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روكش و تخته اليه
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مهندس ساالرنیا: د استا



:گونه های چوبی مورد مصرف در تخته چند الیه

به طور کلی گونه های مورد استفاده این صنعت در ایران و جهان 

ونه راش، افرا، توسکا، گردو، نمدار، گونه های پهن برگ، و گ: عبارتند از

سامبا، آکاژو، آکومه، ماهاگونی، وگونه : های پهن برگ وارداتی مانند

دوگالس، پیسه آ، ساپن، ملز، و : های متداول در جهان عبارتند از

اکالیپتوس

گونه های مورد 
استفاده

جلسه دوم



فته گونه های مورد استفاده این صنعت با توجه به اختصاص آتی که گ

ع شد دامنه وسیع و متنوعی دارد و در هر ناحیه از جهان بسته به مناب

چوبی آن منطقه متفاوت است ولی در مجموع گونه های سوزنی برگ

یشتر به بیش از پهن برگان مورد استفاده قرار گرفته است این موضوع ب

۵۰خاطر وجود سوزنی برگان قطور در قاره آمریکا می باشد که حدود 

ال در ح. درصد تولید تخته چند الیه را در جهان در دست گرفته است

ان حاضر مصرف گرده بینه برای صنایع تخته چند الیه سازی در جه

.میلیون مترمکعب می باشد ۸۰حدود 

گونه های مورد 
استفاده

جلسه دوم



رددگمیتولیدچندالییتختهمترمکعبمیلیون۳۹مقداراینازکه

به خصوصوآسیادرصد۳۰شمالیآمریکایسهمآندرصد۴۸که

کشورکهباشدمیروسیهتولیدسهمدرصد۵واروپادرصد۱۱ژاپن

مربوطههایچوبدرصد۷۰مجموعکاناداوژاپنآمریکامتحدهایاالت

درصد۱۷وبرگانسوزنیراآنهادومیککهرسانندمیمصرفبهرا

گرگانپررابقیهدرصد۳۳ومعتدلهمنطقهبرگانپهنراآن

.دهندمیتشکیلاستوایینیمهواستواییکشورهای

گونه های مورد 
استفاده

جلسه دوم



جلسه دوم

:موارد مصرف تخته چند الیه

.دیوارها، سقف، پوشش کف، استفاده می شود: کارهای ساختمانی

از این محصول به عنوان عایق صوتی،حرارتی و : کارهای صنعتی

صدا بر هواپیما سازی، سالن های: الکتریکی می توان استفاده کرد مانند

.داری، واگن سازی

.گرجعبه سازی، میزو صندلی، سورتمه سازی و موارد دی: مصارف دیگر

موارد مصرف



.تخته باشد( درازی) تخته ای است که جهت الیاف الیه خارجی آن موازی طول : تخته الیه دراز تار

.تخته ای است که جهت الیاف الیه های خارجی آن موازسی عرض تخته باشد: تخته الیه پهنا تار

ونه و با دو به دو از یک گ( مغز) تخته ای است که در آن الیه های قرینه نسبت به الیه مرکزی : تخته الیه متغادل

.یک ضخامت باشد

.تخته ای است که تمام الیاف الیه های و احتماالً مغز آن موازی با الیاف الیه خارجی است: تخته الیه مطبق

ره در تخته ای است که الیه های آن چنان روی هم گزارده شده اند که الیاف آن به شکل ستا: تخته الیه اختر تار

.آید

تخته ای است که مغز آن دارای سوراخ های گوناگونی(: سوراخ دار)تخته الیه با مغزی تخته خرده چوب مجوف 

.باشد

ب تخته ای است که مغز آن یا بعضی از الیه های آن از مواد دیگری بجز الیه چوبی و یا چو: تخته الیه مختلط

.این تخته چند الیه ها حداقل دو الیه در طرفین مغز دارد و الیاف عمود بر یکدیگر است. یکپارچه باشد

.تخته الیه ای است که در اثر فشار به شکل معینی در بیاید و مسطح نباشد: تخته الیه قالبی

.تخته ای است که همه الیه های آن از یک گونه چوب ساخته شده باشد: تخته الیه همگن

.باشدتخته ای است که همه یا تعدادی از الیه یا مغز آن از گونه های مختلف چوب ساخته شده: تخته الیه ناهمگن

انواع تخته اليه

جلسه دوم



.الیه می نامندراهر یک از ورقه های چوبی یک تخته

که الیه ممکن است یک تکه و یا از چند قسمت تشکیل شده باشد

ممکن است توسط ماشین های دوخت از کناره ها با نخ نایلون به هم

یله دوخته شوند و یا توسط ماشین های مخصوص متصل کننده به وس

.چسب از کناره ها به هم وصل گردند

الیه

جلسه دوم



الیه میانی

وزیرر یرک تختره چنرد الیره را مری پوشراند و هاین الیه دو سطح روی

را ایفا برخالف الیه های داخلی که پنهان هستند و بیشتر نقش مقاومت

.می کنند هویىا بوده و جنبه تزئینی و جلوه دادن را به عهده دارند

اليه خارجی
نمايیاليه

جلسه دوم



ه بره این الیه درست وسط الیه های دیگر قرار دارد ممکن است یک تک

میلیمتر باشد که در ایرن صرورت محصرول سراخته ۵ضخامت کمتر از 

ش از شده تخته چند الیه نامیده می شود مغز ممکن است به ضخامت بی

کره ( هقام)ویل به طول تخته و باریک طمیلی متر بوده و از چند قطعه ۵

ه در این در کنار هم به وسیله چسب متصل شده اند تشکیل شده باشد ک

.نامیده می شودتخته الیه ردیفی صورت محصول به دست آمده 

اليه مركزی
(مغز)

جلسه دوم



گاهی الیه مرکزی ممکن است  ورقه فیبری ،تخته خرده چوب، چروب

، اسرفن  پنبه، زوائد کتان و پنبه پرس شده، پشم شیشره، پنبره کروهی

.فشرده و غیره باشد

جلسه دوم

اليه مركزی
(مغز)



(:تخته اليه های متقاطع)

ا چسب این تخته از چند الیه چوبی به تعداد فرد که پس از آغشتگی ب

درجره تشرکیل ۹۰به طور متقاطع الیاف هر الیه با دیگری زاویه تقریباً 

می دهد بر روی همردیگر تحرت ترا یر فشرار زیراد و حررارت چسربیدن 

میلیمتر ۱۸تا ۳تشکیل می گردد معموالً تخته چند الیه ضخامتش بین 

.میباشد... و ۳،۵،۷،۹،۱۱می باشد و تعداد الیه ها ممکن است 

تخته چند اليه

جلسه دوم



وب ماده اولیه مصرفی در تخته چند الیه سازی به طور کلی شرامل چر

هبرود ،چسب و مواد شیمیایی می باشد که البته مواد شریمیایی بررای ب

ی و تخته به چسب اضافه می گردد نظیر مواد ضد آترش ،مرواد محرافظت

غیره

گررم ۲۰۰تا ۷۰مقدار چسب مصرفی نسبت به چوب کم است و بین 

درصرد وزن تختره را ۱۰در هر متر مربع سطح در تغییر است که حدود 

اده تشکیل می دهد و در این مبحث منحصراً ماده اولیه چروبی توضریح د

.می شود

ماده اولیه

جلسه دوم



مختلف چوب به صورت گرده بینه با پوست و گاه بدون پوست به ابعاد

برا .غالبا قطور در کارخانه های تخته چند الیه سرازی پییرفتره می شرود

توجه به این موضوع اینگونه چروب هرا را از لحراط قطرر در طبقه بنردی

سانتیمتر۴۰چوبهای کار منظور می دارند با قطر بیش از 

جلسه دوم



هویژجرمداراینبایدالیهچندتختهمصرفموردچوبکلیطوربه

میمکعبمتربرگرمدهم۶تاحداکثرقبولموردحدوباشدزیاد

مغزی،نبرو،بدونانحنابدونشکل،استوانهتار،راستبایدچوب.باشد

قابلیتودباشتردزیادنباید.باشدگسیختگیگردو،شکافگرهبدون

.باشدمناسببایدآنهاپییریچسب

مشخصات گرده 
بینه

جلسه دوم



تمحافظخوبیبهبایدسبزحالتدردرختانقطعازپسهاچوباین

دارینگهوضعیتیدربایدشدندخشکمدتیازپسچنانچهوشوند

وباختگیمرزبهوبمانندمحفوطlyctusحشرهحملهازکهشوند

.نشونددچاررنگیآبییاوبیرنگی

زیادیمکانیکمقاومتباالیهچندتختهبهاحتیاجکهمواردبعضیدر

تفادهاسمنظوراینبراینیزسنگینهایچوبازاستممکنباشدمی

.کرد

جلسه دوم

مشخصات گرده 
بینه




