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روكش و تخته اليه
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مهندس ساالرنیا: د استا



جلسه اول

مقدمه

قراروچسبباالیهایناندودنسپسونازکهایالیهبهچوبتبدیل

اندنچسبوفشردهچوبیقطعاتسایربایاویکدیگررویبرآنهادادن

درتبذیرواسرافازجلوگیریواقتصادیهدفلحاظازتنهانهآنها

پرونقشخوشونایابهایچوبکههنگامیویژهبهچوبمصرف

رعایتلحاظازبلکهباشدمیاهمیتحائزبسیاراستمطرحارزش

برخورداربسزاییاهمیتازنیزکاربردیوفنیفناوریوعلمیاصول

است



جلسه اول

مقدمه
اف و اگر تحمل ضعیف چوب در برابر نیروی کشش عموود بوا ا یو

ر کشویدگ  و واکشویدگ  بور اثوریختا شدن آن در اثر فشار و نیز هم

ن گیوریم موضووم مورکور روشوبنوسانات رطوبت چوب را در نظر 

ار نمو  تووان تروور کورد کوا انسوان از زمانیوای بسووی. تور مو  گوردد

.قدیم پ  با خواص این ماده نبرده باشد



جلسه اول

چهتاريخ

دهدمینشانتاریخیشواهد

درچوبکردنالیهفنمسیحمیالدازپیشسالهزارچندیناز
.استبودهشدهشناختهمصر

هبشدهمومیاییفراعنهمقابرواماکنازکههاییتابوتوگهواره
.میباشدشناختاینروشنگریمیآیددست

چندتهتختکاملیومختلفمراحلباستانمصربناهایدرکاوشگری
.میکندبازگوراروکشتهیهوسازیالیه



جلسه اول

تهیهالیهوروکشتوسطافزارهایشکافدهنده
مسطحکردنصیقلزدنوپرداختکردن

آمادهکردنچسب
جورکردنوچسباندن

مراحل 
مختلف تکامل 

تخته چند 
الیه سازی و 

روکش

چهتاريخ



دهآشوریهایونانیهاکلدانیهارومیهانیزازروکشچووبیاسوت اجلسه اول

میکردنددرایرانقبولازاسوالننیوزبوهعلوتسواختآالتوادوات

یموسیقیکهدارایظرافتخاصیبودهاسوتبواایونوتوآیتآشونای

ازکداشتهوبآدازنشراسالنوفرهنگاسالمیدرایوراندربیشوترنو

وبکاریهاومنبتکاریهاوتزئیناتاماکنمقدسههنراست ادهازچ

.بهحالتقطآاتنازکوظریفواوراقخوشنقشمشهوداست

چهتاريخ



جلسه اول
جهتبههاآنازاست ادهوالیهتختهوروکشتهیهفنقدیمدر

رطوبترتغییاثردرچوببازیهمانواکشیدگیوهمکشیدگیتخ یف

جهتدرخصوصبهواردهنیروهایبرابردرچوبتحملافزایشو

.استبودهالیافبهعمود

فتهمیگرقراراست ادهموردبیشترآبنوسوچنارولبنانسدرچوب

.است

چهتاريخ



رفدررونقدیمنیزاینصنآترابهخوبیمیشوناختندودردایورهالمآواجلسه اول

سیوه وتجلودیپلوینطبیآویدانرومویبخشویازمطالوبدرموورد

.طبقهبندیوخاصیتچسبهادراست ادهازچوبنگاشتهشدهاست

درقرونوسطادراروپاصونآتآبنووسکواریکوهدرآنازاوراقنوازکو

ظریفچوبآبنوسوسایلچوبهایخوشنقشوزیبوااسوت ادهمیشوده

استهدفجلوهدادنکارهایچوبینظیرمبلوق سهوتختهوایاشوراف

بودهاستکهتمناینکاررعایتهدفهایاقتصادیهممطرحبودهولوی

.کمتربهرعایتخاصتکنولوژیکواصولفنیچوبمیپرداختند

چهتاريخ



روکشصنآتازخودآثاردرپیشسال۲۰۰۰حدوددرپلینجلسه اول
وچوبکردنورقورقنحوهبهمتاس انهولینامبردهکاری
رداستنکردهاشارهبردندمیکاربهراافزارینرنچهاینکه
میچوبیروکشتهیهبهمربوط۸۴بخشتمانشانزدهمکتاب
:نویسدمیکهباشد

بهآنهاازاست ادهوکردنورقهورقهبرایهاچوببهترین
فرااانواعمرکباتخانوادهچوباشیاپوششبرایروکشعنوان

.استصنوبروتوسکاریشهها

چهتاريخ



رهناوجرنسانسازبآدووسطاقروندرطیطوالنیبسیارزمانیازبآدجلسه اول

.رسیدظهورمنصهبهفرانسهدربخصوصواروپادرمجدداًکاریروکش

سطحدرچوبیروکشازاست ادهمیالدیهجدهموه دهمقروندر

ناطقمازکهآبنوسقیمتگرانچوبکاراینبرایوگردیدمآمولوسیآی

ایطرحهمیکردندواست ادهمیگردیدهماروپابهآسیاوآفریقادوردست

 یدسرنگبهآبنوسومسعاج،ازمتشکلموزاییکصورتبهراتزیینی

ازتاسسیاهمرمرشبیهکهآبنوسچوبازغیر.دادندمیجلوهسیاهوسرخ

.استمیشدهاست ادهنیزماهاگونیوگردو

چهتاريخ



جلسه اول

درقرنشانزدهمچوبهایمآطرسودربوهرنوگشوکالتیو

.چوبسرخپالیساندرنیزبهکاربردهمیشدهاست

آثارروکشکاریادواردرموزههایاروپوابوهخووبیمشوهود

توپیشرفتهتهیهروکشرادرایندورهبایدمرهونزحما.است

یلابداعاتساموئلبنتاندرزمینهساخترنودهمخصووصتبود

چوببهاوراقنوازکارهگوردسواموئلمیلورارهنوواریویلیوان

.نیوبریدانست

چهتاريخ



جلسه اول

تاهنگانِاختراعماشینبخارواست ادهازاینسیستمظرفیوت

تبدیلبهکاربردآنهابرایتبدیلبهقطآاتنوازکوبوهمنظوور

روکشمحدودبودهاستولیبههورحوالتبودیلچووبرابوه

مویالدیماشوین۱۸۴۰اوراقنازکبسیارآسانکردنددرسال

تبدیلچوببهاوراقنازکدرآمریکاتوسطجاندرسور،ابوداع

شدوباالخرهماشینتبدیلتراشکهمیتوانسوتندبواآناوراق

.چوبیبهتخامتهایمختلفراتهیهکنند،اختراعگردید

چهتاريخ



جلسه اول
بااینهمهتهیهانواعچسوبوجوالدهنودههوادرتجوارتیوعرتوه

دهوتهیوهاقتصادیباکی یتمرغوبسببرونقبیشترروکشکاریش

میالدیباروشهایتولیدشودهوبرناموهریوزی۱۸۶۵روکشازازسال

دراواخورقورننووزدهمتهیوه.شدهدرحدمصارفصنآتیرواجیافوت

وچسبمقاونبهرطوبوتازکوازئیندرآمریکوامیسورگردیودازایونر

.مصرفروکشچوبیتوسآهبیشترییافت

چهتاريخ



رددولیبااینکهتهیهروکشچوبیبهاعصاروقرونبسیاردوربرمیگ

ولویاز.میالدیبوهاوجخوودرسوید۱۸و۱۷تکاملتهیهآندرقرون

ودوطرفیهنوزتهیهتختهچندالیهبهصوورتاموروزیرواجنیافتوهبو

عتنهاازاواخرقرننوزدهمبودکهتوسوآهوتکمیولایونصونآتشورو

.گردید

جلسه اول

چهتاريخ



ایودرم.درزمینهتهیهتختهچندالیهمیتوانبهثبتاختراعجان،ک

باقوامریکاومهندسچکسلواکیاشارهکردکهدرایناختراعاتبهانط

انتصاباوراقنازکچوبیبوررویهمودیگراشوارهکوردهبودنودکوهاز

ازکنتیجهکارتختههاییبهدستمیآیدکهازچندینورقهچووبینو

یلکهتوسطغشاینازکیازمواداتصالدهندهوبوههومفشوردهتشوک

راربهطورمتقاطعبررویهمقو(الیه)یافتهبودکهدرآنهااوراقمذکور

.میگرفتند

جلسه اول

چهتاريخ



.بآدهاایناختراعکاربردهایگستردهاییافت

کوفدرچکسلواکیکارخانهتهیهصندلیازایننوعتخته،بورای

صندلیبهمقودارزیواداسوت ادهکورد،سواسهماننودآندرسوایر

اویبواکشورهایاروپایینظیرروسیه،فنالند،کشوورهایاسوکاندین

الاست ادهازچوبغانتختهچندالیهبهکوارگرفتوهشودودرسو

میالدیدرآلمانازچوبراشدرسطحوسویعتختوهچنود۱۹۱۴

نمیتووانبوهزمینوههایمختلوفاسوت ادهازایو.الیهتهیهکردند

.محصولدرازمنهاینهچنداندوراجماالًبهشرحزیرپرداخت

جلسه اول

چهتاريخ



:زمینههایمختلفاست ادهازاینمحصولدرازمنهاینهچنداندور

درایوناولینبارتختهچندالییمورداست ادهپیانوسازانقرارگرفتولوی

رتاوراقکاربرداصولفنیتهیهتختهچندالیهسازیکهمیبایستبهصوو

ایونمتقاطعبررویهمقرارمیگرفتندرعایتنمیگردیدکوهالبتوهعلوت

یستمموتوعناشیازماهیتکاربردصداوایجادطنیندرمح ظهپیانووس

اخاصاینوسیلهبودهاستدراینوتآیتقطآاتنازکچووبافوراکوهبو

یبهدستمیآمد،همهبهموازاتهمبورا(الیه)وسایلمختلفتهیهروکش

.یکدیگرمنطبقمیگشتودرنهایتمح ظهپیانوساختهمیشد

جلسه اول

چهتاريخ



آبهازتختهچندالیهبهعلتخمشپذیریآسانبرایساختنح اظوج

.چرخخیاطیزیاداست ادهمیگردید

اههایازتختهچندالیهخمیدهبراینیمکتچوبیبهخصووصدرایسوتگ

راهآهنوصندلیقطاروغیرهاست ادهمیگردیدودرایونحالوتدرسوطح

لمویسووراختشوکی-پشتیوکفنیمکتوصندلیحالتمشبکوسووراخ

بوهساسازآندرتهیهرویهانواعمیزاست ادهشدکهدرایونحالوت.دادند

ادهاسوت (قامه)جایورقنازکدرالیهمیانیمغزازقطآاتچوبیتخیمتر

.میشد

جلسه اول

چهتاريخ



رودرهمینحالمیتوانبهمصرفتختهچندالییبرایتهیهانواعمبولد

یوپنجرهبشکههایسبکجآبهسازیوسایلحملونقلومیووهوسوبز

هدرسورتمهسوازیاتواقدرشوکهوسوایلورزشویکو.بستهبندیاشارهکرد

موتوعخمشپذیریودرعینحالسوبکیواسوتحکانآنوسوایلمطورح

یشودهبوده،ازتختهچندالیهبهعنوانیکمادهغیرقابلرقابتاست ادهم

.است

جلسه اول

چهتاريخ
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طیجنگجهانیاولبهعلتاینکههنوزرونودتهیوهفلوزاتسوبکدر

 ادهازچونآلومینیونبهمقداروسطحوسیعتکمیولنگردیودهبوود،اسوت

تختهچندالییدرتهیههواپیماهایاولیهمرسونودراینمووردچسوب

ارمیبردندکازئینشیروآلبومینخونبرایالتصاقاوراقبهیکدیگربهک

میالدیتوسآهیافتوبهجایتختوه۱۹۲۰ولیآلومینیونسازیدرسال

وعازچندالییازآنبرایساختبدنههواپیمااست ادهنمودند،اینموتو

لیودیکسوهمانطورکهگ تهشدمربووطبوهتوسوآهوتکمیولرونودتو

بهایآلومینیونمیگشتوازسویدیگربهعلتعدندسترسویبوهچسو

.سختشوندهدرگرماکهمقاونبهرطوبتمیبودندمربوطمیشد

جلسه اول

چهتاريخ



22

بهعلتپیدایشایننوعچسوبهوا،مجودداًمصورف۱۹۳۰درسالهای

درتختهچندالییدرهواپیماسازیاوجگرفتواینبارمصارفزیوادتری

ازیتامیننیازهایجنگجهانیدونپیداکردبهطوریکهدرکشوتیسو

یتوونیزجایتازهایبازنمودبهعنوانمثالهواپیماهایانگلیسویموسوک

گویبآدهاهورنتونیزهواپیماهایروسیآلمانیآمریکاییوکاناداییهم

درآنزمانازتختهچندالیهکهباروکشورقههوایفلوزیتووانمیشود

.ساختهمیشدند

جلسه اول

چهتاريخ



ونوهبآدهابهعلتتهیهسهلترآلومنیونازاهمیتتختوهچنودالیویدرایونگ

اتهیوهومسائلکاستهشدولیاهمیتخودرادرتهیهقایقوکشتیبهخصوصب

ختوهتکمیلچسبهایمقاونبهآبازدستنداددراینزمینهنیوزاسوت ادهازت

ی،چندالیهدرساختنقسمتهایمختلفبناهایمسکونیاعمازقطآواتداخلو

دیوارههاوسقفوغیرهبهعلتالتصاقاوراقباچسوبهوایمقواونبوهرطوبوت

ازبهعالوهدرجنگجهوانیگذشوتهتختوهچنودالیوهدرتوامیننیو.توسآهیافت

.بهداریوبیمارستانهایصحراییوارتباطاتکمکشایانیکردهاست

جلسه اول

چهتاريخ



جلسه اول

درواسترایججهانکشورهایاکثرروکشوالیهچندتختهحاترحالدر

رهایکشوخصوصبهزمینهایندراستصادراتیمهماقالنازیکینقاطبرخی

هایپیشرفتهندوستانوبرزیلکرهژاپنروسیهشمالیآمریکاییاروپایی

میانهبسخنآنهامصرفوتولیدوتآیتازبآدفصلدرکهداشتندچشمگیری

.آمدخواهد

چهتاريخ




