
 همه چیز در رابطه با چوب پالست

 

 چوب پالستتعریف 

باشد در واقع یک می Wood Plastic Compsite یا WPC .جایگزین چوب طبیعی است مصنوعی چوب یا چوب پالست

 .محصول جدید قرن بیست و یکمی است

 مخلوط پلیمرها ذوب باالی دمای در عموما که است چوب خرده و ترموپالستیک پلیمرهای از ترکیبی چوب پالست کامپوزیت

 .گیردمی قرار مختلف فرآیندهای تحت متفاوت، مصارف برای سپس و شده

نیز از تزریق پالستیک بهره استفاده می شود و در موارد کمی  پالستیک ترمو برای تولید این محصول عمدتا از روش اکستروژن

همین امر باعث گستردگی استفاده  .های متقاوت در بیایدتواند به شکلبا توجه به نوع فرآیند انتخابی، چوب پالست می .می برند

های مختلف تولید کامپوزیت چوب پالستیک به شکل پروفیل و با ضخامت .شود مختلف هایزمینه در چوب پالست انواع

 .گرددمی

مثل چوب پوست بادام زمینی، کاه  .است داشته سلولزی غیر پایه چوب پالست گذشته پودر چوب به کار رفته شده در تولیددر

 .شود، بلوط یا چنار استفاده می، کاجبرگ از جمله صنوبربرگ و سوزنیاما امروزه از چوب درختان پهن .یا بامبو

به همین دلیل در بسیاری از  .آل استرو باز متریال بسیار ایده فضاهای در کف پوشش برای و دارد زیبایی ظاهر چوب پالست

 .گیردهای روباز و فضاهای تفریحی لوکس مورد استفاده قرار میرستوران

های قابل استفاده در های بازار ایران عمدتا تولید داخل هستند چوب پالست، که جایگزین مناسبی برای چوبچوب پالست

 .باشدمی (Outdoor) محیط باز

 

 نحوه ساخت چوب پالست

 :چوب پالست کامپوزیت دادن قرار هم کنار نحوه شرح اجزای

 چوب

 .شودگفته می چوب چوب مصرفی در انواع چوب پالستیک به شکل ذرات خشک و با قوام پودریست که در اصطالح به آن آرد

برای تبدیل به آرد چوب باید دو  .های رنده چوب در دسترس استماده خام این محصول عموما به صورت خاک اره یا تراشه

 .بندی سایز بر روی آنها صورت گیردمرحله کاهش سایز و طبقه

ه خوبی برای تولید چوب پالستیک و بدون ب تواندمی تراشه ٪٢۵طبق تحقیقات نه تنها پسماندهای خاک اره به همراه حداکثر 

ها باعث افزایش بلکه ثابت شده وجود تراشه .های کامپوزیت چوب پالست، مورد استفاده قرار گیرندکاهش چشمگیر ویژگی

های حشره زده، حتی با توان از درختهمچنین برای تولید چوب پالستیک، می .شودمی رطوبت برابر در چوب پالست مقاومت

 .باالیی از خرابی استفاده کرد درجه

سایزهای  بری تهیه شود، شامل ذرات چوب باهای چوبآرد چوب، چه توسط کاهش سایز و چه به عنوان محصول جانبی کارگاه

اندازه قطعات چوب معموال با استفاده  .شودبندی میدار طبقهبزرگ و کوچک است که به کمک صفحات دوار، مرتعش و یا نوسان

 .شوندهایشان تعیین میه غربالاز شمار

 ابعاد

 .های مهم ذرات چوب موجود در کامپوزیت چوب پالست، نسبت ابعاد آنهاستیکی دیکر از ویژگی
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تر است، تر، سادهبا وجود اینکه اعمال فرآیند برروی آردچوب با عدد نسبت کوچک .است ۵تا  ١در حالت عادی این مقدار بین 

 .شوند ضربه انرژی و کشیدگی استحکام، های مکانیکی از جملهتوانند باعث افزایش ویژگیتر میهای بزرگاما نسبت

 .بندی قطعات چوب برروی نسبت ابعاد تاثیرگذار استسازی و دستهباید توجه داشت که تجهیزات کوچک

 های چوبگونه

تاثیر به سزایی دارد، اما جهت همانند سایر محصوالت چوبی، صرفه اقتصادی و دسترسی محیطی، در انتخاب نوع چوب 

 .شودبا مصارف تجاری از چوب کاج، افرا و بلوط استفاده می چوب پالست تولید

که از جنس چوب درخت توت آمریکایی، گردو، صنوبر زرد، گردوی آمریکایی، عرعر، گز و  چوب پالست در آزمایشگاه، انواع

 .شودهای آلوده به نوعی آفت تولید میدرخت

 محصوالت مکانیکی هایویژگی برروی اندکی تاثیر چوب پالست بر روی آنها حاکی از آن است که گونه استفاده شده درتحقیقات 

 .باشد موثر پالستیک چوب انواع پردازشی هایویژگی برروی تواندمی اما دارد، نهایی

 هایویژگی تواندمی چوب پالست کامپوزیتهای چوبی خاص در فرآیند تولید تحقیقات اخیر نشان داده که استفاده از گونه

 سرو یا و گیالس درخت از شده ساخته چوب پالست به طور مثال کامپوزیت.افزایدبی نهایی محصوالت به را فردی به منحصر

درختان های مختلف عالوه بر گونه.دارد پوسیدگی و تورم آب، جذب برابر در بیشتری مقاومت هاگونه سایر با مقایسه در قرمز

، فیبرهای موجود در برنج پوسته کناف، و کنف کتان، قبیل از طبیعی فیبرهای انواع از چوب پالست قابل استفاده در

ساقه مانند: کاه نیز برای ساخت کامپوزیت  .نارگیل و الیاف هایی از قبیل: پوسته یا الیاف زبرهایی چون کتان و میوهدانه.برگ

 .شودچوب پالستیک فیبر استفاده می
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