ترمووود
محصولی لوکسبا
خاصیتیطبیعی
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از ساله���ا پی���ش بش���ر ب���ه ای���ن مطلب پ���ی برده ب���ود که
سوزاندن و نیمسوز ک���ردن چوب مقاومت آن را در مقابل
بسی���اری از عوام���ل ج���وی درمحیطهای بیرون���ی افزایش
میده���د که در این راستا تحقیق���ات بسیار گستردهای در
کشورهای مختلف جهان صورت گرفت است.
کش���ور فنالند پ���س از ساله���ا تحقیق و آزمای���ش در زمینه
تیم���ار حرارتی چ���وب ،به روش ترم���و وود ThermoWood
دست یافت که این فن���اوری درسال  ۱۳۸۵توسط شرکت
لوناوود به ایران راه یافت و توانست با داشتن مقاومت باال
و تنوع زیاد ،جای خود را به آسانی در بازار ایران پیدا کند.
ب���رای نخستین بار در جه���ان موسسهای به نام «موسسه
بینالمللی ترم���ووود» در فالند این محص���ول را به صورت
انحص���اری تولی���د ک���رد و ب���ا بهکارگی���ری دانش فن���ی باال و
تحقیقات فراوان به تولید رساند.
از آنجای���ی که فنالند مهد صنعت چوب ب���وده و بهترین و
مقاومترینمحصوالتاینصنعتدر آنجاساختهمیشود،
ای���ن کشور در سال  ۲۰۰۰تصمیم گرفت تا در صورت تمایل
دیگ���ر کشورها انحصار تولید ترمووود را با آنها سهیم شود.
ب���ر این اساس ای���ن شرکت فنالندی ب���رای راهاندازی خط
تولید ترم���وود ،در ابتدا ماشینآالت م���ورد نیاز کشورهای
ط���رف ق���رارداد را طراحی و سپس با آموزشه���ای الزم ،در
جهت خودکفایی آنها تالش کرد.
در ح���ال حاض���ر بی���ش از  ۱۲س���ال اس���ت ک���ه ای���ن شرکت
فالن���دی در ح���ال فعالی���ت اس���ت و بی���ش از  ۱۳شرک���ت
زیرمجموعه در سرتاسر جهان را تحت همکاری خود دارد.
همچنی���ن از  ۱۳شرکت فعال در این صنع���ت ۹ ،شرکت در
فالن���د و بقی���ه شرکته���ا در ترکیه ،سوئ���د و ژاپ���ن در حال
فعالیت هستنند.

فرایند ترمووود
محص���ول ترم���ووود ک���ه پی���ش از ای���ن در ب���ازار
ای���ران وج���ود داش���ت دارای فناوریه���ای امروزه،
خصوصی���ات فنی و قدرت باال نب���ود اما ا کنون این
محصول با داشت���ن مقاومت منحصربفرد و زیبایی
چندی���ن براب���ر ،در صنع���ت ساختم���ان استف���اده
میشود.
ترموچ���وب فرآیند خش���ک کردن چوب ب���ا حرارت
 ۳۲۰درج���ه سانتیگراد همراه با بخ���ار آب و گردش
ه���وا اس���ت که درای���ن روش مغ���ز چوب ب���ه دمایی
بی���ن  ۱۸۵تا  ۲۱۲درجه سانتیگ���راد میرسد و بسته
ب���ه نوع گونه و مقاومت چوب به  ۴۸تا  ۱۴۴ساعت
زمان نیاز دارد.
در ای���ن روش به دلیل دمای باالیی که وجود دارد
زنجیرههای سلولزی شکسته ،اسیدها تجزیه شده
و در نهای���ت چ���وب ،از جان���وران میکروسکوپ���ی و
حشرات پا ک میشود.
درفرآیند ترم���و ،ابتدا میزان رطوب���ت چوب به صفر
درص���د میرس���د و در پرسه اج���رای کار دم���ا  ۴تا ۶
درص���د افزایش مییابد ک���ه در این روش ،چوب در
مقاب���ل ت���اب برداشتن ،تغیی���ر ابع���اد و حرکتهای
متوالی مقاومت چند برابری پیدا میکند.
در روش ترم���و ،کیفی���ت الوارهای م���ورد استفاده از
اهمی���ت بسیار باالیی برخوردار هستند چرا که این
مساله در کیفیت تولید و مدت عمر ساختمان موثر
اس���ت .از مهمترین مزایای ای���ن محصول میتوان
به خال���ص بودن چوب ،وج���ود  ۱۶۸گونه مختلف،
داشت���ن ۸۰پرده رنگی برای نم���ای ساختمان ،کف
محوط���ه باز ،ک���ف ساختمان و ساخ���ت سازههای
چوبی اشاره کرد.
م���اده اولیه پروسه ترمووود تنه���ا چوب است که از
جنگله���ای تجاری که ب���ه همین منظ���ور ساخته
ش���ده تهی���ه میش���ودو از جمل���ه ای���ن جنگلهای
تجاری میتوان به جنگلهای سیبری اشاره کرد.
همانطور که در ایران نفت حرف اول را در اقتصاد
میزند ،فنالند نی���ز توانسته است با توجه به تعداد
زی���اد جنگلهای���ی ک���ه در منطق���ه دارد ب���ر ف���روش
چوب و الوارهای خ���ود در صنایع مختلف از جمله
صنعت ترمووود تکیه دهد.
گزارشه���ا نش���ان میده���د کش���ور فنالن���د در برخی
زمینها و مناطق زاید به کاشت درختان میپردازد
تا با کشت و رشد درختان ،بتواند از این ماده اولیه
برای رونق اقتصادی خود استفاده کند.
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فازهای مختلف ترموود
در ف���از اول این روش ،چوبه���ا به صورت الواری و
کنده نشده و با داشتن پیچ و تابهای زیاد داخل
کورههای  ۲۰مت���ر مکعبی میرود که دمایی معادل
 ۱۰۰درج���ه سانتیگ���راد دارد .بع���د از ورود چ���وب به
کوره حرارت و بخار آب به سرعت باال میرود.
فاز دوم تغییرات حرارتی
مهمتری���ن و اصلیتری���ن عملیات در ف���از دوم روی
چ���وب انجام میش���ود ک���ه در این مرحل���ه حرارت
فض���ای داخل کوره تا  ۱۳۰درج���ه باال میرود که در
چنین شرایطی براساس نیاز و نحوه مصرف چوب،
میزان درجه حرارت نیز تغییر میکند.
در ای���ن مرحله کاربری چوب برای ساخت مبلمان
یا پوش���ش نمای اسفورد اهمیت بسیاری دارد چرا
ک���ه بر این اس���اس و با توجه به ن���وع مصرف چوب،
میزان حرارت تغییر میکند.
ح���رارت در برخی موارد ت���ا  ۱۸۵درجه باال میرود تا
م���واد غذایی داخل چوب کشیده شود چرا که این
م���واد قابلیت پوسیدگی چ���وب را باال برده و عاملی
برای تحریک حشرات در بلند مدت خواهند شد.
در ای���ن ف���از ،رطوبت چوب بسته به ن���وع مصرف تا
 ۲۱۲سانتیگ���راد ،ب���اال م���یرود که در واق���ع در این
شرای���ط رطوبت خشکتر ش���ده و در شرایط سخت
آبوهوای���ی و اخت�ل�اف رطوب���ت ،دوام بیشت���ری
خواهد داشت.
تیمارحرارتی چوب با  ۲روش استاندارد Thermo-S
و  Thermo-Dانجام میشود .در روش ترمو  Sکه به
معنای  Stabilityیا پایداری است دما بسته به میزان
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رطوب���ت محیط ،بین  ۶الی  ۸درص���د تغییر میکند.
گون���ه سوزن���ی ای���ن م���دل در داخ���ل ساختمانها،
اتص���االت و محیطه���ای خش���ک ،داخ���ل مبلمان،
سون���ا و اج���زای درب و پنج���ره ب���ه ک���ار م���یرود
و گونهه���ای په���ن ب���رگ آن ب���رای اتص���االت
مستقی���م آب ،ه���وا ،کف پ���وش ،سون���ا و مبلمان و
فضای سبز کاربرد دارد.
در روش ترمو  Dکه به معنی دوام  Durabilityاست
دما  ۵ال���ی  ۶درصد تغییر میکن���د .در مدل سوزنی
این محصول در ،نمای دیوارها ،دربهای بیرونی،
پش���ت پنجره ،سون���ا ،حم���ام ،سروی���س بهداشتی،
کفپوش ،مبلمان فضای سبز و گونههای پهن برگ
آن برای تمام مص���ارف مشابه نوع  Sبا رنگ تیرهتر
مورد استفاده قرار میگیرد.
فاز سوم :رطوبت دهی
در فاز سوم روی چ���وب با پیستولهای مخصوص
و ب���ا آب خن���ک اسپری میش���ود تا به ای���ن وسیله
چوبه���ا خنک ش���ده و به دم���ای دلخ���واه برسد.
ب���ا ای���ن روش ،چ���وب از رن���گ خام���ی ک���ه در ف���از
اول داش���ت ،ب���ه رن���گ تیرهت���ری تبدی���ل ش���ده
اس���ت ک���ه بست���ه ب���ه رن���گ اولیه چ���وب ،رن���گ آن
تیرهتر خواهد شد.
انواع درختان در پرسه ترموود
با وج���ود آنکه در ای���ن روش میت���وان از گونههای
مختل���ف چ���وب استف���اده ک���رد ام���ا ب���ا توج���ه ب���ه
معیارهای فنی و اقتصادی و استانداردهای خاص
این صنعت میت���وان از گونههای کاج ،نوئل ،زبان

گنجشک (ون) ،بلوط ،ممرز ،ت���وس ،آسپن ،ایروکو،
تال���ی و موونگ���ی به عن���وان گونهه���ای منتخب در
کارخانه نیز استفاده کرد.
ای���ن درخته���ا از لح���اظ رن���گ و ق���درت ب���ا ه���م
متف���اوت هستند .به عن���وان مثال چوبهای پهن
ب���رگ مقاوم���ت مکانیکی باالت���ری دارن���د .این نوع
درخت���ان ب���رای مشتریان���ی ک���ه متقاض���ی کفپوش
هستن���د استفاده میشوند و ب���رای مشتریان نما از
درختان���ی با برگ سوزنی استف���اده میشود که این
ب���رگ سوزنیه���ا قیم���ت ارزانتری نسب���ت به پهن
برگها دارند.
ا گ���ر کس���ی در فض���ای ب���از ساختمان���ش از چ���وب
استف���اده میکند ،الزم است پوششی را روی چوب
ب���ه کار گیرد که از ن���ور خورشید که عامل پوسیدگی
و از بی���ن رفت���ن رنگ اس���ت جلوگیری کن���د .در این
صورت مشکل���ی برای چوب ایج���اد نمیشود البته
بای���د تا قبل از نصب ،رن���گ زدن انجام شود چرا که
در این صورت ،پشت چوب خورده شده و مقاومت
بیشتری به خود میگیرد.
برش چوبه���ای سوزنی شکل از  ۱۹تا  ۴۲میلیمتر
و په���ن برگه���ا  ۱۹ت���ا  ۲۵میلیمتر اس���ت که هرچه
بزرگت���ر برش داده شود نگه���داری و استفاده از آن
سختتر خواهد شد.
به طور طبیعی در تمام چوبها پیوندهای ترکیبی
از هیدرو ا کسید و  OHوجود دارد که در نوع سنتی
کار ،تمامی م���واد از داخل چوب برداشته نمیشود
در صورت���ی ک���ه در م���دل اخی���ر ،این کار ب���ه صورت
کامل انجام میشود.
هی���چ عاملی ب���رای ج���ذب آب و رطوب���ت در چوب

وج���ود ن���دارد و در نمون���ه کاره���ای خارج���ی ،هیچ
تغییری در چوب ایجاد نشده است.
زیرسازی
دو م���دل مختل���ف زیرسازی وج���ود دارد که یکی از
آنه���ا زیرسازی ترم���و است که فراین���د حرارتی در آن
ایجاد شده و ابزار سازهای در آن استفاده میشود.
البته باید توجه کرد که از نوع پهنتر استفاده شود
تا قدرت زیرسازی بهتری داشته باشد.
در م���ورد دوم چوبس���ازی بی���ن یا زیرس���ازی بین
اس���ت که ق���درت بیشت���ری ب���رای زیرس���ازی ایجاد
میش���ود و ب���ه دلی���ل محک���م ب���ودن در ای���ن روش
چوبها هرگز ترک نمیخورند.
در روش زیرس���ازی ا گ���ر بخشی از ک���ار آسیب ببیند
به آسان���ی قابل تعمیر است یعنی ب���ا باز کردن پیچ
بخش آسیب دیده به راحتی قابل تعویض است.
در زیرسازی نباید از پیچ و میخهایی استفاده شود
که از جنس فوالدی است چرا که از مقاومت کمتری
برخوردار بوده و به آسانی زنگ زده میشوند.
استفادهاز میخوپیچهاییاز جنس گالوانیزهواستیل،
بهتری���ن نتیجه را برای ما به ارمغ���ان میآورد چرا که
زیباییومقاومترادر محصولنهاییحفظمیکنند.
فضاسازی زیر ساخت
در ای���ن روش بای���د همیش���ه فواص���ل زیرسازیه���ا
رعای���ت شود چرا ک���ه فواصل در ترم���ووود مشخص
کنن���ده این مساله است که چوبه���ا و فاصلهها با
هم یکی است یا خیر.

ا گ���ر نمای یک دیوار به صورت افق���ی و با الوارهای
افق���ی چوبی شود ،باید برخ�ل�اف جهت و به صورت
عم���ودی اج���را ش���ود که برای ای���ن کار ه���ر  ۶۰تا ۷۰
سانتیمت���ر فاصل���ه مجاز و استان���دارد است .ا گر در
ای���ن روش از چوب ال���واری استف���اده میشود باید
دقت ک���رد تا فاصلهه���ا بین  ۴ت���ا  ۱۰سانتیمتر و به
صورت دقیق رعایت شود.
رنگ تنها راه مقاومت
بای���د هرازگاه���ی ب���ه چوبه���ای استفاده ش���ده در
ساختم���ان رن���گ زده ش���ود ت���ا مقاومت چ���وب در
مقاب���ل اشع���ه نور خورشی���د یا رطوب���ت بیشتر شود
به عنوان مثال نم���ای جنوبی ساختمان در تهران
بیشتری���ن تاب���ش را احس���اس میکن���د ک���ه باید دو
دست رنگ و پوشش در زمان نصب روی آن ایجاد
ش���ود و ه���ر  ۴سال یک بار رنگ آن ب���رای باال بردن
مقاومت ،تمدید شود.
ای���ن روش در تمام���ی کشوره���ا قابل اج���را است به
ش���رط آنکه با حفظ عوامل جوی قدرت و توان این
محصول حفظ شود و  OHو ا کسیژن در اقلیمهای
مختلف بر اساس نیاز چوب تغیير یابد.
در م���ورد ان���دازه برش خ���وردن این محص���ول باید
تا کی���د کرد که در سوزن���ی برگها  ۱۹تا  ۴۲میلیمتر،
در نم���ا میلیمت���ر  ،۱۹درکفپ���وش  ۲۶میلیمت���ر و در
نماه���ای فرم���ت ل���وورد ی���ا سایهب���ان  ۴۲میلیمتر
استفاده میشود.
در په���ن برگه���ا نی���ز از ۱۹میلیمتر ب���رای نما و کف
چوب استفاده میشود که البته اندازههای  ۲۱و۲۵

و ۲۶میلیمت���ر نی���ز وجود دارد و سای���ز آن ضخیمتر
شود قیمت آن باالتر میرود .این اندازهها از لحاظ
علمی و فنی مورد تایید شرکت اصلی ترموود است.
وزن چوبهای سوزنی شکل در هر یک متر مربع با
زیر سازی  ۱۰کیلو است و چوبهای پهن برگ  ۲۰تا
 ۲۵کیلو وزن خواهند داشت.
در بازس���ازی نماهای قدیمی بای���د چند نکته مورد
اهمی���ت قرارگی���رد ،اولی���ن نکت���ه سط���ح ت���رازی در
پش���ت ک���ار ساختمان است که ب���ا قطعات چوبی و
فیب���ری اجرا میشود دومی���ن نکته زیرسازی نمای
ساختم���ان ب���رای مقاومتس���ازی بیشت���ر ق���درت
ساختم���ان است که ا گراین دو نکته در بازسازیها
رعایت شود میت���وان بازسازی ساختمان با درصد
خطر صفر اجرا کرد.
ا گ���ر ب���ه ساختمانهای ب���ا نمای چ���وب به صورت
م���داوم رسیدگی شود بی���ش از  ۶۰س���ال عمر مفید
خواهن���د داشت .با توجه به اینکه موریانه در ایران
تنها در مناطق جنوبی وج���ود دارد ،میتوان گفت
ک���ه ب���ا استف���اده از این نوع نم���ا و رسیدگ���ی به آن،
سیمای شهر هرگز پیر نخواهد شد.
نکته دیگر اینکه در ساختمانهای با جنس سفال
بای���د  ۵میلیمت���ر سیم���ان وج���ود داشت���ه باشد تا
بتوان نماسازی ترموود را در آن اجرا کرد.
تیمه���ای ای���ن ک���ار متشک���ل از  ۳نف���ر اس���ت ک���ه
سرپرست ۲ ،کارگ���ر و سرپرست کلی کار در این تیم
حض���ور دارند و سرپرست ک���ار تنها نقش ناظر را ایفا
کرده و کار را بین  ۵تا  ۱۰متر مربع در طول روز پیش
میبرد.
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