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 21در امریکاي جنوبی، بسیاري از ساختمان هاي مسکونی و تجاري کـه قبـل از قـرن    

وب بعنوان ماده ساختمانی استفاده کرده اند. منابع عظـیم چـوب   چ، از ساخته شده اند

ساختار پایه بسیاري از منازل، ساختمان هاي تجاري، پل ها و کارگاه ها را بوجود آورده 

ي و صنعتی از مواد مـدرن چـوبی   راند. امروزه، خانه ها و بسیاري از ساختمان هاي تجا

فزونی به استفاده از چـوب در سـازه هـاي ترابـري     ساخته شده اند. اخیراً، عالقه ي روزا

 مانند پل ها بوجود آمده است. 



http://simcongroup.ir/مرکز- آموزش/آموزش- ھای-کاربردی-ساختمان/ 
 

در این مقاله، به بررسی قابلیت هاي انواع مختلف سیستم هاي ساختمانی پرداخته شده 

است و مفاهیمی در مورد چگونگی انطباق سیستم هاي قدیمی براي استفاده از مـواد و  

اي مثال زمانی سـقف، دیـوار هـا و کـف بـراي      تکنیک هاي مدرن تشریح شده است. بر

اینکه داراي وزن کمتري باشند، از صفحه هاي چوبی ساخته میشدند، ولی امـروزه ایـن   

ساختمان ها توسط پلیوود و فلیک بورد هاي صـنعتی سـاخته میشـوند. در مقایسـه بـا      

بـار  تخته، این پانل هاي چوبی بسیار راحت نصب میشوند و مقاومت مضـاعفی در برابـر   

ناشی از باد و زلزله ایجاد میکنند. بنابراین، پانل هاي پیش ساخته کف و سقف به همراه 

اتصاالت آنها جزء به جزء در کارگاه جایگذاري میشوند. یک سـازه را میتـوان در زمـان    

  کوتاهی با استفاده از سیستم هاي پانل بندي شده در کارگاه ایجاد کرد. 

ی پانل بندي شده، بطور گسترده اي در بزرگراه ها و پل گلوالم و سایر سیستم هاي چوب

هاي راه آهن استفاده میشود. شرح مختصري از این نوع ساختار هاي چوبی را نیز مرور 

  خواهیم کرد. 

  سازه هاي قاب سبک 

  

دید تاریخی، دو نوع عمده از ساختمان هاي قاب سبک وجود دارد. قاب بندي بالونی  از

. قاب بندي بالونی، که تا اوایل قرن بیسـتم مـورد اسـتفاده قـرار     و قاب بندي زمینه اي

میگرفت، از اعضاي قاب بندي دیوار هاي تمام قد براي ساختمان سازي تشکیل میشود. 

اطالعات بیشتر در مورد قاب بندي بالونی در راهنماهاي ساختمانی قدیمی وجود دارد. 
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خانـه سـازي را دردسـت گرفـت و در     در اواخر قرن بیستم، قاب بندي زمینه اي، بـازار  

موارد تجاري و کاربرد هاي صنعتی سبک مورد استفاده وسیع قرار گرفـت. قـاب بنـدي    

زمینه اي ساخت هر کف را روي کف زیرین ممکن میساخت. قـاب بنـدي زیمنـه اي از    

سال پیش تا کنون با استفاده از موادجدید و محصوالت پانلی بـراي کـف و سـقف،     50

ست و اجزاي پیش ساخته و تکه هاي قابل اسـتفاده در , سـازه ي چفـت    متحول شده ا

وبستی، در آن بکـار میـرود. توضـیح دقیـق تـر در مـورد سـاختار زمینـه اي در کتـاب          

) آورده شده Sherwood & Stroh 1989ساختمان ساختمان منازل قاب چوبی (

نیـز داراي  ) AF & PA 1995است. کتاب راهنماي سازه هاي چوبی براي خـانواده ( 

  اطالعات مفیدي در این زمینه است. 

  فونداسیون ها

 

ساختمان هاي قاب سبک با زیرزمین، معموالً توسط دیوار هاي بتنی پـیش سـاخته در   

محل یا دیوار هاي بلوك بتنی پشتیبانی میشوند. روش دیگر بـراي ایجـاد فونداسـیون،    

مین بلند تر میکننـد. برخـی   استفاده از بلوك هاي بتنی است که ساختمان را کمی از ز

ساختمان ها اصالً داراي فونداسیون نیستند، چون دیوار ها توسط تکیه گاه هـاي بتنـی   

نگهداري میشوند پس نیاز به پایه ندارند. در دیواره هاي فونداسیون از چـوب پرداخـت   

  شده نیز استفاده میشود.
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ه همراه صـفحات پلیـوود   اساساً چنین فونداسیون هایی از بخش هاي دیواره اي چوبی ب

تشکیل شده اند که توسط صفحات پرداخت شده چوب حمایت میشوند و تمام آنهـا تـا   

سطح معینی از دوام پرداخت شده اند. براي توزیع بار، صفحات روي یک الیـه از سـنگ   

یا گراول قرار میگیرند. دیوار ها باید طوري طراحی شوند تا در مقابل بـار هـاي جـانبی    

د و با همان تکنیک هایی که دیوار هاي سنتی ساخته میشوند، بوجود مـی  مقاومت کنن

آیند. سطح خارجی دیواره قونداسیون که زیر سطح است،به مواد ضـد رطوبـت آغشـته    

میشود تا از تماس مستقیم آب با پانل ها جلوگیري کنـد. پشـت بنـد هـا بایـد طـوري       

یجاد شود و سطوح پایین طراحی شوند که امکان خشک شدن راحت براي فونداسیون ا

  نیز از همین منوال طبعیت کنند.

به علت اینکه دیواره فونداسیون دائمی است، پرداخت اولیه پلیـوود و قـاب بنـدي آن و    

) با توجه به عمق و میزان FDNایجاد بست بسیار مهم است. پرداخت ویژه فونداسیون (

) Stainless Steelانند تداخالت مواد شیمیایی انجام میگیرد. بست هاي ضدزنگ (م

براي چوب هاي پرداخت شده، پیشنهاد میشود. اطالعات بیشتر در این مورد در کتـاب  

  ) آورده شده است.AF & PA 1987ملزومات اساسی فونداسیون چوبی دائمی (

  اکف ه

براي خانه هاي زیرزمین دار، سازه ي حامی مرکزي از بخش هـاي چـوبی روي زمینـه    

ت که در بر دارنده ي تیر هاي باربر میباشد که از الوار هاي هم مناسب تشکیل شده اس

) تشکیل شده اند که به  38x286 mmتا  38x183 mmعرض اتصاالت (استاندارد 
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یکدیگر پیچ میشوند و در لبه ها قرار میگیرند. چون الوار ها آنقدر طوالنی هسـتند کـه   

  مورد نیاز میباشد. کل طول تیر را پوشش میدهند، پس اتصاالت در چند الیه

مفاصل در الیه هاي مجزا نزدیک پشتیبان ستون قرار میگیرند. تیر حمال نیز میتواند از 

باشد که معموالً توسط ستون هاي لوله اي فوالدي حمایت  Iنوع گلوالم یا تیر فوالدي 

میشوند. چنین جزئیاتی را میتوان در مورد خانه هایی که روي سـطح سـاخته میشـوند    

یـا   400ار برد. قاب بندي کف در سازه هاي مقاومتی معموالً از اتصـاالت چـوبی   نیز بک

میلیمتري تشکیل میشوند. مراکز ثقل توسط دیواره هاي فونداسـیون و تیـر بـاربر     600

  )1مرکزي پشتیبانی میشوند ( شکل 

  
  : جزئیات کف معمولی براي ساختمان زمینه اي همراه با تیر هاي خوابیده روي تیر مرکزي 1شکل 
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اندازه الوار ها بستگی به نوع بارگذاري، فاصله بین الوار ها، فاصله بین پشتیبان ها، نـوع  

 38x286تـا   38x183 mmچوب و سطح چوب دارد. معموالً الـوار هـاي اسـتاندارد    

mmاي چوبی پیش ساخته یا خرپا هاي موازي مورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد.    ، الوار ه

متر طول دارند. جـدول فواصـل سـتون هـا توسـط       8/4تا  6/3الوار هاي چوبی معموالً 

). قابلیـت  AF & PA 1993انجمن جنگل ها و کاغـذ  امریکـا منتشـر شـده اسـت (     

  زنده پیشنهاد میشود.یا خرپا هاي موازي توسط سا Iطوالنی بودن الوار هاي چوبی 

جاهاي تعبیه شده براي راه پله، شومینه ها و اتشدان ها ممکن اسـت در یـک یـا چنـد     

الوار تداخل ایجاد کند. پیشنهاد میشود که چنین جاهایی موازي طول الوار ها باشند تا 

از برش الوار اضافی، کاسته شود. هنگام برش، یک پشت بند در میان الوار هاي متصـل  

رفته و به آنها الصاق میشود. یک پشت بند واحد معمـوالً بـراي فضـاي بـازي بـه      قرار گ

متر مناسب است. ولی پشت بند هاي دوبل براي فضاهاي باز عریض تر بکـار   2/1عرض 

میروند. براي فراهم کردن پشت بند مناسـب بایـد توجـه ویـژه اي اعمـال شـود (مـثالً        

  استفاده از نگهدارنده الوار) 

قاب بندي براي نصب خطوط تهویه و داکت هاي حرارتی باید به حداقل  بریدن اعضاي

برسد. اعضاي بریده شده، نیاز به اقدامات تقویتی یا عضو تقویـت کننـده دارنـد. بخـش     

هایی که باز متمرکز زیادي بر آنها وارد میشود (مانند زیر وان حمام)، نیـاز بـه دوبرابـر    

راهم کردن پشتیبانی کافی دارند. یکی از مزایـاي  کردن الوار ها یا سایر اقدامات براي ف

، قابلیـت طـوالنی بـودن    I قاب بندي کف با خرپا هاي موازي یا الوار هاي پیش ساخته



http://simcongroup.ir/مرکز- آموزش/آموزش- ھای-کاربردی-ساختمان/ 
 

آنهاست که نیاز به پشت بند هاي داخلی را از بین میبرد. مزیت دیگر این بخش ها این 

ـ  ال هـاي تهویـه   است که اجزا طوري طراحی شده اند که لوله کشی و سیم کشی و کان

  براحتی نصب میشوند.

پوشش کف، یا کف کاذب، روي قاب بندي کف انجام میشود تا زمینـه کـاري و اسـاس    

کف سازي نهایی را فراهم کند. خانه هاي قدیمی تر پوشش تخته اي داشتند، ولی خانه 

هاي جدید معموال از محصوالت پانلی استفاده میکنند. مواد معمـول در پوشـش ماننـد    

ود و فلیک بورد هاي ساختمانی در اندازه هاي مختلف براي هماهنگی با نیاز هـاي  پلیو

مختلف پوششی در دسترسند. پانل هاي نوع خارحی با سطح ضد آب، در جاهایی بکـار  

میروند که رطوبت مشکل ساز باشد. مانند کف هایی که نزدیک بست هاي لولـه کشـی   

  قرار داشته باشد. باشند یا کف کاذب در طی ساخت در هواي آزاد

پلیوود باید در جهتی صحیح نسبت به الوار ها نصب شود. فلیک بورد هـاي سـاختمانی   

نیز جهت خاصی براي نصب دارند. الگوهاي میخکوبی نیز توسط کد مشخص میشوند و 

میلیمتر از فضا باید بـین لبـه هـا و انتهـاي      3یا توسط سازنده پیشنهاد میشوند. حدود 

  تغییرات ابعاد مربوط به رطوبت را فراهم کند. پانل ها باشد تا

(انجمن مهندسی چوب) حاوي اطالعاتی در مورد انتخاب ونصب انواع پانل  APAنشریه 

  ).APA 1996هاي ساختمانی مناسب کف کاذب میباشد (
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 دیوار هاي خارجی

هـا  دیوار هاي خارجی ساخته شده از مصالح قاب سبک، معموالً باربر هستند. این دیوار 

طبقات باالیی و سقف را پشتیبانی میکنند. یک استثنا در این مورد لبه هـاي شـیروانی   

منازل یک یا دو طبقه است. اساساً قاب بندي دیوار از پشت بند هاي عمودي و اعضـاي  

افقی تشکیل میشود که دربرگیرنده صفحات باالیی و پایینی و دماغه هـا روي فضـاهاي   

در  38جره ها می باشد. پشت بند ها معموالً بطور استاندارد تعبیه شده براي در ها و پن

میلیمتري میباشند که روبروي هم  140در  38میلیمتر و یا  114در  38میلیمتر و  89

میخ میشوند. پشت بند هاي خاص که با ضخامت دیوار مطابقت دارند نیز بصورت الـوار  

ند. قاب بندي دیوار روي زمینه یا الوار ترکیبی ساختمانی وجود دار Iهاي پیش ساخته 

اي انجام میشود که توسط الوار هاي طبقه اول و کف کاذب ایجاد شده اسـت. در اکثـر   

موارد، تمام دیوار بصورت افقی قاب بندي میشود و سپس در جاي خـود قـرار میگیـرد.    

 اگر دیواري آنقدر طوالنی باشد که این کار ممکن نشود، بخش هایی از دیوار را میتـوان 

  بصورت افقی درست کرده و سپس انرا به بقیه ي دیوار متصل کرد.

بست هاي گوشه ها معموالً پیش ساخته هستند، بطوریکه میتوان لبـه آنـرا بـه انتهـاي     

). بست ها گاهی در نقاط تقاطع دوبل میشوند که این کار بـه  2داخلی میخ کرد (شکل 

دیوار داخلی انجام میشود. بـه  کمک قسمت داخلی براي فراهم کردن پشتیبانی انتهاي 

همین ترتیب، یک بلوك افقی متوسط بین بست هاي خارجی قـرار میگیـرد تـا دیـواره     
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پارتیشن را پشتیبانی کند. در چنین موردي، کلیپ هاي پشتیبانی مـورد نیـاز خواهنـد    

  بود.

صفحات باالیی معموالً دوتایی هستند، مخصوصاً وقتی الوار هاي کف در صـفحه بـاالیی   

ین بست ها قرار میگیرند. دومین صفحه در بـاال طـوري قـرار داده میشـود کـه اولـین       ب

صفحه را در گوشه ها و تقاطع دیوار هاي داخلی بپوشاند. این عمل وابستگی و مقاومت 

بیشتري در دیوار ها ایجاد میکند. در نواحی که امکان باد هاي شـدید یـا زلزلـه وجـود     

حات  موجود در سازه اتصال ایجاد شود کـه همگـی بـه    دارد، باید بین دیوار، کف و صف

فونداسیون متصلند. اگر طبقه دوم به سازه اضافه شود، لبه الوار کف به دیوار باالیی میخ 

میشود و کف کاذب و قاب بندي دیوار به روشـی کـه در طبقـه اول گفتـه شـد، انجـام       

  میشود.

. بار دیگر، پلیوود یا فلیـک  پوشش دیوار هاي خارجی معموالً نوعی محصول پانلی است

بورد مورد استفاده قرار میگیرند.  فیبربورد که طوري ساخته شده تـا مقاومـت در برابـر    

نفوذ آب داشته باشد نیز گزینه مناسبی میباشد. چندین نوع فیبربورد براي اسـتفاده در  

دسترس است. بورد هاي چگالی معمولی کـه گـاهی بـراي بدسـت آوردن مقاومـت در      

ل بارهاي جانبی وارده باید پرداخت شوند. بورد هاي چگالی متوسط که هنگام نیاز مقاب

به پشتیبانی سازه اي مورد استفاده قرار میگیرند. پانل هاي حجیم فومی نیـز میتواننـد   

  مقاومت حرارتی بیشتري نسبت به دیوار ها نشان دهند. 
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پرداخت مورب انجام میشود.  در مواردي که پوش نتواند مقاومت مورد نظر را ارائه کند،

بسیاري از پوشش هاي فومی قابلیـت مقاومـت در برابـر فشـار هـا را ندارنـد، بنـابراین        

متـر ابتـداي دیـوار از     2/1پرداخت مورب باید در گوشه ها و پانل هاي سـاختمانی در  

گوشه ها انجام شود. وقتی پوشش هاي فوم سبک مورد استفاده قرار میگیرند، پرداخت 

  میلیمتر انجام میشود. 89در  9ک فوالد استاندارد به کم

	  

  

 الف. میکند فراهم را داخلی هاي پوشش پشتیبانی که چوبی هاي دیوار براي گوشه جزئیات – 2شکل 

  حمایتی کلیپ با دولبه گوشه)ج بندي، بلوك بدون لبه سه گوشه) ب بندي، بلوك با معمولی لبه سه گوشه)
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  سقف و پشت بام

 

سیستم سقف هم از الوار و هم از خرپا تشکیل شده است. خرپا هاي مهندسی، کار را در 

کارگاه کاهش میدهند و میتوانند فواصل بیشتري را بدون نیاز به پشتیبانی بپوشـانند و  

ا کمتر میکنند. بدین ترتیـب انعطـاف بیشـتري در    در نتیجه نیاز به قسمت هاي باربر ر

قرار گیري دیوار هاي داخلی بوجود می آید. خرپـا هـاي سـقفی پـیش سـاخته، بـراي       

ساخت سقف و بام شیبدار بکار میروند. دو سوم ساختمان هاي قاب سبک از ایـن روش  

در  38ر هـاي  استفاده میکنند. براي سازه هاي مقاوم، خرپا ها عموماً با اسـتفاده از الـوا  

ساخته میشوند و با رابط هاي فلزي که بـا دندانـه هـایی کـه در اتصـاالت فشـرده        89

  ). TPI 1995میشوند، به هم متصل  میگردند (

دیـده   1950الوار ها و سیستم پوششی در بسیاري از ساختمان هاي سـاخته شـده تـا    

شوند و بـه یـک صـفحه    میشوند. الپه ها عموماً روي صفحه باالیی دیوار ها پشتیبانی می

نگهدارنده در قله سقف متصل میشوند. به هر حال، چون الپه ها شیب دارند، بـه بـاالي   

دیوار ها فشار می آورند. با میخ کردن الپه ها به الوار هاي سقف و میخ کردن الوار هاي 

  )الف – 3سقف به صفحات باالیی دیوار ها، از این موضوع جلوگیري میشود (شکل 

توخالی، جایی که دو بخش باالي سقف برهم عمود میشوند، بوجود می آید. یک قسمت 

یک الوار تهیگاه براي پشتیبانی از الوار هاي کوتاه که به الوار هاي تهیگاه و ستون مـیخ  

 ادامـه  اتکـا  قابـل  انتهاي تا سقف موارد، برخی در). ب – 3شده اند، بکار میرود (شکل 
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. میدهـد  تشکیل را سقف که دارد شیب دیوار انتهاي بسوي نقطه چند از ولی یابد، نمی

لی، الوار هاي کوتاه را پشتیبانی میکند و سوي دیگر الوار هاي کوتـاه بـه   مفص الوار یک

 پوشـش  براي که مواد همان کلی، بطور). ج – 3صفحات باالیی متصل میشوند ( شکل 

  . میروند بکار نیز سقف پوشش براي میشوند، استفاده کاذب کف و ها دیواره

  

  عرشه ي چوبی

  

یک روش عامه پسند براي گسترش نواحی زنده در یک خانـه، سـاختن یـک عرشـه ي     

چوبی تنظیم شده با یکی از دیوار هاي خارجی میباشد. عرش ها از الوار هاي پرداخـت  

شده ساخته میشوند که عموماً از مصالح فروشان محلی قابل خریداري است و بـا توجـه   

، ممکن است حاوي راهنماي ساخت و نصب نیز باشد. براي اطمینان از به پیچیدگی کار

عمر طوالنی، ظاهر قابل قبول و امنیت سازه، در اولین قدم باید احتیاطـات الزم اعمـال   

شود. انتخاب صحیح مواد، اولین اقدام در این راه اسـت. پـس از آن عملیـات نگهـداري     

وارد در کتاب عرشـه هـاي چـوبی، مـواد،     الزم است. پیشنهادات دقیق تر در تمام این م

  ) آمده استMc Donald & Others 1996ساختمان و پرداخت (
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  ساختمان هاي شمعی و ستونی

 

در ساختمان هاي شمعی و ستونی، شمع هاي گرد یا ستون هاي مربعی هر دو بعنـوان  

فونداسیون و عنصر قـاب بنـدي عمـودي عمـل میکننـد. ایـن نـوع از سـاختمان بنـام          

اختمان شمعی نامیده میشد، ولی امروزه، با استفاده گسترده از تیرها، این سـاختمان  س

ها به قاب تیري تغییر نام یافته اند. براي سازه هاي نسبتاً پایین، دیوارهاي سبک و قاب 

متر از هم فاصله دارند.  6/3تا  4/2بندي پشت بام به ستون ها میخ میشوند که معموالً 

عموماً با شمع هاي گرد براي ساختمان هاي کشاورزي مورد استفاده این نوع ساختمان 

قرار میگیرد، ولی همین مفاهیم سازه اي براي ساختمان هاي تجاري نیز تعمـیم یافتـه   

  )4است (شکل 
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  : الف) یک سقف از نوع الواري با قاب بندي معمولی. ب) تهی گاه. ج)گوشه ي تهیگاه 3شکل 

  

ال اعضـاي قـاب بنـدي مشـکالتی بوجـود مـی آورنـد. ایـن         شمع هاي گرد هنگام اتص

مشکالت را میتوان با ورق گذاشتن در رخ خروجی شمع آسان تر کرد. براي شمع هاي 

گوشه، دو رخ بصورت اریب ورقه زده میشوند. با این عمل میتوان اتصال بهتري به قـاب  

ی بمانـد، رخ  بندي سبک و سنگین به کمک میخ و اتصاالت داشت. وقتی شمع گرد بـاق 

  خارجی آن نشیمن گاه مناسبی براي تیر ها نخواهد بود. 

تیر هاي چهارضلعی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند و میتوانند از الوار هـاي چـوبی و   

گلوالم ساخته شده باشند. تیرهاي ساخته شده مزیت بیشتري دارند، چـون فقـط پایـه    

مین ممکن است با اندازه هاي مختلـف  تیر باید پرداخت شود. بخش پرداخت شده در ز

باشد تا با طول پرداخت نشده همخوانی داشته باشد. در طراحی این نوع از تیرهـا بایـد   
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همخوانی بین قسمت هاي پرداخت شده و پرداخت نشده رعایت شود. سیستم دیـوار از  

بدنه هاي افقی تشکیل میشود که معموالً با فلزات درخشـان پوشـیده میشـود و باعـث     

  بوجود آمدن مقداري مقاومت مازاد میشود.

: ساختمان هاي شمعی و ستونی. چپ) شمع ها و تیرها هم در فونداسیون و هم در دیوار  4شکل 

ازه هاي قاب بندي زمینه اي سنتی دیده میشوند. راست) شمع و تیر فقط فونداسیون را براي س

  فراهم میکند.

  

خرپاهاي سقف که با رابط هاي فلزي ساخته شـده انـد، بـه هـر شـمع یـا تیـر متصـل         

متـر نصـب    7/3تـا   2/1میشوند. بافت هاي سقف بطور موازي با خرپا و با فاصـله اي از  

 89در  38 متري خرپا ها، ایـن بافـت هـا معمـوالً اسـتاندارد      4/2میشوند. براي فواصل 



http://simcongroup.ir/مرکز- آموزش/آموزش- ھای-کاربردی-ساختمان/ 
 

متري میباشند و به باالي خرپـا هـا یـا بـین آنهـا بـه کمـک         6/0میلیمتر به فاصله ي 

نگهدارنده هاي الوار متصل میشوند. سقف بندي معموالً از فلز ساخته میشود که باعـث  

مقاومت در دیافراگم سقف میشود و مقداري از بار را به دیوار هاي موازي با جهـت بـار،   

تیـر در مسـتندات   -العات دقیق تر در مورد طراحی سـازه هـاي قـاب   انتقال میدهد. اط

  آورده شده است.  1992انجمن ملی قاب سازان 

  

  ساختمانهاي کنده اي

 

عالقه روز افزونی  براي ساخت ساختمان هاي کنده اي در میان افـراد نـواحی جنگلـی    

ا سـاختمان  دیده میشود. این طیف ساختمانها در بر گیرنده ي منازل ساده و کوچک تـ 

). بسیاري از نمایشگاه هاي ایاالت متحده، بصورت 5هاي بزرگ و دائمی میباشد (شکل 

تخصصی در طراحی مصالح براي ساختمان هاي کنده اي فعالیت میکنند. منازل کنـده  

اي تقریباً همیش از سیستم دیوار ساخته شده از طبیعت یا کنده هاي تولیـد شـده بـه    

بهره میبرند. سیستم هـاي کـف و سـقف نیـز ممکـن اسـت        جاي الوار هاي بریده شده

توسط کنده یا قاب بندي سنتی ساخته شوند. شرکت هـاي سـازنده منـازل کنـده اي،     

انواع کنده را به دو سیستم زیر تقسیم بندي کرده انـد : گـرد و شـکل دار. در سیسـتم     

تمـام آنهـا    کنده اي گرد، کنده ها بصورت سطحی کامالً صاف و گرد ایجاد میشـوند و  

داراي قطر یکسانی هستند. در سیستم شکل دار، کنده ها به شکل هاي مختلف ماشین 
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میشوند که عموماً گرد نیستند. سطح خارجی کنده ها معموالً گـرد اسـت، ولـی سـطح     

داخلی آنها ممکن است کرد یا تخت باشد. رابط بین کنده ها طوري ساخته شده اسـت  

   که حالت چفت و بست پیدا کند.

استاندارد هاي مختلفی براي درجه بندي کنده ها و تخصیص خصوصیات به آنها ایجـاد  

 ASTMشده است و این استاندارد ها توسط کد هاي ساخاتمانی مشخص شـده انـد (  

). سازندگان و طراحان باید بدانند که کنده هـا میتواننـد در کارگـاه، بـه درجـه      1996

برسند. تاثیر فصول و تداوم انقباض و انبساط  رطوبت باالتري نسبت به درجه ي ایده آل

نیز باید در نظر گرفته شود. اطالعات بیشتر در مورد منازل کنـده اي در بخـش منـازل    

  کنده اي از انجمن خانه سازان ملی در واشنگتن موجود است.

  

  ساختمان هاي چوبی سنگین : قاب چوبی

  

و جوابگوي نسل جدید میباشـند.   ساختمان هاي قاب چوبی، امروزه در امریکا متداولند

بسیاري از ساختمان هاي کارخانه ها و کارگاه ها کـه بـه اواسـط قـرن بیسـتم مـروبط       

میشوند، از چوب سنگین ساخته شده اند. قاب چوبی تجاري از چوب هاي بریده شده ( 

میلیمتر) متصل به هم توسط اتصاالت دست سـاز زبانـه ماننـد     114در  114بزرگتر از 

 6شده اند. ساخت چنین قابی خواهان اتصاالت بسیار خاص است که در شـکل  تشکیل 

  نشان داده شده است.
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  : خانه هاي کنده اي مدرن که در انواع طرح ها موجودند. 5شکل 
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در  2/1ک پنل ترکیبی پیش ساخته پوششـی ( در ساختمان هاي قاب چوبی امروزي، ی

میلـی   13متر) مستقیماً در قاب استفاده میشود. این پنل داراي یک الیـه داخلـی    4/2

متري، یک الیه مرکزي از عایق فوم و الیه خارجی از پلی وود یا فلیک بورد  می باشـد.  

ته هاي صلب نیـز  میلیمتري زبانه و دهانه از تخ 19در برخی موارد، یک الیه استاندارد 

فوم نیز روي تخته ها نصب میشـود تـا   -به قاب اعمال میشود و یک پنل ترکیبی پلیوود

  نماي خارجی خانه بوجود آید. آتش نشانی محل باید در مورد عایق هاي فوم نظر دهد.

اعضاي قاب بندي در تقاطع هاي بزرگ بریده میشوند. بنابراین رفتار شناسی آنها قبـل  

ست. پس سازنده باید تغییرات ابعاد را که ممکن است با خشـک عضـو   از نصب مشکل ا

در محل رخ میدهد را در نظر بگیرد. سازه باید طوري طراحی شـود کـه ایـن تغییـرات     

  ابعاد را تحمل کند.

  حفاظت از چوب

هاي چوب و اند که با استفاده از آن از پوسیدگیآمریکایی روشی ابداع کرده دانشمندان

استاد شیمی  `پت هیدن`شود. به گزارش مجله دنیاي نانو،چوبی جلوگیري می الوارهاي

در ایـن روش   `دانشـگاه فنـی میشـیگان   `استاد علوم و منـابع طبیعـی    `پیتر لکس`و 

نـانو متـر قـرار     100هاي پالستیکی بسیار کوچک بـه قطـر   محفظه ترکیبات آلی را در

  .دهندمی

شوند آنقـدر کوچـک   ور میکوچک که در آب غوطههاي گفته این محققان، این دانه به

کننـد.  اگر تحت فشار قرار داده شوند در تمامی منافذ ظریف چوب نفوذ می هستند که
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گوید، از آنجاییکه بافت چوب همانند یک توري بسیار فشرده اسـت اگـر   می پیتر لکس

  .کننـد تواننـد کـامال در منافـذ آن نفـوذ     کـافی کوچـک نباشـند نمـی     ذرات به اندازه

 

هاي فناوري دانشگاه میشیگان، ابداع این روش را نقطه فنی همکاري مدیر `جیم بیکر`

این امر تنها با بکارگیري فناوري نانو در صنایع سنتی `گوید، می داند وعطف مهمی می

افزود، این فناوري در مقیـاس نـانو اسـت امـا نتـایج آن بسـیار        وي `محقق شده است.

کننـد  بیکر گفت، صنایعی که از این فنـاوري اسـتفاده مـی    .بودشگرف و بزرگ خواهد 

کامال سازگار با محیط خواهند داشت و محیط زیسـت   هاي صنعتی قابل بازیافت وزباله

  .امان خواهد ماند هاي صنعتی درنیز از خطر نگه دارنده

 

ظیـر  شـیمیایی کـم خطرتـر ن    توانند از موادبا بکارگیري این فناوري صنایع مختلف می

چـوب در آب مـواد    بوراکس که بسیار موثر است اسـتفاده کننـد و تنهـا بـا خیسـاندن     

  .نگهدارنده را از آن پاك کنند

 ایرنا

یکی از راه هاي حفاظت چوب دربرابر عوامل مخرب ،خشک کردن آن است.بدین معنی که بـا توجـه   

ه اینکـه کشـورما    به شرایط آب و هوایی و رطوبت نسبی محیط ، از رطوبت چوب بکاهیم . ب ا توجه ـب

داراي تنوع آب وهوایی فراوانی می باشد در هنگام خشک کردن چوب و حمـل و نقـل آن از شـهري    

به شهر دیگر باید بسیار با دقت عمل کرد و به طور مثال انتقال یک محصول چـوبی از یـک منطقـه    
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شـند بـه هـیچ وجـه     با می توجهی قابل نسبی رطوبت اختالف 	کویري به یک شهر ساحلی که داراي

   توصیه نمی شود .

  در تصویري که در زیر مشاهده می کنید رطوبت تعادل در شهر هاي مختلف کشورآ ورده شده است.

  

  ازمصرف قبل چوب کردن خشک 	دالیل

به طور کلی چوب داراي مقادیر چشمگیري رطوبت است .به عـالوه چـوب مـاده اي آبدوسـت اسـت      

یرد،آب را جذب می کند واگر در محیطی خشک باشد، رطوبـت را  ،یعنی اگر در محیط مرطوب قرارگ

  از دست می دهد.بنابراین چوب باید همواره داراي رطوبتی نسبی متناسب بامحیط باشد.

 آن از رطوبـت  ایـن  وجـود  بـا  است،اگر رطوبت زیادي مقدار حاوي شدن قطع از پس بالفاصله 	چوب

 داد،تـرك  دست از را خود رطوبت تدریج به و 	رفتگ قرار مصرف درمحل اینکه از پس شود، استفاده

 	علمـی  اصـول  طبق چوب چنانچه.  شود می کاسته آن کیفیت واز دارد می بر عمقی و سطحی هاي

  . آمد نخواهد در وجود به مشکلی آن مصرف ،در شود خشک

  در شکل زیر معایب چوب اثر از دست دادن رطوبت دیده می شود .

  قبل از مصرف خشک کرد . به دالیل زیر چوب را باید

  چوب اشتن د بر ترك و شدن پیچیده نظیر هایی عیب آمدن وجود به از گیري جلو 	-1

  شدن ورنگی پوسیدگی ها، قارچ	 			حمله بل مقا در چوب بهتر محافظت 	-2

  ونقل حمل هزینه و 		چوب وزن از کاستن 	-3
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  آن در عیبی آمدن بوجود بدون چوب مقاومت ازدیاد 	-4

  فزایش نگهداري میخ در چوبا 	-5

  چوب حفاظت عملیات و پرداخت ، آمیزي رنگ کیفیت افزایش 	-6

  کنی خشک چوب کوره در باال حرارت درجه در حشرات و قارچها رفتن بین از 	-7

  چوب روي بر کاري ماشین عملیات شدن انجام بهتر و تر آسان 	-8

  خشک چوب و چسب بین اتصال مقاومت بودن باال 	-9

  ب را به طور معمول به دو روش خشک می کنند:چو	

  آزاد هواي در: طبیعی 	-الف 

  کنی خشک چوب کوره در: مصنوعی 	-ب 

	  

  عوامل مخرب چوب

  چرخه زندگی قارچ ها :

 هـا  هاگ.  کنند می	 	قارچ ها ي چوبخوار درسطح چوب دانه هاي ریزي به نام هاگ ( اسپور ) تولید

یسه که رشـته هـاي لولـه اي شـکل هسـتند ، تبـدیل مـی شـوند         ر یا میسلیوم به مناسب درشرایط

وازطریق روزنه ها به درون چوب نفوذ می کنند ودر آنجا فعالیت خود را آغاز می نمایند . در مراحـل  

اولیه حمله ، اثرات پوسیدگی را نمی توان تشخیص داد مگـر در مـوارد اسـتثنایی کـه ممکـن اسـت       
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 			یسلیوم پس از مدتی رشد می کند وموادي را ازخود ترشـح . م شوند چوب رنگ تغییر باعث 	کمی

 بـه  چـوب  مرحلـه،  دراین.  شود می 	چوب مولکول طویل زنجیره وتخریب تجزیه باعث که نماید می

 شـرایطی  درچنـین .  دیـد  توان نمی	 		مسلح غیر چشم با را پوسیدگی هنوز ولی شود می نرم تدریج

  . یابد می کاهش تدریج به چوب مقاومت

  

	  

  ویژگی هاي چوب هاي پوسیده 

هنگامی که شرایط براي حمله قارچها از هر لحاظ مناسب باشد ، میـزان حملـه قـارچ هـا وصـدمات      

  وارده ، به گونه چوب وقارچی که حمله می کند بستگی کامل دارد .

  به طور کلی ویژگی هاي چوب هاي پوسیده به شرح زیر است :

بعد ازحملـه بعضـی ازقـارچ هـاي عامـل پوسـیدگی ماننـد        ست ا ممکن چوب رنگ:  چوب رنگ 	-1

پوسیدگی قهوه اي ، پوسیدگی سفید وپوسیدگی آبی ، تغییرکند . این گونه تغییر رنـگ مـی توانـد ،    

  عامل مهمی براي تشخیص چوب هاي پوسیده باشد. 

  همکشیدگی: درچوب پوسیده، میزان همکشیدگی بیشتر از چوب سالم است. -2

قارچها پس از حمله به چوب ،موادي از خود ترشح میکنند که باعث تجزیه ماده وزن مخصوص :  -3

چوبی می شود وچوب را نرم واسفنجی می کند در نتیجه وزن مخصـوص (دانسـیته) چـوب کـاهش     

  میابد.



http://simcongroup.ir/مرکز- آموزش/آموزش- ھای-کاربردی-ساختمان/ 
 

مقاومت مکانیکی: مهم ترین مشخصه چوب پوسیده ، کاش مقاومت مکانیکی آن است که معمـوال  -4

وده شدن چوب اتفاق می افتد . در آزمایشی که در شکل مقابـل مشـاهده مـی    خیلی سریع ، بعد ازآل

شود ،هنگامی که با میله فلزي تراشه اي از چوب پوسیده و تراشـه اي از چـوب سـالم برداشـته مـی      

شود،در چوب سالم تراشه به راحتی از چوب جدا می شود در حالی که در چـوب پوسـیده ،تراشـه از    

  وسط شکسته می شود.

ا  مسـتقیم  طور به چوب سوختن حرارت اینکه به توجه با 	رارت:ح -5  بسـتگی  آن مخصـوص  وزن ـب

 ،چوب کلی طور به.  است کمتري حرارتی ارزش ،داراي سالم چوب به نسبت پوسیده چوب ،لذا دارد

  . شود می ور شعله کمتري حرارت در سالم چوب به نسبت پوسیده

  

	  

  حشره هاي چوبخوار

یانه ها از لحاظ شکل ظاهري ،اندازه وسـایر مشخصـات بیولـوژیکی بـه یکـدیگر      موریانه ها: مور-1-2

  شبیه هستند 

به طور کلی ،همگی از نور گریزانند و هرگز در هواي آزاد رفـت وآمـد نمـی کننـد . زنـدگی انهـا بـه        

صورت دسته جمعی ( کلنی) واغلب در داالنها و تونل هایی است که در چـوب یـا خـاك ایجـاد مـی      

ین گونه حشرات بسیارخطر ناك هستند ،زیرا بدون ظاهر شدن وجلب توجه انسان ، ممکـن  کنند . ا

است سقفی را به طور کلی ویران کنند و خسارت هاي زیادي را به بار آورند . موریانه ها از نظر نحوه 

  زندگی به سه گروه عمده تقسیم می شوند :

  موریانه هایی که در زیر خاك زندگی می کنند . -1
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  . کنند می زندگی خشک هاي چوب درون 	موریانه هایی که در -2

  موریانه هایی که در چوب هاي مرطوب زندگی می کنند .-3

  گروه دوم وسوم از نظر درجه خسارتی که به چوب وارد می سازند ، اهمیت زیادي ندارند 

وار هستند . در گونه آنها چوب خ 800گونه موریانه وجود دارد که حدود  2000به طور کلی بیش از 

 موریانـه .  جنوب درمنطقه ودیگري شمال منطقه در یکی 	ایران دو گونه موریانه شناخته شده است :

  . اند داده	 تشخیص آهن راه هاي وتراورس 	ساختمانی چوبهاي تخریب در مهمی عامل را ها

	  

  اصول مبارزه با موریا نه 

وجود دارد ،فونداسیون هاي سـاختمان بایـد از   نی زمی زیر موریانه حمله خطر که هایی محل در 	-1

بتون یا سایر مصالح ساختمانی مانند آجر ، سنگ ویا بلوك هاي ساختمانی که براي موریانه ها نفوذ 

  .  شود ساخته 	ناپذیر است ،

  . شود ساخته بابتون باید زیرزمین کف ، است زیرزمین داراي ساختمان که درصورتی 	-2

در زیرزمین نصب می شود ، باید داخل بتون وچندسانتی متـر بـاالتراز کـف     که چوبی هاي پایه 	-3

  کار گذاشته شود .

 واز گیـرد  انجام خوبی به تهویه عمل که شود ساخته نحوي به باید ها تخته بین وفاصله اتصاالت 	-4

  دد.نگر فراهم ها وموریانه ها قارچ رشدونمو براي الزم وشرایط شود جلوگیري رطوبت شدن جمع
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  بعداز ساخته شدن اسکلت ، خاك باید با محلول هاي شیمیایی ضدعفونی گردد . -5

  . شود استفاده وضدحشره ضدقارچ شیمیایی هاي بامحلول شده اشباع ازچوب 	-6

 سـاختمان  ازاطـراف  بایـد  را چـوب  هاي بریده ومازاد اضافی هاي چوب ، زاید ومصالح مواد کلیه 	-7

    کرد دور

  وارسوسک هاي چوبخ -2-2

این نوع حشره ها هم به چوب هاي تازه قطع شده وهم به چوب هاي خشـک سـوزنی برگـان وپهـن     

برگان حمله می کنند . درختان معموال تا زمانی که زنـده هسـتند وقطـع نشـده انـد ، ازحشـره هـا        

صذمات زیادي نمی بینند ولی پس از قطع ، نسبت به عوامل بیولوژیکی مخرب ، حساس تر وآسـیب  

 مـی  یاکارخانـه  درجنگـل  مدتی قطع از پس درختان چون معموال ، دلیل این به.  شوند می	 	پذیرتر

 حشـرات  توسـط  اسـت  ممکـن  ، نشوند حفاظت ها بینه گرده مدت این درطول که درصورتی ، مانند

  . قرارگیرند حمله مورد

  د از :مهم ترین حشرات چوبخوار که خسارت هاي قابل توجهی به چوب وارد می سازند عبارتن

  )Anobium( آنوبیوم یا مبلمان معمولی هاي سوسک 		-

این نوع سوسک ها بیشتر ، درمبلمان هـاي نـو وکهنـه ، پلـه هـاي چـوبی ووسـایل تزئینـی چـوبی          

  ودرشرایط آب و هوایی سرد ومرطوب زندگی می کنند .

  : چوب پودرکننده هاي سوسک 		-

  ه ور می شوند .این نوع سوسک ها معموال فقط به چوب پهن برگان حمل
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  : خانگی دار شاخ سوسک 		-

این سوسک به مهمان موذي خانه معروف است خسارت وصدمات ناشی از آن ازدونوع سوسک قبلـی  

  بیشتر است .

  اصول مبارزه با سوسک هاي چوبخوار

 مـی  قـرار  استفاده مورد چوبی هاي پایه ساخت براي که ها سوسک نوع این به حساس هاي چوب 	-

  فاصله بعداز قطع باید با محلول هاي شیمیایی مخصوص سم پاشی شوند .، بال گیرند

 حشرات نوع این 	ازحمله تواند می سازي ومبل بري چوب هاي درکارخانه 	بهداشتی اصول رعایت 	-

   کند جلوگیري اي اندازه تا

)  ل شـده کنتـر  شـرایط  تحـت (  آب بابخار شده قطع تازه آالت چوب کردن عفونی ضد یا استریل 	-

  روش مناسبی براي کنترل آلودگی چوب ها می تواند باشد .

  trex هايتخته	

  دست آورد جدید تکنولوژي

  ترکس چیست: 

ترکس نام تجاري محصولی است که به کمک تکنولوژي شیمی پلیمر و از ترکیب چوب با پالسـتیک  

باشـد.ترکس  ده را دارا میآید و ماده جدید خواص کامالً استثنایی و کاربردي از هر دو مابه وجود می

از ترکیب ضایعات صنایع چوب به خصوص صنایع مبلمان و غیره بـه صـورت خـاك اره و پالسـتیک     

بنـدي  هـاي پالسـتیکی خریـد و نوارهـاي پالسـتیکی بسـته      پلی اتیلن که به طور کلی شامل کیسـه 
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را کـامالً بـه یکـدیگر     اتیلن در پروسه تولید، ذرات فیبر چوبیآید، پالستیک پلیشود به وجود میمی

شـود تـا محصـول    آید و این عمـل باعـث مـی   چسبانده و به صورت محافظی براي ذرات چوب درمی

ازجمله این دست آمده داراي خصوصیات هر دو ماده تشکیل دهنده یعنی پالستیک و چوب باشد، به

قابـل آفـات و   خورد، درجه جذب رطوبـت بسـیار پـایینی دارد، در م   که، محصول شکاف یا ترك نمی

  تغییرات شیمیایی مقاوم است، درجه سختی چوب ارتقاء می یابد. 

  که تمامی خصوصیات کار با چوب را دارا بوده و قابلیت رنگ پذیري باالیی نیز دارد.ضمن این

 پیوسـته  اکستروژن روش به اتیلن پلی درصد 50تا 40 و اره خاك درصد 60تا 50 ترکیب از ترکس	

  .شودمی تولید

	  

یابی به عمل آمده ترکس به عنوان عضوي از یک سازه چـوبی در نظـر گرفتـه شـده.ترکس     ر ارزشد

باشد که حدوداً پنجاه درصد وزن آن را فیبر چوبی تشـکیل  یک محصول کامپوزیت پیش ساخته می

دهد و بقیه آن از پالستیک، پلی اتـیلن و ترموپالسـتیک اسـت و نتیجـه نهـایی محصـول چـوب        می

هاي الوار معمولی انتخاب شـده  است. ابعاد استفاده شده در آزمایشات نزدیک به اندازه ترموپالستیک

تـر  میلیمتر. اعداد به دست آمده بیانگر این امـر اسـت کـه تـرکس بـیش      254میلیمتر تا 76یعنی از

هـاي  باشد تا فضاي سرپوشـیده و بـر اسـاس نتـایج حاصـل از بررسـی      مناسب کار در فضاي آزاد می

سـتون، تیـر حمـال پیشـنهاد      به عنوان اجزاء داخلی ساختمان مثل تیر، trexي استفادهمختلف برا

بایست محاسبات جدید و خـاص بـراي عضـو بـه     شود و در صورت استفاده براي مصارف فوق مینمی

  کار رفته در اجزاء سازه صورت بگیرد .
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طحی و جـانبی بـا   میزان مقاومت و یا قدرت نگهداري ایـن محصـول بـه مـیخ و پـیچ در جهـات سـ       

  هاي تبدیل مثل الوار و غیره کامالً مطابقت دارد. استانداردها و کدهاي طراحی شده براي چوب

باشـد.   50/0بایسـت حـداقل داراي وزن مخصـوص    اما باید در نظر داشت براي این منظورترکس می

  باشد. هاي مورد استفاده به شرح زیر میبنابراین اندازه میخ و پیچ

  میلیمتر 5/5با حداکثر قطر 12اینچ) پیچ شماره 0,162میلیمتر( 4با حداکثر قطر d 16میخ 

  اینچ) 1/2(7/12اینچ) پیچ و مهره شماره 216/0(

	  

  دوام:

	  

  هاي به عمل آمده جهت بررسی دوام در مقابل شرایط آب  خصوصیات نشان داده شده در آزمایشگاه

هاي تیمار شده و یا اشباع ، آن را کامالً با چربیو هوایی، حمله حشرات و عوامل پوسیدگی و باختگی

  کند.  شده قابل مقایسه می

هایی که مستقیماً بـا سـطح زمـین و خـاك تمـاس دارنـد بـه        توان آن را در سازهبه همین دلیل می

  کــــاربرد. شــــرایط انجــــام آزمایشــــات متعــــادل شــــش ســــال نگهــــداري تــــرکس         

هـاترکس توانسـته در   وسیدگی بوده و عالوه بـر ایـن  در شرایط نامناسب آب و هوایی و دیگر عوامل پ

مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به خوبی کیفیت خود را حفظ کنـد زیـرا ایـن اشـعه اثـرات تخریبـی       

  	ها دارد.ها و پلی اتیلنمهمی بر روي پالستیک
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  خصوصیات کار با ترکس :

	  

ري نسـبت بـه چـوب دارد    تـ حمل و نقل: وزن ترکس از چوب بیشتر است و قابلیـت انعطـاف بـیش   

بنابراین هنگام حمل و نقل معموالً نباید یک قطعه (به خصوص قطعـات بـا قطـر کـم و طـول زیـاد)       

trex .را به تنهایی بلند کرد چون احتمال شکستن وجود دارد  

باشد انبار نمـود و بـراي ایـن    بایست آن را در محلی که تراز میچنین هنگام انبار کردن حتماً میهم

سانتیمتر استفاده نمود تـا از  6از چوبدستک به فاصله حدوداً هر trexتوان در زیر قطعات می منظور

  توان به راحتی و دقیقاً مثل چوب برید.کمانی شدن آن جلوگیري شود. ترکس را می

	  

  برش کاري و دریل:

	  

ولـی بـراي    ترکس رامی توان دریل کاري کرد، سنباده زده و حتی بـا اور فرزبـر روي آن کـار کـرد و    

اسـتفاده   24تـا   18هـاي  شود براي برش از تیغه اره الماسه با تعداد دندانـه سهولت کار پیشنهاد می

هاي عمیق با دریل را دارید چندین بارمته را از سوراخ خارج شود و در هنگامی که قصد ایجاد سوراخ

ز دریل کاري از محـل خـارج   ها و ضایعات ناشی اکرده و مجدداً فرو ببرید تا با این عمل خرده چوب

  شود.
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  میخ و پیچ:

	  

بایست از میخ و پیچ گالوانیزه و یا اسـتیل اسـتفاده کـرد،    تر در صورت امکان میبه منظور دوام بیش

تري نسبت به چوب دارد به همـین دلیـل در صـورت در    فرورفتن میخ در ترکس نیاز به نیروي بیش

چنین هنگام دریل کاري بـه  شود. همک استفاده میشود از چکش پنوماتیدسترس بودن پیشنهاد می

  قطرپیچ باشد. 4/3تر ازمنظور پیچ کردن قطر مته نباید بیش

  رنگ پذیري:

	  

هاي دلخواه تزئین کرد. اما قابـل  توان آن را با رنگترکس قابلیت رنگ پذیري کامالً خوبی دارد و می

اي روشن، شود که عبارتند از قهوهمی ذکر است که به صورت طبیعی این محصول در سه رنگ تولید

شود. نکتـه قابـل توجـه    هاي روشن تا تیره را شامل میها طیفکرم، طوسی که هر کدام از این رنگ

این است که ترکس پس از نصب به چهار تا شش هفته وقت نیـاز دارد تـا در اثـر شـرایط محـیط و      

  تابش خورشید رنگ آن تثبیت شود.

	  

پذیري آن است کـه  تثنایی و به منحصر به فردترکس قابلیت انعطاف و خمشخصوصیات اس دیگر از	

پـذیر  دهد که تولید آن با چوب امکاناین خصوصیت به تولیدکنندگان امکان تولید محصوالتی را می

شود تا مقادیر زیادي چـوب مرغـوب و گـران قیمـت     پذیر بودن باعث میو یا در صورت امکان نیست

  .تبدیل به ضایعات شود
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گیـرد کـه   هزینه است و در سه مرحله صورت می روش کار براي خم کردن ترکس بسیار آسان و کم

شامل گرم کردن در محفظه مخصوص، ساخت قالب و یا فـرم مـورد نظـر بـراي خمکـاري و مرحلـه       

  باشد.نهایی خم کردن به شکل مورد نظر می

  نگهداري:

	  

مان قارچ، کپـک و خـزه و یـا دیگـر آفـات سـطح       باتوجه به شرایط محیط ممکن است در اثر مرور ز

توان از پودرهاي شوینده و براي حصول نتیجه بهتر ترکس را بپوشاند براي از بین بردن این آفات می

  از هیپوکلریت سدیم استفاده کرد.

   هايشماره با سنباده از توانمی نیز چربی و روغن از ناشی آمده وجود به هايلکه براي	

اه پودرهاي شوینده استفاده کرد. تمام خصوصیات ذکر شـده در مـورد تـرکس باعـث     متوسط به همر

سال تضـمین کنـد   10شده تا کمپانی تولید کننده آن در آمریکا این محصول را با اطمینان به مدت 

پذیر نیست. با توجه به فراوانی و ارزانـی مـواد اولیـه    در صورتی که چنین امري در مورد چوب امکان

در کشورمان امید است به زودي شاهد تولید و ارایه این محصول به بازار مصـرف ایـران   این محصول 

  نیز .باشیم.
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MDF  

	  

  . 	) است) Medium Density Fibernation			MDF			مخفف

MDF فیبر با چگالی متوسط	است 	چوب ضایعات از فشرده بصورت که	مقاومـت  از و گردد می تهیه 

  وردار است.رطوبت برخ مقابل		در	 زیادي

	MDF.همواره به عنوان مغز و درون کار در صنعت چوب مورد استفاده قرار می گیرد  

  	.باشد می کارمتفاوت نوع به بسته که است آن روي پوشش	را زیبا می سازد MDF آنچه	

  	.برد نام	وفرمیکا را ، VINILIUM ،HPL	PVC	می توان MDFاز معروفترین روکشهاي 

  . باشد می متفاوت	یکا بسته به نوع ضخامتشالزم به ذ کر است فرم

  استفاده شود   MDFبنابراین هرچه از روکشهاي ضخیمتر و مقاومتر در پوشش 

  .آمد خواهد بدست مرغوبتري	جنس

MDF:چیست  

MDF نوعی فیبر است که از خرده چوب بهم فشرده تحت فشار و حرارت به وجودمی		آید.  

 نئوپـان  هـاي 	به جاي تخته سـه الئـی یـا تختـه     MDFاز  اکنون در بیشتر موارد سازندگان کابینت

  .کنند	می استفاده
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  ل استفاده:یدال

، یعنی زیاد بودن ذرات چوب در واحد حجم آن، محکم و بدون گره بودن این  MDFچگال بودن -1

  		کند	می کمک دلخواه هاي	فرم ایجاد و آن کاري	نوع فیبر که به سوراخ کاري و سوهان

  است.ح آن هموار سط 	-2

  . دارد تشخیصی قابل غیر بافت ، نرم و ریز بسیار ذرات وجود	-3

  چسبد،	این نوع فیبر براحتی با چسب چوب به هم می-4

 مالمین یا ال پی اچ یا لترون با همچنین و زد پالستیک رنگ یا روغن رنگ توان	می را آن سطح	-5

  .کرد روکش

   																					نسبت به اب مقاومت بیشتري دارد. -6	

  مصارف:

MDF   نه تنها براي ساخت کابینت، بلکه براي ساخت دیوارهاي چوبی، کمـد و دکوراسـیون	داخلـی  

  . شود	می استفاده	نیز منازل

	  

  ) Letron(  لترون	

  خورد ضایعات یا	لترون ترکیبی از تخته هاي چند الیه چوب است.که این تخته ها از چوب نرم ،
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  هاي چوب بري حاصل میشوند.  هاي کارخانه تراشه و شده	

  بزرگتر بوده و قابل رویت MDFکه البته این خرده ها در مقایسه با ذرات اولیه مورد استفاده در 

  این امر میسر نیست. MDF در که میباشند	

ورق لترون تولیدي با توجه به وجود پستی و بلندیهاي سـطحی ، میبایسـتی حتمـا قبـل از روکـش      

  شدن ،

  ت دقیقی ، پرداخت گردیده و ساییده شود.سط ماشین آالتو	

  	سپس روکش نهایی با توجه به نوع نیاز ، روي این ورق چسبانده و پرس میگردد. 

  :کرد تقسیم بخش دو به رامیتوان لترون	

  الف ) لترون با روکش کاغذي

 لتـرون مـورد   خـام 	این نوع روکش ها از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و فقـط بـراي پوشـش ورق   

  استفاده

  .میگیرند قرار	

  در مقابل سایش و برخورد ، مقاوم نبوده و معموال توصیه نمیشوند.

  ب) لترون با روکش مالمینه ( المینت )

  با همراه و براق		روکش مالمینه همانگونه که از نامش بر می آید ، داراي سطحی مالمینی
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  ستحکام و دوام بیشتر ،،در کنار ا آن مناسب ضخامت و بوده نور انعکاس و درخشندگی	

  .میکند جلب خود به را مشتریان اکثریت نظر	

  و گردد دشوارتر	الزم به ذکر است ، روکش مالمینه باعث میشود برش و کار بر روي لترون کمی

  . میطلبد را خود خاص آالت ماشین و دستگاهها	

  با چوب طبیعی  Letron 	مقایسه

ولی شگرف در ایـن صـنعت بـه وجـود آمـد کـه توانسـت        ت چوب ، تحصنع به لترون 	به دنبال ورود

  صنعت  

  چوب را از ورطه سنتی و محدودیتهاي فراوانرهایی بخشیده و وارد دنیاي صنعتی و مدرن ، همراه 

  با کیفیت باالتر ، گرداند.

  خصوصیات لترون در مقایسه با چوب طبیعی میپردازیم:

  شده و هزینه ها و دشواریهایی را جهت  ) مصنوعات چوبی ساخته شده میبایستی رنگ آمیزي  1

  طبیعی بافت بر شیمیایی مواد نیز آمیزي	محافظت سطح آنها میبایستی متحمل شد.در فرایند رنگ

  صورت به اتصاالت و مفاصل به مربوط قسمتهاي رنگ نیز مدتی از بعد و داشته مخربی اثرات چوب	

   چوبی	سطوح	شید نیز تاثیرات نامطلوبی برمستقیم خور نور.میشود بلند یا و شده خرد الیه الیه	

  خواهد داشت.
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  برابر در که هستند المینت یا لعابی سطوح داري و نداشته	در صورتیکه لترون نیازي به رنگ آمیزي

  .هستند مقاومتر...  و آفتاب نور و برخورد ، سایش	

  ند و همین امرساخته میشو	تفکیک قابل و مونتاژ قابل اجزاي صورت به لترون 	مصنوعات) 	2

  .آورد می پدید ، حمل هنگاه در را آسانتر محافظت و جابجایی در سهولت	

  .دارد همراه به را معایبی و نبوده میسر سادگی با امر این ، چوبی مصنوعات در صورتیکه در	

  اخت ،س از مرحله هر در میتواند و شده ساخته مقاطع از مختلفی سطوح در لترون 	) پروفیلهاي 3

  .کند تغییر محصول نوع با اسبمتن	

 وجـود  بیشـتري  موانع و سختیها ، مقطعی برشهاي و طبیعی چوب مقاطع فرآیندتغییر در آنکه حال	

    دارد

  و مستلزم زمان و هزینه بیشتري است.

  نئوپان

 چنـد  وتختـه  فیبر تخته صنایع با مقایسه در و است جدید صنایع از یکی چوب خورده تخته صنعت	

  دانی ندارد. یه قدمت چنال

این صنعت در حال حاضر به علت استفاده از هر گونه ضایعات چوبی اعم از سـه ریـال شـاخه هـا، و     

 بـه  وابسـته  صـنایع 	مهمتـرین  ردیـف  در چوبی گیاهان دیگر و کنف و	مازاد مزارع پنبه وغالت، کتان

  . دارد قرار چوب
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از : نکـا چـوب، شموشـک و شـهید     تعدادي از واحدهاي تولیدي تخته خرده چوب در ایران عبارتند 

  باهنر گرگان، نئوپان گنبد، و ........

  تعریف تخته خرده چوب: 

تخته خرده چوب فرآورده چوبی صفحه اي شکل است که از مخلوط خرده چوب با سـایرمواد لیگنـو   

  .	سلولزي و مواد چسبنده به کمک فشار و حرارت دادن ساخته می شود

  اساس روش ساخت (نوع پرس کردن ( رده چوب برخ تخته بندي طبقه	

  تخته هاي حاصل از پرس صفحه اي(صاف:(  

 شـده  مرتـب 	در این روش جهت طول ذرات تشکیل دهنده کیک تخته خرده چوب به صورت اتفاقی

  . است

این تخته از نظر شکل مقطع (ساختمان نیمرخ ضخامت تخته) خود به چند دسته تقسیم می شـوند  

  که عبارتند از: 

  تخته هاي سه ال تخته هاي ریزش تدریجی (بدون الیه مشخص) و -ي یکنواخت یا یک الیهتخته ها

   		تخته هاي چند ال

  تخته هاي حاصل از پرس غلتکی(پرس بی انتها): 

در این روش غلتکهاي پرس ثابت اند و فقط حرکت چرخشـی دارنـد، کیـک تختـه خـرده چوبهـا از       

م شده(فاصله بین دو غلتک باال و پایین )در می آیـد در  ضخامت تنظی به و کند می عبور غلتکها	بین
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ــه هــاي یــک ال، ســه ال،   ــوان تخت ــن روش مــی ت ــدریجی ریــزش	ای ــه چنــد و ت ــد الی   .	کــرد تولی

  

			   

  ): شده گیري قالب(قالبی پرس با شده تولید هاي تخته 	

پرس  تفاوت اساسی این روش با ساخت تخته خرده چوب با پرس صفحه اي در شکل ظاهري صفحه

است. صفحات این پرس به شکلهاي بر جسته، فرو رفته، انحنا دار، و یا پروفیل دار ساخته می شود و 

  تخته هایی با شکل هاي مختلف به وجود می آورند: مانند صفحات ورزالیت 

	  

  :ه)روی( طبقه بندي تخته خرده چوب بر اساس چگونگی سطح

	  

  تخته خرده چوب بدون روکش :  - 1

 در کـه  جاهـایی  و عمـومی  مصـارف  در بیشـتر  تختـه  ایـن  	ورت سنباده شده وجود داردکه به دو ص

   گیــرد مــی قـرار  اســتفاده مـورد  کمــد داخلـی  طبقــات کــاذب، سـقف : ماننــد شـدید،  دیــد معـرض 

  

  تخته خرده چوب با روکش طبیعی(چوبی): -2

عـی)  براي تزیین و زیبـایی سـطوح تختـه خـرده چـوب مـی تـوان از آن روکـش هـاي چـوبی (طبی          

مانند:گردو، راش، .....استفاده کرد. این تخته بیشتر در جاهایی که تزییین سطوح مـورد نظـر باشـد،    
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ــت     ــد: دکوراســـیون داخلـــی، صـــفحه میـــز و کابینـ ــتفاده قـــرار مـــی گیـــرد، ماننـ ــورد اسـ   مـ

  

  تخته خرده چوب با روکش مصنوعی:  -3

غـذ آغشـته بـه چسـبهاي     سطوح این نوع تخته خرده چوب هـا بـه وسـیله روکشـهاي مصـنوعی (کا     

مصنوعی) پوشیده می شود. سطح حاصله با توجه به نوع کاغذ مصرفی (سـاده، رنگـی، نقـش دار)یـا     

داراي نقوش مختلفی از چوب باشد. از این تخته در مکانهایی که حرارت و رطوبـت زیـاد باشـد مـی     

ــپز         ــت آش ــتورانها، کابین ــز رس ــتکن، می ــام و رخ ــوار حم ــد: دی ــرد، مانن ــرف ک ــوان مص ــهت   خان

  

  تخته خرده چوب لعاب دار(الك کاري شده): -4

 می پوشیده رطوبتی ضد و حفاظتی مواد به آغشته رنگ الیه یک توسط ها، تخته از نوع این سطوح	

 تختـه  شـودر،این  کاري الك آن سطح دو هر یا سطح یک است ممکن مصرف مورد حسب بر و شود

  .شود می مصرف دیگر موارد	ا والبراتوره سرویسهاي آشپزخانه،حمام، دیوارهاي در

  

  

  

  

  



http://simcongroup.ir/مرکز- آموزش/آموزش- ھای-کاربردی-ساختمان/ 
 

  نتیجه گیري

یکی از بهترین روشهاي حفاظت چوب این است که بتوانیم رطوبت چوب را با توجـه بـه شـرایط آب    

 زیـاد  بمراتـب  چـوب  عمـر  	وهوایی ورطوبت نسبی محیط بکاهیم . هرچه رطوبت محیط کـم باشـد  

  . شد خواهد

  را زیاد کنیم .علت خشک کردن چوب این است که طول عمر چوب 

 چـوب  کردن اندود وروغن 	بااستفاده از روشهاي حفاظت چوب از جمله با رنگ کردن وخشک کردن

  . شد واقع موثر چوب عمر سطح بردن درباال توان می چوبخوار حشرات بردن ازبین وبا

نـام  درتکنولوژي هاي پیشرفته وابسته به چوب ، ازترکیب خاك اره وپالستیک پلی اتیلن تختـه اي ب 

ترکس بوجود می آید که ذرات فیبرچوبی بوسیله پالستیک پلی اتیلن درپروسـه تولیـد بـه یکـدیگر     

چسبانده می شود وبصورت محافظی براي ذرات چوب درمی آید ودرنتیجه چوب بدست آمده شکاف 

یا ترك نمی خورد ، درجه جذب رطوبـت پـایین مـی آیـد ، درجـه سـختی چـوب ارتقـاء مـی یابـد           

  ات وتغییرات شیمیایی مقاوم می شود.ودرمقابل آف

 MDF  ولترون نیز که با تکنولوژي پیشرفته چوب وبصورت فشرده ازضایعات چوب تهیه می گـردد از

 PVCمقاومت زیادي درمقابـل رطوبـت برخـوردار اسـت چـون درایـن نـوع فـرآورده از روکشـهاي          

,VINILUM ,HPL ی کند . فرمیکا استفاده می شود عمر این چوب را نیز زیاد م  

 


