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 ػاختِ ؿذُ اص ضایؼات صٌایغ چَب 1تشاؿِ ای  الَاس چٌذ ػاصُ

 
 4سحین کاظوی 3، ٍحیذ ٍصیشی2، ّذایت الِ اهیٌیاى1*فشؿیذ فشخی

 اػتادیاس گشٍُ ػلَم ٍ صٌایغ چَب، داًـگاُ گٌثذ کاٍٍع-1،2ٍ3

 کاسؿٌاػی اسؿذ ػاصُ ّای چَتی، داًـگاُ گٌثذ کاٍٍعداًـدَی -4

 
 

  ُچکیذ

اػاع رسات تٌْا الَاسی اػت کِ   (LSL)چٌذ ػاصُ تشاؿِ ای الَاس 2چٌذ ػاصُ ای ػاختواًیدس تیي اًَاع الَاس ّای 

 ػایش ٍاحذّای ٍ یا ضایؼات گشد کن اسصؽ اص طشیق خشدکشدى چَتْایتـکیل دٌّذُ آى یؼٌی رسات تشاؿِ، 

گلْای ٍ اّویت حفظ خٌ تا تَخِ تِ هحذٍدیت هٌاتغ چَتی خٌگلی اص ایي سٍ قاتل حصَل هیثاؿذ.، صٌایغ چَب

 ٍ الَاسّای گلَالم الَاسّای الیِ ای ،َخصَصا تؼٌَاى خایگضیي الَاس ّای چَب هاػیطثیؼی، تَلیذ ایي فشآٍسدُ 

  LSL  ّای کاستشدی ٍ فشآیٌذ تَلیذ الَاس ٍیظگیدس ایي هطالؼِ تَدُ اػت.  دس چٌذ ػال اخیش تـذت سٍ تِ افضایؾ

هیلی  25الی  13ػاًتی هتش طَل،  30هَسد تشسػی قشاس گشفتِ اػت. اػتشًذّا دس ػیؼتن خشدکي هخصَف تِ اتؼاد 

خْت اتصال اػتشًذ ّا دس ػاختاس الَاس اص سصیي  تَلیذ هیـًَذ. ضخاهت هیلیوتش 1.3الی  0.9پٌْا ٍ تا ضخاهت هتش 

قالة پیَػتِ تا قاتلیت کٌتشل دتی خشیاى رسات چؼة  گشدد.ػیاًات داسای کاستشد ّای تیشًٍی اػتفادُ هیایضٍ 

هتش  2.4دس  ػاًتیوتش ضخاهت  14تیـتش اص  ) خَسدُ، کیک الَاس اػتشًذ سا تا تَخِ تِ اتؼاد ًْایی الَاس ػاختواًی

الَاسّای  ًوایذ.تِ ػیؼتن حشاست دّی ّذایت هی ؿکل دادُ  ٍ تِ تخؾ پشع پیَػتِ هدْض (طَل هتش 14.6پٌْا ٍ 

داسای هذٍل  LSL ّایالَاس  ؿًَذ.خاسج ؿذُ اص پشع اتتذا اًذاصُ تشی )طَلی ٍ ػشضی( ٍ ػپغ ػوثادُ صًی هی

ٍ هقاٍهت  PSI 300ٍ هقاٍهت فـاسی هَاصی الیاف  PSI 1700 ، هقاٍهت خوـی 106x1.3 PSIاالػتیؼیتِ تِ هیضاى

ٍ تداسی تصَست اػضاء  دس ػاخت ٍ ػاصّای هؼکًَی LSLهی تاؿذ.  PSI 1400فـاسی ػوَد تش الیاف 

 اػتفادُ هی ؿَد.ٍ غیشٍُ داستؼت   ػتَى ، ػشدس ٍ ،ؿکل( I)ّوچٌیي دس تخؾ تال تیشچِ  ػاختواًی تیش

 

 چَتیضایؼات  -هکاًیکیخَاف فیضیکی ٍ  -تَلیذفشآیٌذ  -الَاسّای هٌْذػیّای کلیذی: ٍاطُ

 

 

 

 

                                                           
1
 Laminated strand lumber 

2
 Structural composite lumber 
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 هقذهِ

LSL  ٍPSLالَاسّای تشاؿِ ای اص ًَع 
دٌّذ کِ تٌا تِ دالیل خَاف کاستشدی هطلَب تش، ًؼل خذیذی اص الَاسّا سا تـکیل هی 1

دس حال خایگضیٌی الَاسّای چَب  ّای طثیؼیساًذهاى تَلیذ تاالتش، خَاف یکٌَاخت تش ٍ کاّؾ فـاس تْشُ تشداسی اص خٌگل

تفاٍت ػوذُ  .هی تاؿٌذ اص خولِ الَاس گلَالم ٍ الَاس الیِ ای  هاػیَ ٍ اؿغال فضاّای کاستشدی تؼذاد دیگشی اص الَاسّای  هٌْذػی

رسات اػتشًذ تذٍى اًدام لَلِ تشی ٍ دس یک ػیؼتن  LSLدس ایي اػت کِ دس الَاس ّای  LSL  ٍPSLدٍ ًَع الَاس تشاؿِ ای تیي 

، اػتشًذ ّای اتتذا لَلِ تشی ٍ ػپغ اص طشیق قیچی الیِ ّا PSLیذ هیـًَذ دس حالی کِ دس تَلیذ الَاس خشد کي تٌام اػتشًذس تَل

اص قثیل ػش ؿاخِ ّا ٍ  تش  هیتَاى اص هَاد اٍلیِ اسصاى قیوت LSLلزا هاّیتا دس تَلیذ (. 2002 ،ٍیلیاهؼيطَیل تَلیذ هیگشدًذ )

لزا ّن اص دیذگاُ صیؼت هٌاتغ چَتی خٌگلْای طثیؼی ٍ دسختاى قطَس پشّیض ًوَد. تشداؿت ٍ اص  چَتْای ضایؼاتی تْشُ گشفت

قشاس  دس خایگاُ هطلَب تشی دس تیي کلیِ اًَاع الَاسّای چَتی ػاختواًی LSLهحیطی ٍ ّن اص ًظش قیوت توام ؿذُ الَاس تشاؿِ ای 

تا ّذف   PSLًیض ّواًٌذ   LSL ؿوالی گشدیذ.ٍاسد تاصاس ػاخت ٍ ػاص دس اهشیکای  1990دس اٍایل دِّ   LSL  گیشد. هی

 ًْاد.تِ ػشصِ ٍخَد  کوتش اػتفادُ ؿذُ پا ٍ تا ّذف اػتفادُ اص هٌاتغ چَتی تداسی گّای چَب هاػیَ تا اتؼاد تضسالَاس یخایگضیٌ

 2012ٍ تا ػال َد خاسج ؿذُ اص سک 2009تقاضای فشآٍسدُ ّای چَتی اص ػال  FAO، 2012تش اػاع گضاسؽ  تا تَخِ تِ ایٌکِ

تیـتشیي ػاخت ٍ ػاص دس ػاصُ ّای کَچک هؼکًَی ٍ تداسی تا اػتفادُ اص الَاسّای ؼَدی داؿتِ اػت ٍ اص اًدایی کِ سًٍذ ص

دسصذ هصشف 1995، ؿاسجطثق گضاسؽ  گشدد.افضایؾ تَلیذ ایي الَاسّا دس ػطح خْاًی  پیؾ تیٌی هی لزا ؿًَذچَتی اًدام هی

دسصذ  76دسصذ ٍ  64دسصذ،  52دسصذ،  40تِ تشتیة    LVL ،PSL  ٍLSLگشدُ تیٌِ )ساًذهاى( دس تَلیذ الَاسّای چَتی هاػیَ، 

ّای اص تشاؿِ LSLالَاس هیثاؿذ. LSLگضاسؽ ؿذُ اػت کِ ًوایاًگش تاالتشیي هیضاى ساًذهاى تثذیل گشدُ تیٌِ تِ الَاس دس الَاسّای 

ٍ ػاص تداسی ٍ هؼکًَی  تشای تاصاس ػاخت 1992دس ػال ؿًَذ ٍ ػاختِ هی 150ًؼثت طَل تِ ضخاهت حذٍد چَتی تاسیک تا 

ّایی تا قطش کوتش ٍ کیفیت تیٌِتَاى اص گشدُ. ایي چٌذػاصُ سا هیهؼشفی ؿذ (سایح)ای خایگضیي تشای الَاس هاػیَ تِ ػٌَاى هادُ

 (2007، ٍیت) تش تْیِ ًوَدپائیي

 

                                                           
1
 Parallel Strand Lumber 
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  چَتی اٍلیِ ُهاد

 ّای دٍگالع فش،  کاج خٌَتی، ّوالک غشتیاػتفادُ دس تَلیذ ایي الَاسّا ػثاستٌذ اص گًَِ  هَسد اص خولِ سایح تشیي گًَِ ّای 

 . تخؾ دیگشی اص هَاد اٍلیِ تَلیذ ایي الَاسّا اص ضایؼات ًَاستشی کٌاسی  ٍ  ضایؼات (2003، السػيٍ   تل اًذسػَى)  صٌَتش صسدٍ 

 تِ  تَػط اػتشًذس  LSL  تاؿٌذ تِ ػَْلت دس فشآیٌذ تَلیذقاتل اػتفادُ ًوی LVLدس تَلیذ تختِ الیِ ٍ   اػتَاًِ ای ؿذى کِقثل اص 

     (.2002، ٍیلیاهؼي)  گشددتاهیي هی  سًٍذهی  الَاس تکاس  ٍ دس تَلیذ  اػتشًذ تثذیل ؿذُ رسات هطلَب 

 هتَػط تا قطش کن ٍ حتی غیش ػیلٌذسیک ٍ داسای هؼایة ؿکاف ٍ تشکْای اًتْایی،ّای چَتی ػثک ٍ یا تا داًؼیتِ کلیِ گًَِ

 ّای اص      پالت چَى ّای فشػَدُ، ؿکؼتِ ٍ غیش قاتل اػتفادُ ّن دسؿت چَب قطؼات  ّشع دسختاى،   ػش ؿاخِ ّای حاصل اص

، قطؼات الّا پـت ثیل ًَاحی کٌذُ ٍ تاج ٍق  اص  تشی ّا، ضایؼات کاسخاًدات چَب ّای چَتی حول کاتل سدُ خاسج ؿذُ، قشقشُ

هحصَالت ّای خذیذ کاستشد ٍػیؼی دس ػاخت  ّای چَتی کَچک ٍ تضسگ تِ هٌظَس ػاخت ٍ ػاص چَتی حاصل اص تخشیة ػاصُ

گیشی  سٍکؾتشی ٍ  ّایی تا اتؼاد هٌاػة تثذیل کشد. پؼواًذّای لَلِ سا هیتَاى تِ تشاؿِضایؼات اًذ. ایي  یافتِالَاسی یا پٌلی  چَتی

 . (1386)دٍػت حؼیٌی،  تاؿذ هیکیفیت یکٌَاخت، قیوت اسصاى ٍ ًذاؿتي پَػت اص هٌاتغ هْن خْت تَلیذ تِ دلیل 

 

 فشآیٌذ تَلیذ

   ٍ یا ػشؿاخِ ّا ٍ چَتْای دسؿت ضایؼاتی ّای تاصُ قطغ ؿذُ )ػثض(گشدُ تیٌِ هادُ اٍلیِ چَتی تصَست اتتذای خط تَلیذدس 

 ْا قثل اص پَػتتافت آًایي ػول ػثة هیگشدد تا ؿَد. گشاد غَطِ ٍس هیدسخِ ػاًتی 60گشم تا دسخِ حشاست حذٍد  دس آب     

 ؿکؼت دس ٍ یافتِ ًشهِ دستَلیذ رسات اػتشًذ کاّؾ  رسات  تَلیذ  دسصذ یي تشتیةذ رسات اػتشًذ ًشم گشدد. تذیتَل ٍ  کٌی    

 ی سطَتت اٍلیِ ٍٍاتؼتِ تِ صهاى قطغ  آى   هذت کِ  داؽ  دس آب  ّاگشفتي گشدُ تیٌِسػذ. تؼذ اص قشاس تِ حذاقل هی اػتشًذّا      

دػتگاُ  .ذًؿَهی ّذایت ػاص تِ ػوت دػتگاُ اػتشًذ اًدام ٍ گشدُ تیٌِ ّاپَػت کٌی  دس ٌّگام ٍسٍد تِ حَضچِ اػت ْاآً    

-اػتشًذ .تَلیذ ًوَدطَل تلٌذضخاهت ٍ ی تا یّاتَاى اػتشًذّا هیتا تٌظین کشدى تیغِ کِ ّای هخصَصی اػتداسای تیغِ ساػتشًذ

هیلیوتش  3/1هیلیوتش تا  ./9ػاًتیوتش ٍ داهٌِ ضخاهت تیي  35الی  13ػاًتیوتش ٍ پٌْای  30تا اتؼاد طَل تیـتش اص  ّای تَلیذ ؿذُ 

تخؾ قاتل تَخْی اص ؿًَذ )ؿذُ خْت حزف رسات ًا هطلَب الک هی. رسات اػتشًذ تَلیذ ذًسٍتِ کاس هی LSLهحصَل دستَلیذ 
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دسخِ ػاًتیگشاد  480یک خـک کي ػیلٌذسی دٍاس تا دهای (. قاتل اػتفادُ هی تاؿٌذ تختِ خشدُ چَب ػاخت دس رسات الک ؿذُ

)تا تَخِ تِ هاّیت سصیي  دسصذ هیشػاًذ 15حذٍد  رسات اػتشًذ سا تِ دسخِ ػاًتیگشاد سطَتت 160-200دهای تواع  هـؼل ٍ دس

ی دس هشحلِ َل خـک کشد کِ ػثة کاّؾ هصشف اًشطهَسد اػتفادُ هیتَاى رسات اػتشًذ سا دس هحذٍدُ سطَتتی تاالتش اص حذ هؼو

 اص ًَع LSLدس تَلیذ  هَسد اػتفادُسصیي  ّای خـک ؿذُ چؼة صًی هیـًَذ.تؼذ، اػتشًذ دس هشحلِ. (خـک کشدى هیگشدد

pMDI
ػثة  اػتفادُ دس ػایش الَاسّای هٌْذػی ؿذُ چَتی اػتفادُ اص ایي سصیي دس هقایؼِ تا سصیي فٌل فشم آلذّیذ هَسدتاؿذ. هی 1

هیلیوتش سا هیتَاى دس هذت  32ّایی تِ ضخاهت  LSLتطَسیکِ کیک  کاّؾ چـوگیش صهاى پشع دس تَلیذ ایي هحصَل هی گشدد

خْت افضایؾ هقاٍهت دس تشاتش خزب آب تِ  (پاسافیي)ٍاکغ  اص ًَع افضٍدًی هَاد(. 2007ٍ ّوکاساى تَیش )ثاًیِ هٌؼقذ ًوَد  60

سصیي تطَس  . هقذاس هصشفًوایٌذهیکٌتشل سػایت ًؼثت هقذاس سصیي تِ اػتشًذّا  پیـشفتِ تش یک هاًیتَسیٌگ. ؿَدهیاضافِ   سصیي

 دسصذ ٍصى خـک رسات تٌظین هیگشدد. 6هتَػط 

 

 
 LSLتَلیذ الَاسّای فشآیٌذ : 1ؿکل ؿواسُ

 

                                                           
1
 Polymeric diphenylmethan di-isocyanate 
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ػیؼتن فشهیٌگ اقذام تِ آسایؾ ٍ قشاس دادى رسات اػتشًذ آغـتِ تِ چؼة تش سٍی یک ًَاس هتحشک هی ًوایذ. کلیِ رسات تصَست 

هتش تِ ضخاهت  6/14تا  7/10ّای هتش ٍ تِ طَل 4/2تا پٌْای  LSLطَلی دس اهتذاد طَل الَاس دس قالة اػتقشاس هی یاتٌذ. اتؼاد کیک 

تاؿذ. تشای دػت یاتی تِ یک داًؼیتِ یکٌَاخت دس الَاس، دتی ٍسٍد رسات اػتشًذ تِ کیک تَػط یک ػاًتیوتش هی 14اص  تیؾ

-دقیقِ تحت فـاس قشاس هی 6دسخِ ػاًتیگشاد تِ هذت  150کٌتشل هی گشدد. کیک هزکَس تحت حشاست  1ػیؼتن ٍصى ػٌدی ًَاسی

-یت حشاست سػاًی تِ ًاحیِ هغض دس یک چٌیي هحصَالت ضخیوی تِ کاس گشفتِ هیتشای افضایؾ قاتل 2گیشد. یک پشع تضسیق تخاس

. ایي هحصَل تا اتؼاد ًْایی، تِ ضخاهت ًْایی تاالتش اص ؿکل هی گیشد ّای طَلیّای ػشضی ٍ تشؽتشؽتا ی یؿَد. هحصَل ًْا

ًـاى سا  LSLتصَست ؿواتیک فشایٌذ تَلیذ  1ؿَد. ؿکل ؿواسُ تَلیذ هی هتش 6/14هتش ٍ طَل حذاکثش تا  2/1ػاًتیوتش ٍ پٌْای  14

 هی دّذ.

  هکاًیکی فیضیکی ٍ خَاف

   .(ASTMآٍسدُ ؿذُ اػت )هطاتق تا اػتاًذاسد  1دس خذٍل ؿواسُ  LSLتشخی اص هْوتشیي خَاف فیضیکی حذ هداص 

 

 

 LSL: حذ هداص تشخی اص هْوتشیي خَاف فیضیکی  1خذٍل ؿواسُ 

 ASTM D 1037 هداص حذ خَاف فیضیکی

 ASTM D 1037 گشم تش ػاًتی هتش هکؼة 0.6 داًؼیتِ اػوی

 ASTM D 1037 دسصذ LSL 8-6سطَتت ًْایی 

 ASTM D 1037 دسصذ 3-4 ٍاکـیذگی دس ضخاهت

 ASTM D 1037 <دسصذ  1 ٍاکـیذگی دس پٌْا

 ASTM D 1037 ًاچیض ٍاکـیذگی دس طَل

 ASTM E-84 140 ضشیة اًتـاس ؿؼلِ

  hr.sq.ft. F/BTU per inch1.25 ASTM C 518-58  (Rهقاٍهت حشاستی)

 

 آٍسدُ ؿذُ اػت. E1.5 ٍE1.3تا دسخات  LSLتشخی اص خَاف هکاًیکی الَاس ّای  2ّوچٌیي دس خذٍل ؿواسُ 

                                                           
1
 Weight belt feeding 

2
 Steam-injection press 
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 E1.5 ٍE1.3 دسخات دسLSL  الَاسّای : تشخی اص هْوتشیي خَاف هکاًیکی هداص2خذٍل ؿواسُ

 1.5Eای هذٍل االػتیؼیتِ الَلش تشاؿِ 1.3Eای االػتیؼیتِ  الَاس تشاؿِهذٍل  ػٌَاى

 Mpa  560 646  هقاٍهت تشؿی

 Mpa 8960 10345 هذٍل االػتیؼیتِ

 Mpa 11.7 15.5 )305پٌْای (هقاٍهت خوـی 

 Mpa 4.69 5.34هقاٍهت فـاسی هَاصی 

 Mpa 9.6 13.4 هقاٍهت فـاسی ػوَد الیاف 

 2.76 2.76 ػوَد تش ػطح اػتشًذهقاٍهت فـاسی 

        

ّواًطَس کِ هقایؼِ هقاٍهت ّا ًـاى هقایؼِ ؿذُ اػت. PSL  ٍLVLتا الَاسّای  LSLالَاس  هکاًیکی خَاف 3دس خذٍل ؿواسُ 

تِ الَاس تؼیاس هطلَب تَدُ کِ هیتَاًذ دس هحل ّایی کِ تاس ثاتت ٍاسدُ    LSLهی دّذ هقاٍهت تِ فـاس ػوَد تش ػطح الَاس ّای 

 دس ػاصُ تصَست ػوَد تش ػطح پْي الَاس دس حذ تاالیی تاؿذ اص ایي فشآٍسدُ اػتفادُ ًوَد.

 
 تا ػایش الَاسّای هٌْذػی چَتی LSL. هقایؼِ 3خذٍل ؿواسُ

 LVL PSL LSL ػٌَاى

 PSI(106) 1.9 2.0 1.3هذٍل االػتیؼیتِ

 PSI 2600 2900 1700هقاٍهت خوـی 

 PSI 750 650 300هقاٍهت فـاسی هَاصی

 PSI 2640 2900 1400 هقاٍهت فـاسی ػوَد الیاف 

 PSI 285 290 400هقاٍهت فـاسی ػوَد تش ػطح اػتشًذ
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 LSLهَاسد کاستشد 

 
LSL دس (. 2007ٍ ّوکاساى تَیش ) ؿَد تشای کاستشدّای تؼیاس هتٌَػی کِ ًیاصهٌذ تِ الَاس تا کیفیت تاال تاؿذ تِ تاصاس ػشضِ هی

تیشچِ اص ػضَ دسیافت کٌٌذُ تاس ، داستؼتضاء ػاختواًی تیش ، ػتَى ، ػشدس، هؼکًَی ٍ تداسی تصَست اػ ػاخت ٍ ػاصّای

 تشای ّای خذیذ اػتفادُ کاستشد داسد. ؿکل ɪ ؿکل تکاس سفتِ دس هحل کف یا ػقف ٍ ّوچٌیي دس تخؾ تال تیشچِ ّای ɪّای 

 استفاع تا فشین کِ دس آىی ػاصُ ّای دس ػوَدی تشای اػضای LSL اص، اص خولِ اػتفادُ دس حال تحَل اػت ٌَّص ّن ایي هحصَل

-کِ دس هقطغ ػشضی قاتل سٍیت هی LSLٍخَد فضاّای خالی دس تذًِ  قاتل تَخِ اػت. تاد تاس کِ دس هٌاطق تادخیض یا ٍ تلٌذ تَدُ

 الَاس تثثیت ؿًَذ.تؼَْلت دس ػوق حفاظتی دّذ تا دس صَست ًیاص تِ تیواسّای ؿیویایی هَاد  تاؿذ اخاصُ هی

 

 

 ًتیدِ گیشی 

 ،(1995، ؿاسج) دس تیي الَاس ّای هٌْذػی تاالتشیي ضشیة تثذیل اص گشدُ تیٌِ تِ الَاس داسا تَدى  تٌا تِ دالیل LSL الَاس تشاؿِ ای

اهکاى اػتفادُ اص چَتْای گشد کن قطش، قاتلیت اػتفادُ اص ضایؼات هشحلِ  س تْشُ تشداسی اص خٌگل ّای طثیؼی تذلیلکاّؾ فـا

 ػش ؿاخِ ّای حاصل اص ّشع دسختاى ٍٍ تَیظُ قاتلیت اػتفادُ اص  لَلِ تشی دس فشایٌذ ّای تَلیذ تختِ الیِ ٍ الَاسّای الیِ ای

ّای چَتی حول  سدُ خاسج ؿذُ، قشقشُّای اص  پالت چَى ّای فشػَدُ، ؿکؼتِ ٍ غیش قاتل اػتفادُ ّن قطؼات دسؿت چَب

ّای چَتی  ، قطؼات چَتی حاصل اص تخشیة ػاصُالّا پـت تشی اص قثیل ًَاحی کٌذُ ٍ تاج ٍ ّا، ضایؼات کاسخاًدات چَب کاتل

ػذم هحذٍدیت دس اتؼاد الَاس )ضخاهت، پٌْا ٍ طَل(، اهکاى  ٍ اص طشف دیگش ّای خذیذ کَچک ٍ تضسگ تِ هٌظَس ػاخت ٍ ػاص

سؿذ قاتل تَخْی سا دس ػالْای اخیش تِ خَد اختصاف دادُ اػت. یکٌَاختی ٍ ّوگٌی تاال دس خَاف حزف هؼایة راتی چَب،  

ي دالیل سؿذ قاتل تَخِ فیضیکی ٍ هکاًیکی ایي الَاس هٌْذػی دس کٌاس اهکاى تکاس گیشی هادُ اٍلیِ اسصاى قیوت اص خولِ هْوتشی

 تاؿذ.   هی دس دًیا تَلیذ آى
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Laminated strand lumber (LSL) a structural composite lumber from wood 

waste particles 
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Laminated Strand Lumber (LSL) is the latest engineered wood product to come onto the market. 

This revolutionary product is used for a broad range of applications including rim board, 

millwork and window, door and garage door headers, as well as for many industrial uses. New 

uses for this product are still evolving, including the use of LSL for vertical members in 

commercial applications where the framing member heights are long, and the wind loads are 

substantial. LSL resembles oriented strandboard in appearance because like OSB, LSL is made 

from long strands coming from fast-growing aspen or poplar or wood wastes generated in 

sawmills or plywood industries. However, unlike OSB, the strands are arranged parallel to the 

longitudinal axis of the member. Like other engineered wood products like LVL and PSL, LSL 

offers predictable strength, outstanding weatherability and dimensional stability that minimize 

twist and shrinkage. 

 

Keywords: Structural composite lumber, wood wastes, production line, properties. 
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