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با دوره  با استفاده از چوبهاي گرد سریع الرشد ساختمانی حاصل ازذرات استرند الوارهاي چوبی
 مدتبهربرداري کوتاه 

  
  4، وحید وزیري3، هدایت اهللا امینیان2، فرشید فرجی1*رحیم کاظمی

استادیار گروه  3دانشگاه گنبد کاووس،  ار گروه صنایع چوب و کاغذاستادی 2دانشگاه گنبد کاووس،  گروه صنایع چوب و کاغذ ناسی ارشددانشجوي کارش1
  دانشگاه گنبد کاووس استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ 4دانشگاه گنبد کاووس،  صنایع چوب و کاغذ

  
  

  چکیده
هاي  امکان استفاده از چوب ،هاي طبیعی ، کاهش فشار بهره برداري از جنگلراندمان تولید باالتربنا به دالیل  PSLهاي  الوار

استفاده  ین قابلیتو همچن ، امکان حذف معایب ذاتی چوب )ضخامت، پهنا و طول(، عدم محدودیت در ابعاد الوار گرد کم قطر
اي را در بین الوارهاي  زه جایگاه ویژهاي امرو تولید تخته الیه و الوارهاي الیههاي  فرایند بري در از ضایعات مرحله لوله

هایی به ها به الیه گرد کم قطر و تبدیل آنهاي بري چوب براساس لوله 5ها استرند. استساختمانی به خود اختصاص داده 
هایی به  یابی به استرند زي الیاف جهت دستها در جهت موا و سپس خشک کردن و قیچی کردن الیهمیلیمتر  3.2ضخامت 

هاي بیرونی فنل فرم  ربردها در ساختار الوار از رزین داراي کا جهت اتصال استرند. شوندمتر تولید می 2.4  حداکثر طول
کیک الوار استرند را با توجه به ابعاد  ،قالب پیوسته با قابلیت کنترل دبی جریان ذرات چسب خورده. گرددآلدهید استفاده می

و به بخش پرس پیوسته مجهز به سیستم حرارت  )متر 20سانتیمتر در  48سانتیمتر در  28(نهایی الوار ساختمانی شکل داده 
تحقیقات نشان  .شوندزنی می بري و سپس سمباده اندازه الوارهاي خارج شده از پرس ابتدا. نمایددهی مایکروویو هدایت می

 2900  ، مقاومت خمشی106x 2.0 PSIاالستیسیتهمدول  مقدار با PSL، الوار دهد که در بین کلیه الوارهاي مهندسیمی
PSI2900بر الیاف  مقاومت فشاري عمود و PSI ري موازي مقاومت فشا بوده و تنهاتر  مقاوم از سایر انواع الوارهاي تولیدي

 و در ساخت و سازهاي مسکونی PSL .دهندنشان می PSLمقاومت نسبت به  تر کمدرصد  14اي   الیاف در الوارهاي الیه
  .شود سردر و داربست استفاده میبصورت اعضاء ساختمانی تیر، ستون،  تجاري

  
  خواص مکانیکیآیند تولید، گونه هاي سریع الرشد، فر، PSLالوارهاي مهندسی،  :هاي کلیديواژه

 
  
 مقدمه  - 1

میلیون هکتار در سال در فاصله  8به میزان  ترین منابع تامین چوببعنوان اصلی هاي جهانبا توجه به کاهش سطح جنگل
و با در نظر گرفتن اینکه بخش   2010تا  2000هاي  میلیون هکتار در سال در فاصله سال 5و به میزان  2000تا  1990هاي  سال

تولید محصوالت چوبی توجه به لذا  )Okia، 2012  ( عمده  این تخریب در کشور هاي در حال توسعه صورت گرفته است
خصوصا در بخش تامین مواد اولیه صنایع  جایگزین که فشار کمتري را به جنگل ها وارد آورند در اواویت برنامه ریزي هاي کالن

دهند که بنا به دالیل خواص نسل جدیدي از الوارها را تشکیل می LSL6و  PSLاز نوع  الوارهاي رشته اي. گیرد قرار می چوب

                                                             
  
  
  

١ * rahimkazemi46@gmail.com 
5 -Parallel strand lumber(PSL) 
6- Laminated strand lumber 
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 در حال جایگزینی هاي طبیعیو کاهش فشار بهره برداري از جنگلتر، راندمان تولید باالتر، خواص یکنواخت تر  کاربردي مطلوب
 .باشند می از جمله الوار گلوالم و الوار الیه اي  1هاي کاربردي تعداد دیگري از الوارهاي  مهندسیالوارهاي چوب ماسیو و اشغال فضا

 .باشد دارا میهاي کم قطر و کم ارزش را اي قابلیت استفاده از چوبتولید الوارهاي رشتهاي ذکر شده تکنولوژي هدر بین الوار
اد ساختمانی همراه با کاهش کیفیت و کمیت منابع چوبی، صنایع را وادار به استفاده از درختان با دوره بهره افزایش تقاضا براي مو

 کلیه)Nelson، 1997( باشد براي برخی از فرآیند هاي تولید نامطلوب می البته نموده است که) قطر پایین( 2برداري کوتاه مدت
ها و هرس در ابتدا تمایل و گرایش بر استفاده از ضایعات جنگلی از قبیل سرشاخه PSLها ي بکار رفته در تولید الوار هاي تالش

سال از تحقیق و  10بعد از حدود . چوب ماسیو یافتهاي با سایز بزرگ از  جنس درختان داشته است تا بتوان جایگزینی براي الوار
بري درختان کم قطر که توسط رزین فنل فرمالدهید و تحت  هاي حاصل از الیه هاي حاصل از لولهتوسعه نهایتا محصولی از استرند

ثبت   1978سال در   PSLالوارهاي  ).Larsen ،2003(  تاثیر حرارت و فشار بصورت یک الوار ساختمانی مقاوم تولید گردید
 ).Zhaozhen، 2002( . در سازه هاي چوبی مورد استفاده قرار گرفتند بوفور 1990دهه  بصورت تجاري از اوایلاختراع شدند اما 

و همکاران  Wu(را افزایش داده است  PSLافزایش تقاضا براي الوارهاي ساختمانی با کیفیت باال سرعت توسعه الوارهاي ساختمانی 
1998(. PSL  از مهمترین انواع الوارهاي ساختمانی است که نسبت به الوارهاي الیه اي داراي این مزیت است که درصد بهروري

 .)Nelson، 1997( رسددرصد می 52درصد است در حالی که این مقدار در الوار الیه اي به  64تولید آن از ماده اولیه چوبی 
هاي تکه ت مخروطی، که منجر به تولید الیهگرد غیر سیلندریک، کم قطر و بشدهاي امکان استفاده از چوبPSL تکنولوژي تولید

تولید تخته الیه و الوار الیه اي در   گردد را بدون نگرانی از افزایش دور ریز فراهم آورده و قادر است از ضایعات فرآیند هايتکه می
 2008-2009هاي از رکود اقتصادي جهانی در بین سالپس  .)1999، و همکاران  Moody( ساخت این محصول بخوبی بهره گیرد

طبق گزارش اخیر . روع شده بود به اوج خود رسیدبه اهستگی ش 2006رکود ساخت و ساز در اروپا و امریکاي شمالی که از سال 
FAO  و سپس با  افزایش به آهستگی 2012 اول تا نیمه سپس و رشد منفی ساخت وساز متوقف گردیده  2009از اواسط سال

گزارش شده است  3بیشترین تقاضا در بخش ساخت و ساز از نوع مسکونی و بصورت آپارتمانی.  باشدسرعت در حال افزایش می
)FAO،2012 .( انجامبا توجه به اینکه بیشترین ساخت و ساز در سازه هاي کوچک مسکونی و تجاري با استفاده از  الوارهاي چوبی 

در دانسیته برابر از الوارهاي چوب ماسیو  PSLالوارهاي  .گرددن الوارها در سطح جهانی  پیش بینی میشوند افزایش تولید ایمی
   ).Zhaozhen، 2002. (مقاومتر اند

 
  مواد اولیه -1-1 

با قطر کم و حتی غیر سیلندریک و داراي  )دانسیته سبک تا نیمه سنگین(، قابل لوله بريهاي چوبی سریع الرشدکلیه گونه
لید گونه هاي مورد استفاده در تو رایج ترین از جمله. باشندرا دارا می PSLمعایب شکاف و ترکهاي انتهایی قابلیت تولید الوارهاي 

 ).Larson، 2003و   Thelandersson( ، همالك غربی و صنوبر زردکاج جنوبی ، وگالس فرهاي دگونهاین الوارها عبارتند از 
، )1999 ،و همکاران Shukla(، درخت کائوچو ) Zhu، 2002(، غان )Suzuki، 2005(همچنین استفاده از گونه هاي سدر ژاپن 

 Kurt( I-214صنوبر هیبرید  و)2010 ،و همکاران  Teremula،Ozcifci(، صنوبر )1995 ،و همکاران Fan(هاي بامبو استرند
و ضایعات قبل از استوانه اي شدن  لیه تولید این الوارها از ضایعات نواربري کناريدیگري از مواد اوبخش  .گزارش شده است) 2009

سط قیچی هاي گیوتین به ذرات مطلوب تو PSLیند تولید رآباشند به سهولت در فقابل استفاده نمی LVLکه در تولید تخته الیه و 
 PSLمورد استفاده در تولید الوارهاي  رزین ).Zhaozhen، 2002(. گرددامین میت رونداسترند تبدیل شده و در تولید الوار بکار می

                                                             
1 - Engineered lumber 
2 - Short rotation trees 
3 - Multi family dwelling 
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جهت بهبود خواص مقاومتی  با توجه به نوع کاربرد گاهی اوقات. باشدمحلول در آب می 1عموما از نوع رزول از نوع فنل فرم آلدهید 
  .شودبه فنل فرم آلدهید افزوده می مقداري رزین گران قیمت رزورسینولدر برابر رطوبت  PSLالوارهاي 

 
  فرآیند تولید -2

گرده بینه هاي سبک و تازه قطع شده بدون نیاز به بخار دهی مستقیما و با قرار گرفتن روي نوار نقاله به سمت دستگاه 
الزم است بخار مه سنگین و سبک که مدتی در یارد مانده اند همچنین گرده بینه هاي نی. شوندپوست کنی دیافراگم منتقل می

 گرده بینه هاي پس از پوست کنی. دهی شوند تا الیه برداري بدون صدمه به تیغه لوله بر و با کیفیت سطح مناسب انجام پذیرد
میلیمتر  3.2ضخامت الیه هاي تولید شده در این مرحله . شوندمتر به دستگاه لوله بر هدایت می 2.40اندازه بري شده به طول 

 ،Larsonو   Thelandersson(. شوندقیچی میمتر  1.20به پهناي مستقر پس از لوله بر قیچی گیوتین  باشد که بکمکمی
میلیمتر از سیستم خشک کن هواي گرم عبور کرده و  3.2متر در ضخامت  1.20تر در م 2.4قطعات الیه عموما به ابعاد  ).2003

  باشدبرابر ضخامت آنها می 150متوسط طول ذرات استرند عموما . شوددرصد رسانیده می 5رطوبت الیه ها به حد رطوبتی 
)Zhaozhen 2002(  . همره با الیه هاي ذکر شده قطعات الیه هاي کوچکتر حاصل از قبل از استوانه اي کامل شدن گرده بینه ها

نقاله منتهی به خشک کن هدایت  سازي به نوار LVLو یا الیه هاي ضایعاتی خریداري شده از سایر کارخانجات تخته الیه سازي و 
لذا حداکثر طول استرند . آیندمیلیمتر در می 19وتین  به پهناي پس از عبور از خشک کن الیه ها توسط یک قیچی گی .گردندمی
یک سیستم  PSLجهت جلوگیري از کاهش مقاومت هاي . خواهد بود) با توجه به ابعاد و شکل الیه هاي تکه تکه(و کمتر  2.40ها 

استرند ها به . نمایدسانتی متر می 30و یا با طول کمتر از ) شکسته (فکیک و جدا سازي اقدام به حذف استرند هاي ضعیف ت
یابند  سیستم نوار متحرك به گونه اي طراحی شده است که فقط ي بعد انتقال میصورت طولی روي یک  نوار متحرك به مرحله

 کوتاه يگردد به طوري که استرند هاروي نوار نقاله  ایجاد می 2در واقع فاصله ايتوانند به مرحله ي بعدي برسند، یذرات بلند م
در زیر  خود به خود در داخل  این فاصله سقوط کرده و به درون یک مخزن جمع آوري ضایعات  تکیه گاه خود را از دست داده و

 ندتوانستند که خیلی ضعیف هستند لذا نمیی هیشوند استرندهای که حذف میگروه دوم. دنشونوار  متحرك جمع آوري می
د و درنتیجه یک پره چرخان به آنها برخورد نشدیدي به سمت پایین پیدا می کن حفظ کرده و قوسگپ راستاي خود را در محل 

بدین ترتیب این سیستم ساده به طور موثر ي دو گروه ذرات کوتاه و  . کشدمخزن جمع آوري ضایعات مینها را به درون آکرده و 
ذرات استرند در کارخانجات تولید  .دنگرداین قبیل ذرات سبب کاهش کیفیت محصول می. کندضعیف را از خط تولید حذف می

PSL شوندبه یکی از دو روش زیر چسب زنی می.  
   چسب زن چسب زنی به کمک غلطک هاي - 

توسط نوار نقاله به دهانه غلتک هاي چسب زن هدایت شده و در اثر تماس با آنها با توجه به تنظیم فاصله غلتکها  بلند استرندهاي
  .کننداز یکدیگر مقدار چسب مورد نیاز را دریافت می

  

                                                             
1- Rezol 
2 - Gap 
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 PSLشماتیک خط تولید الوارهاي : 1شکل شماره

 
  غوطه وري ذرات در یک مخزن چسب-2-1

الزم است مقدار اضافی در این روش . نماینداسترند در حال حرکت از درون یک مخزن چسب عبور میدر این حالت ذرات 
که  استرندها سپس به ایستگاه تشکیل کیک استرند .شود از روي سطوح استرند ها برداشتهچسب از طریق یک سیستم وزش هوا 

تمایل دارند با توجه به شکل قالب و فشار ذرات جانبی به  استرندهادر این ایستگاه . دنشووارد مینماید عمل می به صورت پیوسته
مقدار فیبر در  ،1دستگاه اندازه گیري جریان یک سیستم هوشمند بنام. طور فشرده  در کنار یکدیگر در داخل قالب استقرار یابند

سانتیمتر ضخامت،  28ابعاد قالب بطور معمول . نمایدو دانسیته محصول نهایی را کنترل می از قالب را اندازه گیري کرده حال عبور
با . باشدپرس از نوع پرس غلتکی و منبع حرارت در پرس از نوع امواج مایکروویو می .باشدمتر طول می 20سانتیمتر پهنا و  48

طولی و  کنارهاي. گرددسبب انعقاد رزین در مدت زمان مناسب میتوجه به ضخامت باالي کیک قدرت نفوذ امواج مایکروویو 
با  PSLالوارهاي  .شوندشود و سپس  جهت دست یابی به سطوح صاف سمباده زنی میعرضی الوار خارج شده از پرس برش زده می

 ).Larson، 2003و   Thelandersson(شوند گرم بر سانتی متر مکعب تولید می 0.5درصد و با دانسیته  12الی  8رطوبت 

 

 

                                                             
1- Mass Flow System 
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  :PSLکاربردهاي  -3
PSL  وجود  .شوداستفاده میو داربست  ، سردر ستون ، رتی و تجاري بصورت اعضاء ساختمانیدر ساخت و سازهاي مسکونی

دهد تا در صورت نیاز به تیمارهاي شیمیایی حفاظتی اشد اجازه میبمیقابل رویت  که در مقطع عرضی PLSدر بدنه  فضاهاي خالی
  . عمق الوار تثبیت شونددر بسهولت  این مواد

  
  خواص فیزیکی و مکانیکی -4

 . است شده آورده 1 جدول در مهمترین خواص مکانیکی این فرآورده

  
 PSL    الوارهاي مجاز برخی از مهمترین خواص مکانیکی :1 جدول شماره

 PSLمقاومت مکانیکی 

    2.0اي مدول االستیسیته  الوار تراشه  عنوان

    Mpa  860مقاومت برشی

    Mpa  13790مدول االستیسیته

    Mpa  20.0 305مقاومت خمشی پهناي 

    Mpa  5.17مقاومت فشاري موازي 

    Mpa 20.0  مقاومت فشاري عمود 
   

  .با سایر الوار ھای مھندسی مقایسھ شده است  PSLخواص مکانیکی  ٢ھمچنین در جدول شماره 
  

  سایر الوارهاي مهندسی چوبی  با PSLمقایسه  :2جدول

  PS 2 LVL  PSL  LSL  عنوان

  PSI)106(  1.4  1.9  2.0  1.3مدول االستیسیته

  PSI  1300  2600  2900  1700مقاومت خمشی 

  PSI  565  750  650  300مقاومت فشاري موازي

  PSI  1650  2640  2900  1400 مقاومت فشاري عمود الیاف 

  PSI  90  285  290  400مقاومت فشاري عمود بر سطح استرند
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مناسب  ها نشان دادن که این فراورده براي همه کاربردهاي که چوب ماسیو براي آنها PSLآزمایشات مقاومت در برابر آتش 
ي دو گالس ده معادل مقاومت چوب ماسیو گونه به طور کلی مقاومت به نگهداري میخ و پیچ در این فراور. مطلوب می باشد است،

  .است که یک چوب پرکاربرد در ساختمان سازي است مکعب گرم بر سانتیمتر 0.5فر با دانسیته 
  

  نتیجه گیري -5
بنا به دالیل راندمان تولید باالتر، کاهش فشار بهره برداري از جنگل هاي طبیعی، امکان استفاده از  PSLالوار هاي رشته اي 

، امکان حذف معایب ذاتی چوب  و همچنین قابلیت )ضخامت، پهنا و طول(چوبهاي گرد کم قطر، عدم محدودیت در ابعاد الوار 
تخته الیه و الوارهاي الیه اي امروزه جایگاه ویژه اي را در بین الوارهاي استفاده از ضایعات مرحله لوله بري در فرایند هاي تولید 

با توجه به اینکه بیشترین ساخت و ساز در سازه هاي کوچک مسکونی و تجاري با استفاده  .ساختمانی به خود اختصاص داده است
الوارهاي در بعد خواص مکانیکی . گرددبینی می شوند افزایش تولید این الوارها در سطح جهانی  پیشاز  الوارهاي چوبی انجام می

PSL تر اند مقاوم و همچنین از سایر انواع الوارهاي مهندسی در دانسیته برابر از الوارهاي چوب ماسیو. 
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