
 همه چیز در رابطه با چوب پالست

 

 مزایا و معایب

 مزایای چوب پالست

طبیعی  چوب از که آنچه با مشابه فراوانی محصوالت است، شده تشکیل اتیلنپلی و اره خاک از که چوب پالست بنا به جنس

 .باشدشود با چوب پالست قابل تولید میمیتولید 

 برخالف باال دماهای در و است مقاوم خوردگی و پوسیدگی مقابل در کند،می جذب خود به را آب چوب پالست علی رغم اینکه

 .دهدمی نشان فراوانی استقامت خود از فرم تغییر و خمیدگی مقابل در طبیعی چوب

 .باشدمی تولید قابل استفادهبی چوبی قطعات و بازیافتی هایپالستیک از که است نکته این چوب پالست مزایای از دیگر

 .است استفاده قابل چوب پالست باشد اما برای تولید مجددواضح است که این چوب مصنوعی قابل بازگشت به طبیعت نمی

 عرضه بازار به و تولید متفاوت هایرنگ رد چوب پالست باشد چرا کهاز دیگر مزایای این محصول عدم نیاز به رنگ کردن آن می

 .گرددمی

 نسبتا مقاوم در برابر خوردگی و پوسیدگی

 مقاوم در برابر نفوذ اسید، چربی و مایعات

 ضربه مقاوم در برابر

 استحکام و استقامت باال

 دارای قیمت مناسب برای مصرف کننده

 تنوع رنگ

 پذیری کمتر داردنسبت به چوب خراش

 های ویژهعدم نیاز به مراقبت

 قابلیت شستشو

 مقاوم در برابر سایش و خط و خش

 هامقاوم در برابر موریانه و قارچ

 غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر حریق

 تقابل بازیافت و کامال هماهنگ با محیط زیس

 آنتی باکتریال و مقاوم در برابر جذب و نفوذ باکتری

 مقاومت فشاری مناسب

 نیمه عمر قابل توجهی دارد

 عملکرد مکانیکی مطلوب در محیط مرطوب

 پذیری متنوع بر اساس طرح دلخواهقالب

 جذب آبش در حد صفر است

 دارد های اشباع شده و ترموپلیمرها قیمت بسیار مناسبینسبت به ترموودها و چوب

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87


 معایب چوب پالست

قابل ذکر است  .های مفیدی نسبت به پالستیک داردهمانطور که شرح داده شد، بخش چوبی کامپوزیت چوب پالستیک ویژگی

های چوبی و یا چوب خالص کمتر است، اما با این وجود در برخی مواقع احتمال کامپوزیت که سرعت نفوذ آب نسبت به سایر

 .تواند باعث پوسیدگی شودنفوذ آب می

همچنین افزودن چوب به ترموپالست باعث ناپایداری رنگ شده و سطح چوب پالستیک در مجاورت نور خورشید به صورت 

 .تا دو درجه تغییر خواهد داشت مستقیم و دائم، نسبت به رنگ اولیه

 باعث که دارد وجود احتمال این و است برخوردار بیشتر وزن و کمتر استحکام از معمولی چوب نسبت به همچنین چوب پالست

پذیری باالی آنها در تولید الگوها توان از استحکام کم و شکلمیالبته  .های گرم شودستفاده در محیطا جمله از مشکالتی بروز

چوب پالستیک به عنوان محصوالت  کامپوزیت به عالوه، همانگونه که در بخش قبل شرح داده شد، .های زیبا استفاده کردطرح و

های بازیافتی مصارف دیگر و تراشه چوب باقی مانده سایر توان از پالستیکمیچرا که .شوددوستدار طبیعت شناخته می

با این وجود برای افرایش کنترل کیفیت محصول و به ثبات رساندن .محصوالت در فرآیند تولید انواع چوب پالست استفاده کرد

  .شوده میهای بازیافتی، معموال از پالستیک خام استفادوضعیت انبارهای ناپایدار پالستیک

قابل ذکر است که از لحاظ نظری این محصوالت قابل ذوب و  .برای تولید این محصوالت نیاز به صرف انرژی بسیار زیادیست 

 .تغییر فرم هستند

 .شود و نه پالستیک، و باید حتما به درستی اجرا بشودیکی از اشکاالت این محصول این است که نه چوب محسوب می
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