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تراکم بیشتر و در نتیجه مقاومت بیشتر
دوام باال در برابر پوسیدگی در انواع شرایط آب و هوایی

طول عمر بیشتر
مقاوم در برابر تاب برداشتن وتغییر ابعاد

مقاوم در برابر حمله حشرات، ریز ارگانیسم ها، و انواع قارچ و کپک
زیبایی بیشتر در اثر یک نواختی رنگ در تمام نقاط 

بافت خالص چوب بدون افزودنیهای شیمیایی
عایق عالی حرارتی، برودتی و صوتی 

 ThermoWood
Advantages

مزایای چوب ترمو

چوب عنصری سبک، مقاوم در برابر عوامل جوی و منعطف برای انواع طراحی و  اجراست
نصب و اجرای چوب یعنی نصب خشک.  نصب خشک یعنی نصب سریعتر و اقتصادی

استفاده از چوب یعنی حذف اجراهای سنگین،سخت و هزینه بر همچون سنگکاری 
چوب عنصری است با قابلیت تنفس. یعنی مقاومت بلند مدت در برابر تهدیدات جوی و محیطی

تنوع در چوب یعنی قابلیت انتخاب برای انواع بودجه
تعمیر و نگهداری چوب آسان و مقرون به صرفه است

چوب بهترین عایق حرارتی، برودتی و صوتی است
چوب قابل استفاده مجدد است

Efficiency
کارایـــی

کمپانی KARAVA Oy از سال 1988 به عنوان یکی از معتبر ترین صاحبان 
جنگل و تولیدکننده های محصوالت ترموو وود ، دکوراتیو چوبی و سوناهای دست 
ساز و لوکس در کشور فنالند مشغول به کار بوده است. ارائه کیفیت برتر سونای 
دست ساز فنالندی و انواع محصوالت دکوراتیو چوبی در دنیا، این کمپانی را به 

عنوان عضوی متفاوت در انجمن بین المللی ترمو وود فنالند مطرح ساخته است. 
محصوالت این کمپانی همگی با استفاده از آخرین تکنولوژی فرایند چوب ترمو، 
توسط دستگاه های پیشرفته و متعلق به کمپانی تولید و جهت تضمین موجودی و 

کیفیت تحویل، در سایز های استاندارد انبار می شوند. 
از گونه های چوب این کمپانی میتوان به توسکا، صنوبر، سرو، شوکران، کاج و زبان 
گنجشک اشاره کرد که همگی از الوار های درجه یک انتخاب شده و در شهرهای 
Pirkkala, Helsinki, Tempere, Turku  فنالند تولید و فراوری میشوند، 
شایان ذکر است، تخصص و تجربه در زمینه اجرای سوناهای لوکس، دقت در 
انتخاب الوار ها را دو چندان میسازد که این امر به عنوان نقطه قوت این کمپانی 

نسبت به سایر عرضه کنندگان چوب حائز اهمیت است.

About the Company
معرفـی کمپانـی
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Energy and
Sound Insulation 

عایــق انــرژی:عایق انرژی و صوت
برخی از مصالح ساختمانی مانند استیل در اثر گرما منبسط میشوند و به تدریج موجب تضعیف و در نهایت 
تخریب سازه میشوند، در حالیکه که چوب کامال برعکس واکنش میدهد، یعنی منقبض و در واقع سخت 
تر می شود که در مورد چوبهای ترمو این فرایند از قبل انجام شده است و طراح یا سازنده دغدغه تغییر 
سایز چوب را نخواهد داشت. برای تایید قطعی چوب به عنوان بهترین عایق انرژی کافیست به ذکر این مقایسه 
اکتفا کنیم که سرعت انتقال گرما در شیشه 23، در سنگ 90، در استیل 1650 و در آلومینوم رقم تکان دهنده 
7000 برابر چوب است. بنابراین اگر میخواهید با کمترین هزینه گرما یا سرمای مورد نیاز محل زندگی یا کار 

خود را تامین کنید، چوب بهترین گزینه شماست.

عایــق صــوتی:
چوب امواج صوتی را جذب میکند و در نتیجه صدا در محیط اکو نمیشود، در فضـاهایی مانند آمفی تئاتر ها 
که اکو نشدن صدا بسیار حائز  اهمیت است، استفاده ازچوب در دکوراسیون داخلی نقشی حیاتی دارد، عالوه بر 
این درمورد عایق کاری بین دو فضای بهم چسبیده مثل دو اتاق، موثر بودن چوب نسبت به سایرمصالح، امری 

اثبات شده است.

چوب به چرخه طبیعت باز می گردد
میزان انرژی مصرفی برای تبدیل چوب به مصالح ساختمانی به مراتب کمتر از سایر مصالح است

Co2 فرایند تولید چوب در جنگلداری یعنی پاکسازی هوا از
مصارف بی شمار پس از بازیافت

Eco Friendly
دوست دار محیط زیست

چوب عنصری از دل طبیعت است و در نتیجه مورد عالقه هر نوع سلیقه قرار می گیرد.
چوب به سختی زیبایی و طراوت اولیه را از دست میدهد و به سادگی جالی اولیه را بدست می آورد.
تنوع بافت، تنوع رنگ، تنـــوع چــیده مان)عمودی، افقــی و شیب دار(، وزن و سهولت نصب از 

جمله عواملی هستند که نهایت انعطاف و خالقیت را در اختیار طراحان قرار می دهند. Beauty
زیبایــــــی

 Resistant to
Climate Change

مقاوم در برابر تغییرات 
مـقاومـت ساخـتاری و حفــظ زیبایی در فضــاهای خارجی

 یکی دیگر از وجوه تمایز چوب نسبت به دیگـر مصـالح است.
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Standard Profiles
انواع پروفیل ترمو وود

UYL SHP

Decking UTS

STP UTV

SHP for Cladding
SHP for Interior
SHP for Decking
Deck Profile Profix
UTS
UTV

19mm x 118mm
15mm x 90mm
26mm x 92mm
26mm x 92mm

19mm x 118mm
19mm x 118mm

  ابعــاد پروفیــل
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D S
Thermo

&
فــرآینـــــد  تـرمـــو  وود  ThermoWood Process

Ash  l  Pine  l  Iroko

فرایند تیمار حرارتی چوب در مقیاس صنعتی را انجمن ترمووود فنالند )VTT( با همکاری صنایع محصوالت چوبی 
فنالند بوجود آورده است. مجوز فرآیند ترمووود به اعضای انجمن ترمووود فنالند اعطاء شده است.

فرایند ترمووود را می توان به سه فاز اصلی تقسیم کرد:

فاز 1: افزایش دما و خشک کردن در دمای باال
با استفاده از حرارت و بخار، دمای کوره به سرعت افزایش یافته تا به سطح 100 درجه سانتی گراد برسد. پس از آن 

حرارت بطور موزون فزونی یافته تا به میزان 130 درجه سانتی گراد برسد.
در طی این مدت خشک شدن در دمای باال رخ می دهد و رطوبت موجود در چوب تقریبا به حد صفر تنزل می یابد.

فاز 2: تیمار حرارتی
وقتی خشک شدن در دمای باال اتفاق می افتد حرارت داخل کوره به میزان معینی ترقی می کند. وقتی که دما به سطح 

هدف رسید دما بسته به کاربرد و مصرف نهایی به مدت معینی ثابت می ماند.

فاز 3: خنک کردن و تنظیم رطوبت
مرحله نهایی کاستن حرارت با استفاده از سیستم های اسپری آب می باشد. هنگامی که دما به میزان معینی رسید، 

رطوبت دهی مجدد اتفاق می افتد تا میزان رطوبت چوب را به سطح قابل استفاده ای یعنی 7-4% برساند.

Phase 1

Phase 2

Phase 3

چوب را ضمن اینکه با بخار محافظت می کند تا درجه 180 درجه سلسیوس حرارت می دهند. بخار عالوه بر نقش 
حفاظتی، بر تغییرات شیمیایی حاصله بر چوب تأثیر می گذارد. در نتیجه تیمار، ترمووود دوستدار محیط زیست به وجود 
می آید. در این فرآیند رنگ چوب تیره  شده و متعادل تر از چوب نرمال در شرایط تغییرات رطوبتی می گردد. و خواص 
عایق حرارتی بودن آن نیز بهبود می یابد. اگر تیمار در شرایط کافی حرارتی باال اجرا شود چوب در مقابل پوسیدگی نیز 

مقاوم می گردد. از طرف دیگر، کاهش کمی در مقاومت خمشی را به همراه دارد.

فرایند ترمووود در یک نگاه 

قرن ها است که ثابت گردیده است سوزاندن سطح چوب در آتش، آن را برای استفاده در فضای 
بیرونی مقام تر می کند. حتی واکینکگ ها این روش را در سازه های بیرونی مانند نرده ها 

استفاده می کردند.
تیمار حرارتی چوب توسط استام وهانسن در دهه 1930 در آلمان و به وسیله وایت در دهه 
1940 در ایاالت متحده بطور علمی مورد مطالعه قرار گرفت. در دهه 1950 باوندام، رانکل 
و بوروی آلمانی تحقیق در مورد موضوع را ادادمه دادند. کولمن و اشنایدر یافته های خود را 
در دهه 1960 منتشر کردند و روشه در فنالند، فرانسه و هلند صورت پذیرفت. عمیق ترین 
و جامع ترین کار پژوهشی  را VTT )انجمن ترمووود فنالند( به اجرا در آورد. تحقیق علمی 
برجسته ای را نیز YTI )بنیاد تکنولوژی محیطی( انجام داد. ترمووود با استفاده از روشی که 

توسط VTT پدید آمده تولید می گردد. 

پیشینه ترمو وود

co ــا 
مـ

د
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Thermo D

Phase 1 Phase 2 Phase 3

منحنــی فرایـند تولیــد
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هنگامی که حرارت باال یا پایین آورده می شود، در سیستم تنظیم ویژه ای مورد استفاده قرار می گیرد تا از ترک ها 
و لب پر شدن های سطحی و عمقی جلوگیری کند. جهت گونه ها و ابعاد مختلف چوب میزان در تنظیم موردی 

مقادیر مختلف مورد توجه قرار می گیرند.
مواد خام شامل چوب تر یا چوب خشک شده در کوره می باشد. اگر آغاز فرایند با چوب تر شروع شود، چوب را می 
توان در یک فرایند  خشک کننده بسیار سریع در حرارت باال خشک کرد. این روش مناسب گونه های نرم چوب و 

سخت چوب می باشد. بهرحال، باید فرایند را برای هر دو گونه بطور جداگانه تنظیم کرد.

از آنجا که خواص گونه های سوزنی برگ )نرم چوب( و پهن برگ )سخت چوب( آشکارا با هم متفاوتند؛ دارای طبقه بندی جداگانه هم می باشند. دلیلی برای 
داشتن بیش از دو رده بندی وجود ندارد زیرا خواص چوب هنگام افزایش دما در ابتدا به آرامی تغییر می یابد. وقتی که دمای تیمار تا 200 درجه سلسیوس باال 
می رود خواص به سرعت تغییر می کنند. استفاده از بیش از دو رده بندی خطر اشتباه خواص دسته های گوناگون را دارد. گرچه دمای 215 درجه سانتی گراد 
به عنوان حداکثر میزان حرارت کافی است اما آنقدر باال نیست که اثرات تیمار حرارتی بر روی خواص ساختمانی چوب برجسته باشد. خواص کلیدی مورد تاکید 

در کالس استاندارد تیمار ترمووود، همکشیدگی و واکشیدگی ناشی از  رطوبت، تغییر رنگ و دوام بیولوژیکی هستند.
براساس توافق میان خریدار و تولیدکننده، سطح فرآیند مواد ترمووود تامین شده برای مشتریان صنعتی جهت تطابق با کاربرد نهایی، به دقت تنظیم گردیده 

است. در این حالت، کاال ترمووودی خواهد بود که با طرح طبقه بندی تیمار استاندارد تطابق ندارد.

 طبقه بندی استاندارد فرایند ترمووود

 در نتیجه فرایند حرارتی، ساختار چوب اصالح می گردد. عکس های زیر نشان می دهند که 
ساختار چوب کاج تیمار نشده با چوب کاج تیمار شده چه تفاوتی دارد.

تغییرات در ساختار چوب و
 واکنش های شیمیایی

حرارت دائم چوب، بسیاری از خواص شیمیایی و فیزیکی آنرا تغییر می دهد. تغییر در 
خواص عمدتاً به وسیله تحلیل هموسلولزها از طریق گرما به وجود می آید. تغییرات 
مطلوب در  دمای حدود 150 درجه سلسیوس صورت می گیرد و همچنان که دما در 
مراحل مختلف افزایش می یابد تغییرات نیز ادامه دارد در نتیجه همکشیدگی و وا کشیدگی 
ناشی از تغییرات رطوبت کاهش می یابد و دوام بیولوژیکی بهبود یافته، رنگ تیره شده و 
مواد استخراجی از چوب خارج می گردند؛ چوب سبکتر شده، رطوبت تعادل چوب کاهش 
یافته، PH پایین می آید و خواصیت عایق حرارتی بهبود پیدا می کند. همچنین در 

استقامت چوب و انعطاف ناپذیری آن نیز تغییر حاصل می شود.

D
Thermo

 فرایند ترمووود 
 Thermo Wood
Process

 )Thermo-D( ترمو – دی
Dمخفف کلمه Durability به معنای دوام می باشد. در این تیمار دوام طبیعی به عنوان 

کلیدی ترین خاصیت محصوالت در کاربردهای نهایی است.
متوسط همکشیدگی و واکشیدگی مماسی ناشی از رطوبت چوب تیمار شده در رده ترمو – 
6-5% می باشد. ترمووود رده ترمو – دی بر طبق استاندارد EN113 در گروه با دوام قرار می 

گیرد که دوام طبیعی آن در برابر پوسیدگی شرایط الزم کالس 2 را تامین می کند.

دو رده بندی استاندارد برای تیمار ترمووود موجود است: ترمو – اس و ترمو – دی.
رده بندی استاندارد تیامر ترمووود

S
Thermo

 )Thermo-S( ترمو – اس
S مخفف کلمه Stabiliy به معنای ثبات می باشد. در این تیمار ثبات ابعاد به عنوان کلیدی 
ترین خاصیت محصوالت شده در رده ترمو – اس 8-6% می باشد. ترمووود رده ترمو- اس 
بر طبق استاندارد EN 113 در گروه نسبتا با دوام قرار می گیرد که مقاومت طبیعی  آن در برابر 

پوسیدگی شرایط الزم کالس 3 را تامین می کند.

کاربردهای پیشنهادی برای چوب تیمار شده رده ترمو- اس
سوزنی برگ ها 

اجزاء ساختمانی 
تزئینات در شرایط خشک

اثاثه ثابت در شرایط خشک
مبلمان 

وسایل و اسباب باغی
نیمکت سونا 

اجزاء در و پنجره 

تزئینات
  اثاثه ثابت 

مبلمان
کفپوش

سازه سونا
وسایل و اسباب باغی 

پهن برگ ها

کاربردهای پیشنهادی برای چوب تیمار شده رده ترمو- دی
سوزنی برگ ها 

نمای ساختمان 
درهای بیرونی
در کرکره ای

سازه های زیستی محیطی
اثاثه سونا و حمام 

کف پوش
وسایل و اسباب باغی

کاربردهای نهایی مانند ترمو - اس
اگر رنگ تیره تر مطلوب باشد باید

از ترمو-دی استفاده شود

پهن برگ ها

شکل 1-3- کاج تیمار شده

شکل 1-2- کاج تیمار نشده
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در طراحی نمای چوبی میبایست فاصله گذاری مناسب میان نما و بدنه ساختمان جهت گردش آب و هوا انجام شود.  
در طراحی نما جایی که نمای چوبی به زمین می رسد می بایست فاصله گذاری مناسب )20 سانتیمتر( از زمین انجام شود.

طراحی و نصب منا

بهتر است الوارها  چوب ترمو در نمـا می بایست دارای رنگ و محافظ مخصوص مقاوم در برابر UV باشد.
پیش از نصب ابتدا یک دست کامـل با رنگ آلکیـدی دارای محافظ UV  رنگ آمیزی شده و پس از 
24 ساعت فقط وجهی که در نما قرار می گیرد دوباره رنگ آمیزی شود.با این شیوه در رنگ آمیزی اول 
با نفوذ رنگ در بافت رویین الوار محافظت بیشتر در برابر عوامل جوی حاصل شده و در رنگ آمیزی 

دوم حفاظت مورد نظر در برابر تغییر رنگ چوب حاصل می شود. 

1

نصـب چـوب ترمـو در نمـا مـی بایسـت بـر روی سـطحی تـراز و بـا ضخامـت مناسـب )حداقل 4 
سـانتیمتر( انجام شـود .

جهت زیرسازی می بایست از چوب ترمو یا چوب اشباع استفاده شود. 2

در هنـگام نصـب زیر سـازی میبایسـت فاصله گذاری مناسـب )60 سـانتیمتر( میـان پروفیل های 3
انجام شود. زیرسـازی 

در هنـگام نصـب پروفیـل هـا روی زیرسـازی  فاصلـه گذاری مناسـب )4 تا 6 سـانتی متـر( پیچ از 
لبــه ها الزامیست.



جهت اتصال چوب ترمــو به زیرســازی می بایست از پیـــچ استیـــل مرغوب با ارتفـــاع منـاسب 
)38میلیمتر یا 48 میلیمتر با توجه به ضخامت مجموع چوب ترمو و چوب زیرسازی( استفاده شود.

استفاده از سیستم pre-drill قبل از پیچ اصلی توصیه می گردد، بدین منظور در محل نصب پیچ با 
یک نمره قطر پاییـن تر از قطر پیچ، سوراخکاری روی پروفیل ترمو انجام شود . با این شیوه در عملیات 

نصب چوب ، از ایجاد ترک در چوب جلوگیری می شـود.

5

هنگام نصب پیچ می بایست فاصله گـذاری مناسب )40 تا 70 میلیمتر( از لبه های چوب انجام شود و 
حتی االمکان از دریل پیچ بر روی گره های چوب خودداری شود. 6

هنگام نصب پیچ می بایست دقت شود تا پیچ همسطح چوب قرار گیرد و از فرورفتگی یا بیرون زدگی 7
پیچ از سطح چوب اجتناب شود. .بدین منظور بهتر است محل نشیمن پیچ روی چوب با مته مخصوص 
کونیک )خزینه (  شود ، با این شیوه محل نشیمن سر پیچ روی چوب هموار و بدون زائده و همتراز 

با سطح چوب می شود.

بهتر است پیش از نصب  3 تا 5 سانتی متر از لبه پروفیلها بریده شود تا از بوجود آمدن ترکهای سطحی 8
در لبه پروفیل جلوگیری شود.

هنگام قراردادن پروفیل های SHP میبایست فاصــله گذاری مناسب )حدود 3 میلیمتر( میـــان 4
پروفیل ها جهت انبساط و انقباض چوب، انجام شود. )در مورد پروفیل UTS این فاصله در نوع برش 

رعایت شده است(
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سیستم Profix2نصب کف ]دکینگ[
 چوب ترمو در دکینگ و خصوصا در دکینگ فضای باز میبایست دارای رنگ و محافظ مخصوص 

مقاوم در برابر UV و  تغییرات آب و هوایی و سابش باشد.  جهت نصب چوب ترمو در کف استفاده از سیستم Profix2 به عنوان جدیدترین و کارا ترین روش نصب 1
پروفیل دکینگ پیشنهاد می شود. 1

نصب چوب ترمو در دکینگ میبایست بر روی سطحی تراز و در فضاهای خارجی با شیب بندی مناسب 
انجام شود. عدم وجود پیچ در سطح چوب و ایجاد نمای ظاهری یک دست و زیبا و بدون زائده2 2

در طراحی دکینگ می بایست محاسبات مربوط اختالف سطح به دقت انجام شود. سوراخ نشدن سطح چوب و پیشگیری از ترک در سطح چوب در اثر بار ثقلی و آمد و شد3 3
4 زیر سازی دکینگ بهتر است با چوب ترمو یا چوب اشباع انجام شود.

عدم نیاز به شیار در لبه چوب مانند روش قدیمی نصب بدون پیچ ، در روش قدیمی ایجاد شیار در میانه 
پروفیل باعث تضعیف لبه پروفیل و باال رفتن احتمال شکت در لبه می گردید. 

در سیستم Profix2 در لبه زیرین شیار ایجاد شده و توسط گیره مستقیما به الوار زیرسازی وصل می شود.
4 هنگام زیرسـازی می بایسـت فاصله گذاری مناسـب الوارهای زیرسـازی )45 سـانتیمتر( از یکدیگر، 

انجام شـود. 5
به منظور اجرای دکینگ استفاده از سیستم نوین و کارآمد Profix2  توصیه می گردد. حداقل ضخامت 
چوب ترمو مورد نیاز در اجرای دکینگ 26 میلیمتر است و برای اجرا با شیوه Profix2 می بایست 

قسمت پایین  چوب شیار مخصوص جهت قرارگیری گیره پالستیکی Profix2 را داشته باشد.
استفاده از گیره پروفیکس استاندارد جهت تطابق کامل شیار پروفیل و گیره   پروفیکس وهمچنین دقت 6

در نصب پیچ با زاویه مناسب، در سیستم پروفیکس الزامی است. 5
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