
 چكيده

 امروزه. است بوده پرطرفدار موضوعات از متمادي هاي دهه براي طبيعي فيبر-پالستيك هاي كامپوزيت و چوب روي بر تحقيقات

 تنها پيش سال پنج حدود تا كه وجودي با است يافته سزايي به گسترش مختلف، هاي زمينه در پالست چوب هاي كامپوزيت از استفاده

 سنتي، چوبي هاي كامپوزيت به نسبت صنعت اين اينكه با. است بوده خودروسازي صنعت آمريكا، در ها كامپوزيت اين از استفاده

 جلب پالستيك و چوبي محصوالت زمينه دو هر در را بسياري صنعتگران توجه وجود اين با دارد، اختيار در را كوچكي بسيار بازار

 تجهيزات توليدكنندگان خام، مواد كنندگان تامين محققان، است الزم ها، كامپوزيت اين فروش و ساخت طراحي، منظور به. است كرده

نمايند همكاري يكديگر با نهايي محصوالت توليدكنندگان و .  

 تاريخچه

 و پايين سايش قدرت كم، وزن به ميتوان مصنوعي، گرهاي تقويت و پركننده به نسبت طبيعي فيبرهاي ساير و چوب مزاياي جمله از

 افزايش كمترين با بلكه داد كاهش را توليد هزينه ميتوان تنها نه آردچوب از استفاده با طورمثال به. برد نام را تجديدپذيري قابليت

يابند مي افزايش نيز دمايي تغييرات در ابعاد ثبات و مقاومت وزن، . 

 ميتوان نيز طبيعي فيبرهاي ساير يا و چوب از ترموپالست، استحكام افزايش براي مناسب، كننده جفت عوامل از استفاده صورت در

كرد استفاده كننده تقويت فيبر عنوان به . 

 تعداد تنها اين از پيش تا اند، كرده صحبت طبيعي فيبرهاي ساير و چوب از استفاده مزاياي از متمادي ساليان محققان اينكه وجود با

ميكردند استفاده ها ترموپالست توليد براي آنها از آمريكايي توليدكنندگان از اندكي .  

 كننده تامين اندكي بسيار تعداد صنعت دو اين. است يكديگر كاربردهاي با صنعت دو آشنايي عدم كم، استفاده اين دليل قوي احتمال به

 يا و چوب از گذشته در كه توليدكنندگاني از دسته آن عالوه به. است متفاوت ديگري با هريك كاري مقياس عالوه به و دارند يكسان

 اين با بودند؛ غافل آنها دماي كاهش و بيني نم مشكالت از قوي احتمال به كردند، استفاده ها ترموپالست توليد در طبيعي فيبرهاي ساير

 هاي كننده تقويت ساير به نسبت سبكشان وزن و ارزاني بودن، دسترس در جمله از مواد نوع اين زياد فوايد به توجه با امروزه وجود

 شده آورده زير در مواد اين از استفاده تاريخي زمينه از بخشي. ميشود افزوده كنندگانشان مصرف بر روز به روز غيرارگانيك،

  .است

 خودرو داخلي هاي بخش توليد به شروع ايتاليا، آوري فن از استفاده با ويسكانسين در واقع استاك وود امريكن شركت ،١٩٨٣ سال در

 كه شدند اكسترود تخت صفحه يك در و شده مخلوط يكديگر با خطي صورت به آردچوب ٪٥٠ حدود همراه به پروپيلن پلي ابتدا. كرد

 به آمريكا در بزرگ پالستيك چوب كاربردهاي اولين از يكي پروژه اين. درآمدند مختلف هاي شكل به ماشين، داخل كاربردشان بنابر

ميرود شمار .  

 هر در صنعت فعاالن و محققان آوردن گردهم هدف به ويسكانسين در فيبرچوبي و پالستيك كامپوزيت كنفرانس اولين ١٩٩١ سال در

 فيبرچوبي-پالستيك هاي كامپوزيت هاي ايده و تكنولوژي حيطه در اطالعات تبادل منظور به پالستيك و چوبي محصوالت حوزه دو

 مشابه هاي كنفرانس تعداد دهه همان در و شده برپا نيز كانادا اونتاريوي در مشابهي هاي كنفرانس سال، همان در متعاقبا. شد برگزار

كرد سزايي به رشد .  

 به دست ويرجينيا ايالت در كميكال موبيل شركت با تگزاس در واقع پيشرفته بازيافتي هاي تكنولوژي شركت ميالدي ٩٠ دهه اوايل در

 پوش، كف ساخت در ها كامپوزيت اين. زد اتيلن پلي و چوب آرد ٪٥٠از استفاده با خالص  پالستيك چوب هاي كامپوزيت توليد

 كف الوارهاي زمينه در ها پالستيك چوب كاربرد نيز امروزه. گرفتند قرار استفاده مورد صنعتي هاي پوش كف و نيك پيك ميز الوار،

 مورد پنجره و در چارچوب عنوان به نيز ها پالست چوب اين از بخشي عالوه به. ميباشد دارا را بازار از سهم بزرگترين پوش،

گرفتند قرار استفاده .  

از اي زيرمجموعه توليد به دست فرانسوي درهاي توليد براي نيز مينسوتا در اندرسون شركت ١٩٩٣ سال در  PVC در كه نمود ها 

داخل چوب ٪٤٠ حاوي معموال محصوالت نوع اين. بود شده استفاده كننده تقويت عنوان به چوب فيبر از آن  PVC شكل در كه هستند 

 به كه شد سي وي پي-چوب هاي كامپوزيت براي جديدي خط افتتاح باعث توليدات اين گسترش. ميشوند اكسترود اوليه خالص هاي

. ببرد بهينه استفاده شركتش، پالستيك و چوب روي بر پردازش از حاصل اضافات بازيافت از تا ميداد را اجازه اين اندرسون شركت

دارد ها پالست چوب بازار در را جايگاه دومين پنجره و در هاي پروفيل توليد نيز امروزه .  



 چوب از بااليي درصد اكستروژن زمينه در اي آوري فن براي را اختراعش ويسكانسين در استارندكس شركت ،١٩٩٠ دهه اوايل در

رساند ثبت به اوليه، هاي شكل در را ها كامپوزيت در( ٪٧٠ حدود) .  

كردند پالستيك چوب هاي كامپوزيت صنعت براي اوليه مواد توليد به شروع آمريكا هاي شركت از كمي تعداد نيز ١٩٩٦ سال در . 

كنوني بازار  

 ساير و چوب امروزه. است كرده تجربه را توجهي قابل گسترش ٩٠ دهه سالهاي به نسبت پالستيك چوب هاي كامپوزيت نعتص

بازار از ٪٧ طبيعي فيبرهاي  e95/2  از استفاده در را درصدي ١٣٥ افزايش ارقام اين. ميدهند تشكيل را ها كننده تقويت كيلوگرمي

 هاي قيمت با مقايسه قابل چوبي فيبر قيمت عالوه به. است گرفته صورت اخير سال ٥ در آن بيشتر كه ميدهند نشان طبيعي فيبرهاي

 توليد ضايعات توجه قابل مقدار به ميتوان را چوبي فيبرهاي پايين قيمت. است تالك و كربنات كلسيوم چون غيرارگانيكي هاي پركننده

 توليد اوليه مرحله در چوب باقيمانده تن متريك ميليون ٦٠ ،١٩٩٨ سال در مثال، طور به داد؛ نسبت آمريكا چوب صنعت در شده

 توليد در آن بزرگ هاي تكه از ميتوان ميشوند؛ سوزانده و بوده استفاده غيرقابل ضايعات اين از بخشي وجوديكه با. شد توليد الوار

كرد استفاده كننده تقويت و پركننده عنوان به ها ترموپالست .  

 باالي تراكم كه چرا. است گرفته پيشي طبيعي، فيبرهاي ساير از پالست چوب هاي كامپوزيت توليد در ها آردچوب از استفاده امروزه

 و ساخت صنعت براي آن بودن دسترس در و بودن شناخته پايين، قيمت طبيعي، فيبرهاي ساير به نسبت يكسان حجم در چوب آرد

ميرسد نظر به جذاب بسيار ساز .  

 كاربردهاي در خصوصا طبيعي فيبرهاي ساير مصرف پالست، چوب هاي كامپوزيت در چوب آرد از گسترده استفاده وجود با

 كننده تقويت اكثر از بازهم دارند، قيمت آردچوب برابر دو حدودا طبيعي فيبرهاي ساير باوجوديكه. است گسترش روبه خودروسازي

 هايي كننده تقويت ساير به نسبت فيبرها اين استحكام كه است ذكر به االزم. هستند ارزانتر اي، شيشه فيبرهاي جمله از ديگر هاي

 قدري به كاربرد افزايش اين. گرفتند قرار اي گسترده استقبال مورد بازهم پايينشان چگالي دليل به وجود اين با است كمتر شيشه، چون

 شركت با همكاري براي اي شيشه فيبرهاي توليد بزرگ هاي شركت آمادگي اعالم از حاكي گزارشات كه است بوده جدي و گسترده

 و نقل و حمل هزينه همچنين و بوده متفاوت منطقه به بسته طبيعي فيبرهاي به دسترسي البته. هستند طبيعي فيبرهاي توليدكننده هاي

كرد فراموش نبايد نيز را نگهداري مشكالت . 

 شامل آمريكا در را ها پالست چوب از استفاده با شده توليد محصوالت بيشترين خودرو لوازم بازار و پنجره و در پروفيل الوار،

  .ميشود

 

 پوشانه

 چوب هاي كامپوزيت بازار در رشد بيشترين قالب؛ و نرده چوب، الوار صنعتي، هاي كفپوش حصار، چون محصوالتي توليد وجود با

است ها پوشانه جمله از ساختماني محصوالت به مختص پالست .  

حدود و خريده پوشانه ميليون ٣/٦ حدود خانه صاحبان ،١٩٨٧ سال در  e99/1 تقريبا ها پوشانه بازار. كردند آن الوار صرف دالر 

 مصرف بيشترين هم هنوز ديده فشار الوار وجوديكه با. ميرود شمار به بازارها بزرگترين از نيز همچنان و باقيمانده صورت همان به

ميدانند بازار كل ٪٧ معادل را آن برخي و شده گسترده روز به روز نيز ها پالست چوب از استفاده دارند، ها پوشانه زمينه در را .  

 ماندگاري اندك، داري نگه به نياز دليل به ولي دارند باالتري قيمت ديده، فشار الوار به نسبت پالست چوب هاي پوشانه اينكه وجود با

ميشود افزوده آن توليدكنندگان تعداد به روز به روز بودن، خط ضد و نشكن بودن، زيست محيط دوستدار باال، . 

 حرارتي انبساط كاهش و مقاومت افزايش عالوه به. دارد وجود پالستيك چوب هاي كامپوزيت مفيد عمر حول بسياري هاي بحث

 شكل بر عالوه همچنين. است بوده كنندگان توليد توجه مورد همواره كه است مزايايي جمله از نشده، پر پالستيك الوارهاي به نسبت

 هاي پركننده جمله از برنج پوست و چوب فيبر چوب، آرد. است ساخت قابل نيز ساده مستطيلي هاي شكل دار، دنده يا و خالي تو هاي

 درصد اين خاص محصوالت برخي در حال اين با است ٥٠ فيبرچوب از استفاده درصد معموال. هستند ها پالست چوب توليد در رايج

 در فعال شركت ده حداقل آمريكا. است اتيلن پلي انحصارا نيز محصوالت اين در شده استفاده پالستيك است، افزايش قابل نيز٧٠ تا

 اين از يكي. است آنها بزرگترين دست در تنها بازار كه دارد طبيعي فيبرهاي با پرشده هاي ترموپالستيك كمك به پوشانه توليد حوزه

رساند خواهد ٢٥٠٠ به را هايش كننده پخش تعداد جاري سال پايان تا كه دارد اذعان ها شركت .  



 

پنجره و در هاي پروفيل  

 اختصاص خود به پالستيك چوب هاي كامپوزيت از استفاده صنعت در را ديگري بزرگ بخش پنجره و در هاي پروفيل توليدكنندگان

 مختلف، پالستيكي تركيبات از استفاده وجود با و است تغيير قابل ٪٧٠ تا ٪٣٠ حدود محصوالت در موجود فيبر ميزان. ميدهند

از معموال  PVC وجوديكه با. ميشود استفاده ها پنجره در پالستيكي بخش براي  PVC به نسبت چوب، با شده پر هاي  PVC بدون هاي 

 موفقيت به محصوالت اين باال، استحكام و رطوبت برابر در مقاومت باال، گرمايي تعادل دليل به ولي دارند باالتري قيمت پركننده

است زياد زمينه اين در انحصاري هاي فعاليت و يافتند دست چشمگيري .  

. است متفاوت بايكديگر توليدشان نحوه ولي اند گنجانده خود توليد خط در را پالستيك چوب هاي كامپوزيت زيادي صنعتي هاي شركت

همراه به را چوب با شده پر PVC باال، ماندگاري به دستيابي براي بزرگ كارخانجات از يكي مثال طور به  PVC اكسترود معمولي 

از داخلي بخش براي ديگر، شركت يك يا و ميكند  PVC با را آن سطح و كرده استفاده معمولي  PVC كه ميپوشاند چوب با پرشده هاي 

يكي متفاوت، كامپوزيت نوع دو ها كارخانه از يكي همچنين. هستند آميزي رنگ قابل  PVC استحكام براي چوب فيبر باالي درصد با 

ميكند توليد شدن، پيچ و ميخ  قابليت با فومي داخل با كامپوزيتي ديگري و .  

 

خودروسازي كاربردهاي  

 كارخانه اكثر ميشود، توليد آمريكا در شركت زيادي تعداد توسط خودرو داخل در استفاده منظور به پروپيلن هاي صفحه وجوديكه با

 هاي كننده تقويت كاربرد رشد حال اين با. اند آورده روي نيز چوب، بر عالوه ديگري طبيعي فيبر هاي كننده تقويت از استفاده به ها

است رفته پيش كمتري سرعت با اروپا به نسبت خودرو، صنعت حوزه در فيبري .  

 فيبر هاي كامپوزيت از استفاده با خودرو رودري توليد به شروع آلمان تكنولوژي از استفاده با آمريكا اول دسته هاي پردازنده از يكي

 قابل فناوري اين از استفاده با نيز خودرو هاي بخش ساير.  شد اي گسترده استقبال آن از كه كرد استر-پلي و پروپيلن پلي و طبيعي

 در مواد اين كاربرد ميشود؛ استفاده خودرو عقب هاي پانل ساخت براي كتان، با شده تقويت پروپيلن پلي مثال عنوان به است، ساخت

است تست و بررسي حال در نيز خودرو هاي بخش ساير .  

كاربردها ساير : 

 از استفاده با امروزه محصوالت، انواع از زيادي تعداد ولي نميشود شامل را بازار از بزرگي چندان سهم قسمت، اين وجوديكه با

 بدنه دستگيره، پالت، چوبي، درزگيرهاي از ميتوان محصوالت اين جمله از ميشوند توليد طبيعي الياف با شده پر هاي ترموپالستيك

برد نام اداري لوازم و جكوزي خارجي . 

 اكنون كه چرا. است كرده هموار بازار اين رشد براي را راه ها، ترموپالستيك با طبيعي فيبرهاي ساير و چوب كنندگان تركيب وجود

 كار چوب با ترموپالستيك تركيب ميكردند، حس يا و نميدادند انجام خودشان را اوليه مواد تركيب عمليات كه توليدكنندگاني ساير

 كارگرفته به فرمول وجوديكه با. نمايند توليد را خود محصول و كرده تهيه را پالستيك چوب راحتي به ميتوانند نيز است اي پيچيده

 فيبر درصد ٧٠ الي ٣٠ داراي عموما بازار در موجود تركيبات ولي باشد متفاوت شركت به بسته ميتواند پالستها چوب توليد در شده

يا و استايرن پلي تيلن، پلي پروپيلن، پلي همراه به طبيعي  PVC عامل كننده، روان مقداري شامل محصوالت تمامي همچنين. است 

هاي كننده تثبيت كننده، جفت  UV هستند زا كف عامل و .  

 

تجهيزات توليدكنندگان  

 براي نياز مورد تجهيزات دوقلو، تغذيه پيچ داراي اكسترودرهاي كنندگان توليد خصوصا بخش، اين در فعال توليدكنندگان از بسياري

 جمله از. ميكنند همكاري نيز اروپايي هاي شركت با آنها از برخي اند، زده دست توليد وبه داده قرار هدف را ها پالستيك چوب توليد

 پرتراكم فيبرهاي پردازش هاي خط تراكم، كم فيبرهاي سازي آماده قابليت كه است تغذيه هاي بخش زمينه اين رد اخير هاي نوآوري

 حال در داخلي، كننده خشك داراي خطوط كنندگان توليد از بسياري عالوه به. دارد پالست چوب توليد براي  را داخلي كننده خشك و

هستند يزن چوب آرد براي منظوره تك هاي سيستم توليد .  



آينده بازار  

 نوبه به كه. اند داده اختصاص خود به را ها كننده تقويت و پركننده بازار از ناپذيري جدا و زرگب بخش طبيعي فيبرهاي ساير و چوب

است شده نهايي محصوالت توليدكنندگان و تجهيزات توليدكنندگان مواد، كنندگان تامين توجه جلب و بازار رشد باعث خود .  

 كه ميرود گمان كننده، تقويت و پركننده عنوان به طبيعي فيبرهاي ساير و چوب از استفاده در آمريكا افزون روز استفبال به توجه با

 در سريع پيشرفت مرهون رشد اين بيشتر. كند تجربه آينده سال ٥ طي را درصدي ٥٠ افزايش پالستيك، چوب ترمو محصوالت

 با توليدكنندگان از بسياري رشد توانايي عدم از حاكي گزارشات كه است سريع قدري به بخش دراين پيشرفت هاست، پوشانه صنعت

است سرعت اين .  

 هزينه به شديدي وابستگي كه چرا كرد خواهد رشد ساختماني كاربردهاي به نسبت كمتري شيب با رشد اين خودروسازي، زمينه در

ميشود بيني پيش آينده سال پنج براي درصدي ١٥ رشد با بازار اين دارد، طبيعي فيبرهاي نقل و حمل .  

 هايي روش به دستيابي درحال محققان مثال طور به. است يكديگر كنار در علمي محققان و صنعت تالش حاصل پيشرفت، امروزه

 به تحقيقات اين. هستند پردازش و كارايي بهبود براي جديد هاي افزودني و ميكروسازه هاي تكنيك توليد پردازش، فرآيند براي بهينه

ميكند سزايي به كمك جديد محصوالت توليد براي سازي فرصت و كارآيي بهبود راندمان، افزايش اوليه، مواد از صحيح استفاده .  

 اندك كاربردشان يا و محدود رشدشان بازار كه نيست مفهوم بدين نميشود، شنيده يا ديده زيادي مطالب ها ترموپالست به راجع اگر

 در محصوالت اين عالوه به. ايم بوده حوزه دراين مقاالتي شاهد اخير سالهاي طي نام صاحب مجله چند در هرچند است،

 رشد دليل به ،٢٠٠١ الي ١٩٩٩ سالهاي بازه در همچنين. است شده داده نمايش خوبي به صنعت، به مربوط بزرگ نمايشگاههاي

است شده برگزار زمينه همين در نيز كانادا و آمريكا در هايي كنفرانس آنها، كاربردهاي فزاينده . 


