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 مقدمه
عملکرد دلیل  ها در میان دیگر مصالح ساختمانی دارد که به بیشترین استفاده را در ساخت و ساز ساختمانچوب 

، يشوك، خمش پذیر ت در برابرمقاوم :چونهممی باشد. دیگري  مکانیکی بسیار عالی و خصوصیات منحصر به فرد
استفاده از این ماده افزایش  ،ارچوب لزوم به کارگیري مواد بازیافتیه. از چندین سال پیش و در چبات و دوام، ثیسبک

بسیار  در ساختمان سازي وبی به عنوان کف پوش و یا پوشش دیوارهاي چاستفاده از پوششیافته است. چشمگیري 
مونتاژ که  ستا هاسال یکی از مشکالت موجود در این زمینه محدودیت در ابعاد قطعات چوبی است.  و مرسوم است

 ها درعدم استحکام و دوام کف پوشچسب ها انجام می شود. انواع کمک به ساخت قطعات بزرگتر  يقطعات کوچک برا
اگر چه سال هاست که  هاي چوبی است.مشکالت رایج در استفاده از کف پوش از اثر رطوبت یکی برطول زمان و یا 

 الزم برايطوالنی  ، اما یک عیب بزرگ این اتصاالت زمان نسبتاًاندچسب جایگزین اتصاالت با بست شده اتصاالت با
د که ممکن است در زمان نهایی هستحالل حاويها بیشتر چسب عالوه،ه ب. ستخشک شدن کامل چسب مصرفی ا

اتصاالت  ،بنابراینبخارهاي سمی از خود ساطع کنند.  ،مونتاژ در محیط طول استفاده از یا در خشک شدن چسب و
 هستند. چسبی دورریزهاي بالقوه خطرناك 

 

 پارکت هاي چوبی
است به گونه اي که طراحان داخلی کف اتاق را پوشش کف اتاق در دکوراسیون داخلی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 

 اصلی دیزاین و طراحی خانه می دانند. پایه
 

رد استقبال و پارکت هاي چوب یکی از قدیمی ترین و بهترین کفپوش ها محسوب می شود که از دیرباز تا کنون مو
 Damiel Cronstromار سوئدي توسط معم 1693تاریخچه استفاده از پارکت به سال  گرفته است.استفاده همگان قرار

 )1(شکل  ردد.گ می بردر کاخ ورساي در فرانسه 



 
 فرانسه کاخ ورساي ی درپارکت هاي چوب): 1(شکل 

 
ت باالي چوب است که چون از طبیعت است این از مزیت هاي پارکت هاي تمام چوب عالوه بر زیبایی و جذابیت ،کیفی

 )2(شکل  د کامال متمایز می کند.نشو محصول را از محصوالت دیگر که براي پوشش کف استفاده می
 

 

 پارکت چوبی طبیعی براي منازل و سالنهاي ورزشی): 2(شکل 

 
 
 



  جوشکاري چوب
مونتاژهایی عاري  تواندهاي چوبی است که میز میخاتصال قطعات چوب به یکدیگر با استفاده ا در واقع جوشکاري چوب

 )3(شکل  د.زبسارا در اندازه دلخواه از چسب 
 

 
 هاي چوبی مورد استفاده در فرایند جوشکاري در ساخت مونتاژهاي چوبیمیخ): 3(شکل 

 
 

 پارکت هاي چوبی حاصل از جوشکاري
نه تنها باعث تسریع فرایند اجراي کف روش جوشکاري، با استفاده از مونتاژ قطعات کوچک براي ساخت قطعات بزرگتر 

ها شود بلکه باعث افزایش مقاومت کف پوش و دوام آن و نیز کاهش مضرات استفاده از انواع چسبپوش در ساختمان می
 خواهد بود.

یکی از  و استاستفاده از الوارهاي با عرض محدود و بلند در کنار یکدیگر نیز به عنوان پوشش دیوارها مرسوم  البته
هایی را که کشی است که کم بودن عرض الوارها تعداد تسمههایی مرحله زیرساخت و تسمهمشکالت اجراي چنین پوشش

، با دلخواهبا ابعاد در اندازه بزرگ و دهد. ساخت مونتاژهاي باید به عنوان زیرساخت به کار گرفته شوند افزایش می
گاهی بر و  دادههاي دیواري و نما را نیز به مراتب کاهش رایند اجراي پوششف ،استفاده از جوشکاري قطعات کوچکتر

 )4(شکل  شود.باعث زیباتر شدن نما نیز میحسب سلیقه 
 
 



 
 پارکت هاي چوبی حاصل از جوشکاري): نمونه اي از 4(شکل 

 
 

قطعات در  دارنده استفاده از چسب به عنوان نگه هاي چوبی نما، به دلیل هاي چوبی و پوششفرایند اجراي کف پوش
رابر رطوبت را نیز به دنبال عدم استحکام در ب، سالمتی انسانمضر بودن براي طوالنی و سخت و عالوه بر  ،یکدیگرکنار 

 . استاجتناب ناپذیر  با تکنیکی مدرن، اژهاي چوبی در اندازه هاي بزرگترساخت مونتدارد. بنابراین 
 

غیر از  ياز موادهمگی که وجود دارند هاي مختلفی براي ساخت مونتاژهاي در اندازه بزرگ روشذکر شد،  همانطور که
مشکالتی را نظیر آلودگی  و کننداتصاالت استفاده می برقراريبراي همچون انواع بست و میخ و پیچ و چسب، چوب 

 محیط زیست و عدم استحکام و زیبایی در پی دارند.
  

که از مواد ثانویه تر چوب، از آنجائیشکاري چوب براي ساختن مونتاژهاي در اندازه دلخواه از قطعات کوچکاستفاده از جو
 کند پاسخی براي رفع مشکالت فوق الذکر است.براي برقراري اتصاالت استفاده نمی

 
آنها را در کاربردهاي فرایند اجراي کیفیت پوشش هاي چوبی و تواند است که میتولید محصولی  تحقیق،هدف از این  

تواند در طراحی بهتر نما و کف پوش و چیدمان قطعات در ساختمانی بهبود بخشد. مونتاژهاي چوبی در اندازه دلخواه می
ها براي سالمتی مشکالتی را که چسب ،کنار یکدیگر نیز مفید باشد. عدم استفاده از مواد ثانویه جهت برقراري اتصاالت

 سازد.روند نیر برطرف میهایی که در مجاورت رطوبت از بین مییخکنند و یا مایجاد می
 



تخته هایی با ضخامت کم  ،قطعات اولیه بنابراینشوند، که این مونتاژها براي پوشش کف و دیوار استفاده میاز آنجایی 
  ) 5(شکل  باشند.می 

 

 
 نماي عرضی پارکت هاي چوبی حاصل از جوشکاري ):5(شکل 

 
 

زمانی معادل چند ثانیه در یعنی مونتاژهاست. کاهش چشمگیر زمان الزم براي تولید استفاده از این فنّاوري،  هايمزیتاز 
در واقع مقاومت  که براي پلیمریزه شدن کامل چسب الزم است. )ساعت 24در برخی چسب ها (مقابل چندین ساعت 

  وشکاري حاصل می شود.بعد از ج فوراً ،مکانیکی ماکزیمم براي این مونتاژهاي فاقد چسب
 

معرفی کننده باالترین  سازد،را محقق میسریع با هزینه پایین جدید که آماده سازي این تکنولوژي  ،از طرف دیگر
 .اند یک پروسه ترمودینامیک تهیه شده در چرا که چنین مونتاژهایی منحصراً نیز هست،کیفیت زیست محیطی 

 
 ) 7و  6ل هاي و میخهاي چوبی قابل بررسی می باشد. (شک تپارک هاي مختلف سطح ، حالتدر جوشکاري

 



 
 نماي پشت و روي پارکت هاي چوبی حاصل از جوشکاري): 6(شکل 

 
 ): نماي پشت پارکت چوبی حاصل از جوشکاري7(شکل 



. باشندوم نسبت به رطوبت بسیار مقاجوشکاري، می توانند روش ساخته شده با استفاده از  هايمونتاژموارد، در برخی از 
 مقاومت کنند.استفاده شده و شرایط جوي غیر سر پوشیده نیز  توانند درمیبنابراین، این اتصاالت 

را سختی و مقاومت این مونتاژهاي با ابعاد بزرگ  در فرایند جوشکاري،هاي چوبی افزایش تعداد میخ الزم به ذکر است:
 . بهبود خواهد بخشید
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