیــادی از همیســلولزها دارای کاربــرد بیشــتری نســبت بــه ســایر روشهــا میباشــند [.]18
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