
 

 :همه چیز در رابطه با چوب پالست

 :چوب پالست

 .مصنوعی جایگزین چوب طبیعی است چوب یا چوب پالست

WPC یا Wood Plastic Compsite باشد در واقع یک محصول جدید قرن بیست و می

 .یکمی است

ترکیبی از پلیمرهای ترموپالستیک و خرده چوب است که عموما در  چوب پالست کامپوزیت

دمای باالی ذوب پلیمرها مخلوط شده و سپس برای مصارف متفاوت، تحت فرآیندهای مختلف 

 .گیردقرار می

استفاده می شود و در موارد  ترمو پالستیک لید این محصول عمدتا از روش اکستروژنبرای تو

 .کمی نیز از تزریق پالستیک بهره می برند

 .های متقاوت در بیایدتواند به شکلبا توجه به نوع فرآیند انتخابی، چوب پالست می

 .های مختلف شوددر زمینه چوب پالست همین امر باعث گستردگی استفاده انواع

 .گرددهای مختلف تولید میکامپوزیت چوب پالستیک به شکل پروفیل و با ضخامت

 .پایه غیر سلولزی داشته است چوب پالست گذشته پودر چوب به کار رفته شده در تولیددر

 .مثل چوب پوست بادام زمینی، کاه یا بامبو

، بلوط یا چنار استفاده ، کاجبرگ از جمله صنوبربرگ و سوزنیاما امروزه از چوب درختان پهن

 .شودمی
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 .آل استظاهر زیبایی دارد و برای پوشش کف در فضاهای رو باز متریال بسیار ایده چوب پالست

های روباز و فضاهای تفریحی لوکس مورد استفاده قرار به همین دلیل در بسیاری از رستوران

 .گیردمی

ن عمدتا تولید داخل هستند چوب پالست، که جایگزین مناسبی برای های بازار ایراچوب پالست

 .باشدمی (Outdoor) های قابل استفاده در محیط بازچوب

 

 :نحوه ساخت چوب پالست

 :چوب پالست کامپوزیت دادن قرار هم کنار نحوه شرح اجزای

 :چوب

چوب مصرفی در انواع چوب پالستیک به شکل ذرات خشک و با قوام پودریست که در اصطالح به 

 .شودگفته می چوب آن آرد
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که  های رنده چوب در دسترس استماده خام این محصول عموما به صورت خاک اره یا تراشه

 .بندی سایز بر روی آنها صورت گیردبرای تبدیل به آرد چوب باید دو مرحله کاهش سایز و طبقه

تواند به خوبی برای تراشه می ٪٢۵طبق تحقیقات نه تنها پسماندهای خاک اره به همراه حداکثر 

های کامپوزیت چوب پالست، مورد استفاده تولید چوب پالستیک و بدون کاهش چشمگیر ویژگی

 .قرار گیرند

 .دشودر برابر رطوبت می چوب پالست ها باعث افزایش مقاومتبلکه ثابت شده وجود تراشه

های حشره زده، حتی با درجه باالیی از توان از درختهمچنین برای تولید چوب پالستیک، می

 .خرابی استفاده کرد

بری تهیه شود، های چوبآرد چوب، چه توسط کاهش سایز و چه به عنوان محصول جانبی کارگاه

و یا شامل ذرات چوب با سایزهای بزرگ و کوچک است که به کمک صفحات دوار، مرتعش 

 .شودبندی میدار طبقهنوسان

 .شوندهایشان تعیین میاندازه قطعات چوب معموال با استفاده از شماره غربال

 :ابعاد

 .های مهم ذرات چوب موجود در کامپوزیت چوب پالست، نسبت ابعاد آنهاستیکی دیکر از ویژگی

 .است ۵تا  ١در حالت عادی این مقدار بین 

های تر است، اما نسبتتر، سادهبا وجود اینکه اعمال فرآیند برروی آردچوب با عدد نسبت کوچک

استحکام، کشیدگی و انرژی ضربه  های مکانیکی از جملهتوانند باعث افزایش ویژگیتر میبزرگ

 .شوند
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بندی قطعات چوب برروی نسبت ابعاد سازی و دستهباید توجه داشت که تجهیزات کوچک

 .یرگذار استتاث

 :های چوبگونه

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

با مصارف تجاری از چوب کاج، افرا و بلوط استفاده  چوب پالست سزایی دارد، اما جهت تولید

 .شودمی

ایی، گردو، صنوبر زرد، که از جنس چوب درخت توت آمریک چوب پالست در آزمایشگاه، انواع

 .شودهای آلوده به نوعی آفت تولید میگردوی آمریکایی، عرعر، گز و درخت

تاثیر اندکی  چوب پالست تحقیقات بر روی آنها حاکی از آن است که گونه استفاده شده در

های پردازشی انواع تواند برروی ویژگیهای مکانیکی محصوالت نهایی دارد، اما میبرروی ویژگی

 .چوب پالستیک موثر باشد

چوب  های چوبی خاص در فرآیند تولید کامپوزیتتحقیقات اخیر نشان داده که استفاده از گونه

 .افزایدت نهایی بیهای منحصر به فردی را به محصوالتواند ویژگیمی پالست

ساخته شده از درخت گیالس و یا سرو قرمز در مقایسه با  چوب پالست به طور مثال کامپوزیت

 .ها مقاومت بیشتری در برابر جذب آب، تورم و پوسیدگی داردسایر گونه

از انواع فیبرهای طبیعی از قبیل  چوب پالست های مختلف درختان قابل استفاده درعالوه بر گونه

 .، فیبرهای موجود در برگبرنج تان، کنف و کناف، پوستهک

 .هایی از قبیل: پوسته یا الیاف زبر نارگیل و الیافهایی چون کتان و میوهدانه
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 .شودتیک فیبر استفاده میساقه مانند: کاه نیز برای ساخت کامپوزیت چوب پالس

 

 :کاربرد چوب پالست برای کف

 :چوب پالست برای کف

گردد و پوش مناسب فضایی است که بطور فانتزی تزئین میبه عنوان کف چوب پالست اجرای

 .محل پذیرایی از مهمانان است

سازی باغ تراس و یا سکوهایی که برای فضادور استخر یا کف چوب پالست به عنوان مثال اجرای

 .سازدچندان میشود، جلوه محیط را دوویال در نظر گرفته می
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های اند و به نسبت متریالکه چوب پالستیک سازگار با محیط زیستاند کنندگان مدعیتولید

 .مشابه نیاز به نگهداری و مراقبت کمتری دارند

 .در مقایسه با الوارهای چوبی طبیعی قدمت چندانی ندارد چوب پالست به طور کلی استفاده از

جایگزینی برای پوش و میالدی جهت استفاده برای کف 90این محصول اولین بار در اوایل ده 

 .چوب طبیعی معرفی گردیده است

های فیزیکی بسیار مناسبی برای استفاده در فضاهای آزاد را دارد که این محصول در واقع ویژگی

سبز ها و فضاهای باز مکمل مثل تراس گاردنروف ها،اسکیپترکیب خوبی برای ساختن لند

 .تواند باشدمی

 .ترین متریال و مصالح بازیافتی است مجددا قابل بازیافت استاز این جهت که این مصالح گران

 .باشدها میها و نمای چوبی ساختماندر پوشش کف فضای باز خانه چوب پالست عمده استفاده

ها در مبلمان شهری از های حیاط، طراحی باغ ویال و ساخت نیمکتهمچنین برای ساخت نرده

 .گردداین محصول استفاده می

 .باشدتولید مبلمان خانگی و در و پنجره از دیگر موارد استفاده چوب پالست می

 : چوب پالست کاربرد دیگر

توان به در، پنجره، حصار یا پروفیل چوب پالستیک می چوب پالست کامپوزیت کاربردهای دیگر

 .و پرچین اشاره کرد

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b1%d9%88%d9%81%e2%80%8c%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA
https://ostovarsazan.com/%da%86%d9%88%d8%a8-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa/


 

ع چوب پالستیک، انتظار های عملکردی انواهای تولید و ویژگیپذیری روشبا توجه به انعطاف

 .گسترش تولیدات این محصول در بازار جهانی رو به افزایش است

چوبی،  سازیمحوطه از جمله: چارچوب در و پنجره، پنل داخلی خودروها، نرده چوبی، حصار،

 .ریزی و صنعت مبلمان شده استنمای ساختمان، نیمکت پارک، قالب

ها و ها، اندازهها، طرحاین ویژگی را دارد که به بتواند به رنگ چوب پالست در حقیقت کامپوزیت

 .تقریبا هر شکلی درآید

پوش توان از مصالح کف چوب که با نام کفهای استفاده از چوب پالستیک میترین نمونهاز رایج

 .شود اشاره نمودچوبی یا نام عمومی کامپوزیت چوب، شناخته می

 

 :کاربرد چوب پالست برای نمای ساختمان
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 .ای بسیار طوالنی داردتر استفاده از چوب در ساخت و ساز سابقهپیش

 .های چوبی را دیده باشیدهای قدیمی سقفشاید تا کنون در خانه

 .رایج است ایران از طرف دیگر استفاده از چوب در ساخت و ساز همچنان در مناطق شمالی

 .در شهرهای مدرن امروزی استفاده از چوب در ساخت و ساز به دکوراسیون منزل محدود است

منحصر به فرد و  های اخیر استفاده از چوب در نمای ساختمان طرح نمای ساختمان رااما در سال

 .جذاب نموده است

های چوب و پالستیک را با هم داراست و از نظر قیمت ویژگی چوب پالست با توجه به اینکه

 .باشدتر و گزینه مناسبی برای نمای چوبی ساختمان میمقرون به صرفه
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 :گاردنکاربرد چوب پالست در روف

بوده و بنابر خواسته مشتری در مکان یا  چوب پالست ها ازگاردنکلیه محصوالت چوبی در روف

 .شودمحصوالت درخواستی از ترموود استفاده می

پوش چوب پالست و ترموود، راهروهای چوبی و مسیرهای های چوبی، کفپوشاعم از: انواع کف

های ها و پروژه سازیمحوطه ها وو ترموود در فضاسازی وب پالستچ روی چوبی،پیاده

 .گاردنروف

در دنیا  چوب پالست کنندگانترین تولیدکنندگان و مصرفآمریکای شمالی و اروپا از بزرگ

 .هستند

 .توان در فضای بیرونی استفاده کردمی چوب پالست گویند ازاکثر تولیدکنندگان می

سازی چوب پالستیک به عنوان جایگزینی مناسب برای مواد سنتی مورد مصرف در ساختمان

 ری)نظیر چوب و پالستیک و سنگ(، خودروسازی )نظیر فلز و پالستیک( و مبلمان شهری و ادا

 .و غیره است MDF) نظیر چوب و(

 باز ساختهپوش است و ماهیت این محصول برای فضایترین کاربرد این محصول روی کفبیش

حیطی از جمله رطوبت، کاربرده شده نسبت به عوامل مشده و با توجه به متریالی که در آن به 

 .استها کامالً مقاوم ها و باکتریحشرات موذی، قارچ ،سرما و گرما

سازی، مبلمان شهری، ها و محوطه استخر، سونا و جکوزی، پل و پیاده رو، اسکله و کشتیتراس

گاردن، از جمله ساخته، نرده و پلکان و روفهای پیشپوش بیرون ساختمان، آالچیق و خانهدیوار

 .در آن استفاده کرد چوب پالست توان ازهایی است که میمکان
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شود که به خاطر مقاومت در استفاده می چوب پالست ه کابینت ازدر حال حاضر در مغز صفح

های کابینت از این شویی از آن استفاده کرد و در تمام صفحهتوان در کنار ظرفبرابر رطوبت می

 .شودمحصول استفاده می

 

 :کاربردهای چوب پالست

ها و خواصی که به آنها اشاره شد همگی باعث شده است تا از چوب پالستیک در موارد ویژگی

ل شناخته شده در صنایع مورد استفاده قرار مختلف و متنوعی استفاده شود و به عنوان یک متریا

 .گیرد

 :توان به موارد زیر اشاره کرداز جمله کاربردهای چوب پالست می
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 ساخت استخر مان پیرامونپوش و چیدهپوش چوبی )فضای باز(، کفکف ،

 حمام، سونا و جکوزی

 پوشش دیوار 

 های ورودی ساختمان و پارکینگ، پلکان، سقف کاذبنمای ساختمان، درب 

 پوشش سقف و بام، داکت و ناودان 

 تراس، حیاط خلوت، بالکن و نرده 

 فنس، پارتیشن، پرده و کرکره 

 بان و رواق، پارکینگ خودرو، سایههای ساحلیآالچیق، پرگوال، پالژ، پناهگاه 

 های باغچه و پارک، سطل زباله و سایر مبلمان شهریمیز و نیمکت، چراغ 

 های باغچه و پارک )فالور باکس(گلدان 

 تابلوهای راهنمایی و رانندگی / تابلوهای تبلیغاتی 

 ساخت تجهیزات مدارس 
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 :مزایای چوب پالست

اتیلن تشکیل شده است، محصوالت فراوانی مشابه که از خاک اره و پلی چوب پالست بنا به جنس

 .باشدشود با چوب پالست قابل تولید میطبیعی تولید می چوب با آنچه که از

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

است و در دماهای باال برخالف چوب طبیعی در مقابل خمیدگی و تغییر فرم از خود استقامت 

 .دهدفراوانی نشان می

های بازیافتی و قطعات چوبی این نکته است که از پالستیک چوب پالست مزایای از دیگر

 .باشدید میاستفاده قابل تولبی
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چوب  باشد اما برای تولید مجددواضح است که این چوب مصنوعی قابل بازگشت به طبیعت نمی

 .قابل استفاده است پالست

در  چوب پالست باشد چرا کهاز دیگر مزایای این محصول عدم نیاز به رنگ کردن آن می

 .گرددهای متفاوت تولید و به بازار عرضه میرنگ

 ًرابر خوردگی و پوسیدگیمقاوم در ب نسبتا 

 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 

 قابل بازیافت و کامال هماهنگ با محیط زیست 

 ذ باکتریآنتی باکتریال و مقاوم در برابر جذب و نفو 

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
https://ostovarsazan.com/%da%86%d9%88%d8%a8-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa/


 

 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 

 های اشباع شده و ترموپلیمرها قیمت بسیار نسبت به ترموودها و چوب

 مناسبی دارد

 

 :معایب چوب پالست

https://ostovarsazan.com/%da%86%d9%88%d8%a8-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa/


 

های مفیدی نسبت به همانطور که شرح داده شد، بخش چوبی کامپوزیت چوب پالستیک ویژگی

 .پالستیک دارد

های چوبی و یا چوب خالص کمتر کامپوزیت رقابل ذکر است که سرعت نفوذ آب نسبت به سای

 .تواند باعث پوسیدگی شوداست، اما با این وجود در برخی مواقع احتمال نفوذ آب می

همچنین افزودن چوب به ترموپالست باعث ناپایداری رنگ شده و سطح چوب پالستیک در 

مجاورت نور خورشید به صورت مستقیم و دائم، نسبت به رنگ اولیه تا دو درجه تغییر خواهد 

 .داشت

همچنین به نسبت چوب معمولی از استحکام کمتر و وزن بیشتر برخوردار است و  چوب پالست

 .های گرم شودد دارد که باعث بروز مشکالتی از جمله استفاده در محیطاین احتمال وجو

های زیبا پذیری باالی آنها در تولید الگوها و طرحتوان از استحکام کم و شکلاز طرف دیگر می

 .استفاده کرد

چوب پالستیک به عنوان محصوالت  کامپوزیت به عالوه، همانگونه که در بخش قبل شرح داده شد،

 .شوددوستدار طبیعت شناخته می

الت های بازیافتی مصارف دیگر و تراشه چوب باقی مانده سایر محصوتوان از پالستیکچرا که می

 .در فرآیند تولید انواع چوب پالست استفاده کرد

با این وجود برای افرایش کنترل کیفیت محصول و به ثبات رساندن وضعیت انبارهای ناپایدار 

 .شودهای بازیافتی، معموال از پالستیک خام استفاده میپالستیک

 .همچنین برای تولید این محصوالت نیاز به صرف انرژی بسیار زیادیست

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA
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 .ابل ذکر است که از لحاظ نظری این محصوالت قابل ذوب و تغییر فرم هستندق

شود و نه پالستیک، و باید حتما یکی از اشکاالت این محصول این است که نه چوب محسوب می

 .به درستی اجرا بشود

 :کدها و استانداردهای چوب پالست

های ساختمانی از ازمندیبه منظور ارزیابی کارآیی انواع چوب پالستیک در رابطه با نی

 :شودبه شرح زیر استفاده میASTM  استانداردهای

ASTM D 7031-04: 

های فیزیکی و مکانیکی محصوالت کامپوزیت چوب راهنماییست به منظور ارزیابی و ویژگی

 .پالستیک

ASTM D 7032-04: 

های امنیتی، به عنوان الوار، سیستم چوب پالست بندی کارآیی انواعهای الزم برای رتبهویژگی

 .گذاردگاردریل و نرده را در اختیار می

ASTM D 6662-01: 

سازی پالستیکی، مبتنی بر پلی التین را ارائه های مربوط به تخته الوارهای مختص کفویژگی

 .دهدمی

 :ها، به طور مثالاستانداردهای الزم در سایر زمینه

 :مصالح سقف سازی

https://ostovarsazan.com/%da%86%d9%88%d8%a8-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa/


 

 .سازیمربوط به مواد سقف IBC استاندارد

 :تجهیزات زمین بازی

های زمین تجهیزات کنندگان درکه به شرح جزئیات موارد امنیت مصرف F1487-1e1 استاندارد

 .پردازدبازی عمومی می

های بازی خانگی که در آن شرح جرئیات امنیت و کارآیی تجهیزات زمین F1148-03 دارداستان

 .آورده شده است

سوزی نیز به شرح استانداردهای مربوط به محصوالت مورد استفاده در مناطق معرض خطر آتش

 :زیر است

 های خارجیمقاوم در برابر آتش برای پنجره 7a 2-12 استاندارد

 هامقاوم در برابر آتش برای دیوارهای خارجی و پوشش7a 1-12 استاندارد 

 :استانداردهای ساخت چوب پالست

توان محصولی در منظور از استاندارد یکسری دستورالعمل و آزمایش است که با پیروی از آن می

 .کالس جهانی داشت

 :البته استانداردها دو نوع هستند

 المللی معتبر در تمام دنیااستانداردهای بین 

 استانداردهای ملی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA
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اما برای تولید چوب پالست استانداردهای خارجی متعددی وجود دارد که هریک به منظوری مورد 

 .گیرنداستفاده قرار می

 ١990۵سازمان استاندار ایران هم یک استاندارد ملی تحت عنوان استاندارد ملی ایران به شماره 

 .وضع نموده است

کنندگان داخلی چوب پالستیک الزامی نیست ولی داشتن این اجرا و پیروی از آن برای تولید

 .آیداستاندارد یک مزیت به حساب می

 :توان به موارد زیر اشاره کرداز جمله استانداردهای تولید چوب پالستیک می

 سوزیمقاومت نسبت به آتش 

 مقاومت نسبت به سایش 

 مقاومت نسبت به لغزش 

 مقاومت خمشی 

 مقاومت فشاری 

 مقاومت به سایش 

 هاکنترل ابعاد و اندازه 

 کنترل دانسیته 

 کنترل میزان رطوبت 

 مقاومت در برابر آب جوش 

 مقاومت در برابر تغییر شکل حرارتی 

https://ostovarsazan.com/%da%86%d9%88%d8%a8-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa/


 

 مقاومت نسبت به کهنه شدن 

 مقاومت نسبت به پوسیدگی 

 هامقاومت نسبت به قارچ 

 مقاومت نسبت به مواد شیمیایی 

 اتها و حشرمقاومت نسبت به موریانه 

 مقاومت نسبت به اشعه فرابنفش (UV) 

 مقاومت در برابر تورم 

 مقاومت نسبت به ضربه 

 کنترل صافی سطح 

 :تاثیرات مثبت چوب پالستیک به چوب

محصولی است که کیفیت تولید آن رمز بقای ماندگاری این محصول طی سالیان  چوب پالست

 .باشدمتمادی بعد از نصب می

عمومیت بیشتری دارد و هم  چوب پالست در کشورهای توسعه یافته که هم فرهنگ استفاده از

شأن مشتری  ولی بهتر و درخورتولید کننده چوب پالستیک در پی آن هستند تا محصهای شرکت

 .ه دهندئارا

 .باشدبخشی غیر قابل انکار می پالستیک تحقیق و توسعه در صنعت چوب

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://ostovarsazan.com/%da%86%d9%88%d8%a8-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa/


 

تر، زیباتر و های معظم تولید این کامپوزیت بر این باورند تا روز به روز این محصول مقاومشرکت

 .کنندگان برسدتر از گذشته به دست مصرفبادوام

ها کیفیت سرلوحه کارشان بوده و این کیفیت تضمینی است برای خرید آینده این شرکت

 .محصوالت آنها توسط مشتری
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