
چوب به تنهایی یکی از محبوب ترین مواد اولیه برای تولید 
مبلمان، وسـایل دکوری و کاربـردی برای خانه و محل 
کار است. اما شـکل پذیری آن محدودیت های شدیدی 
دارد و اصاًل منعطف نیسـت. سـلیقۀ امروزۀ مردم بیشتر 
متوجه سبک ها و طراحی های فانتزی با خطوط منحنی 
و نـرم اسـت؛ در حالی که چـوب انعطـاف الزم را برای 
تبدیل شدن به چنین حجم هایی ندارد. امروزه با پیشرفت 
تکنولوژی در زمینه معماری ، مواد و مصالح جدیدی تولید 
شده اند که قادر هستند تمام رویاهای معماران را تحقق 
ببخشند. چوب مایع یکی از همان تولیداتی است، که در 
زیر سایه پیشرفت تکنولوژی در مصالح ساختمانی امروزه 
پدید آمده، و دارای ظاهر چوب با قابلیت هایی بیشتر از 
چوب می باشد. این اختراع به جمعی از محققان موسسه 
فناوری شـیمیایی Fraunhofer در آلمـان تعلق دارد و 
یک جایگزین سـازگار با محیط زیست برای پالستیک 

ها است.

 چوب مایع چیست؟
چوب مایع با نام تجاری ARBOFORM شناخته 
می شـود، و نسلی جدید از مصالح ساختمانی است 
که ترکیبی از لیگنین، سلولز و مقداری مواد افزودنی 
دیگر است. این ماده در برابر حرارت باال ذوب شده 
و مانند پالسـتیک داخل قالب هـای دلخواه تزریق 
می شود. به همین علت به آن چوب مایع می گویند. 
این چوب ماده ای شـبیه چوب و پالستیک می 
باشد. چوب مایع در عین حال که قابل تزریق شدن 
به قالب است و به هر شکل مطلوبی درمی آید، ظاهر 
چـوب را هم دارد. از طرف دیگر سـطح چوب مایع 
 MDF پـس از شـکل پذیری و اتمـام کار از سـطح
صیقلی تـر اسـت و نیاز بـه روکش نـدارد. این ماده 
ارزشـمند به سبک وزنی، قیمت پایین مصالح خام، 
سازگاری با طبیعت در تمام مراحل چرخه زیست و 
نحـوه تجزیه در پایان عمر مفید متریال تاکید ویژه 

ای دارد.

تکنولوژی روز در ساخت و معماری با استفاده 
از چوب مایع

 مزایای چوب مایع
مزیت های چوب مایع نسبت به پالستیک و چوب 
به عنوان دو متریال پر مصرف در صنعت سـاختمان 

عبارت است از :
خواص مکانیکی بهتر نسبت به پالستیک  �
میزان خزش و تورم کمتر نسبت به  پالستیک  �
مقاومت در برابر آب �
قابل استفاده تا 5 مرتبه بدون تحت تاثیر قرار دادن  �

خواص مکانیکی مانند مقاومت در برابر آتش و دوام
قابلیت فرآوری با ماشین ها و تجهیزات رایج �
صلبیت باال �
  سختی زیاد سطح   �
 گسترش کم حرارت  �
 %100 تجدید پذیر  �
فاقد هر نوع پالستیک و ماده مصنوعی �

 جالب اسـت بدانید نیرویی که برای سوراخ کردن 
این چوب الزم است کمتر از نیروی الزم برای سوراخ 
کردن یک صفحه MDF و کمی بیشتر از نیروی الزم 
برای برش نئوپان می باشد. این ماده به راحتی قابل 
برش است. چوب مایع دارای سطحی صیقلی بوده و 
در مقایسـه با متریالی مانند MDF و نئوپان هم دارای 
کیفیت بیشتری می باشد، و هم می توان آن را حتی 

بدون روکش چوب نیز استفاده کرد.

 کاربرد های چوب مایع :
این متریال به دلیل مقاومت باال می تواند در نمای  �

خارجی ساختمان ها استفاده شود، همچنین برای دکور 
فضاهای داخلی، جداسـازی فضاها با پارتیشـن های 

خاص نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
چوب مایع با خاصیت شکل پذیری خود می تواند  �

در صنعت طراحی مبلمان کاربرد زیادی داشته باشد.
زیبایـی چوب و خواص متفاوت این متریال، آن را  �

برای تجهیزات و لوازم منزل مناسب کرده است.

استفاده جهت تولید پروفیل و پلیت �
استفاده در حوزه طراحی صنعتی �
استفاده در صنعت خودروسازی: این متریال با ویژگی  �

های فوق العاده اش پا را از دنیای معماری و ساختمان 
فراتر گذاشته و به صنعت خودرو نیز وارد شده است.

 نگهداری از چوب مایع چگونه 
است؟

چوب مایع مـورد هجوم جانورانی مانند موریانه قرار 
نمی گیرد، در برابر تغییرات دما و رطوبت هوا مقاوم است 
و به راحتی دچار خط و خش نمی شـود. تمیز کردن آن 
هم با یک پارچۀ نم دار انجام می شود. در حقیقت وسایلی 
که با این ماده سـاخته شده اند به نگهداری ویژه ای نیاز 
ندارند؛ و رعایت همان نکات کلی که برای تمام وسایل 

توصیه می شود کافی است.
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