
 کنند؟زیست چگونه رفتار می ها در محیطپالستچوب

ها بر صنایع در رابطه با افزایش بازیافت، الزم است طول عمر مصالح زون دولتبا توجه به فشار روزاف

ی تولیدات پایدار نیز ی بهینه از ضایعات در توسعهساختمانی از جمله چوب را افزایش دهیم. این استفاده

 .موثر است

پالستیک باید به حداقل برسد. ات ها در مصارف تولیدبا توجه به افزایش قیمت دائم مواد پتروشیمی، استفاده از آن

 .ی بهینه از منابع چوبی در دسترس، نیاز به استفاده ار ضایعات چوبی نیز وجود داردعالوه به منظور استفادهبه

 .دهندنتی افزایش میس٪ نسبت به تولیدات ۴۰وری منابع چوبی را تا بهره هاپالستیکچوب

 :زیر استها به شرح پالستاز دیگر مزایای محیطی چوب

 .مقدار ضایعات بسیار اندک و قابل استفاده است

 .ها هیچ ترکیب آلی فرار و یا فرمادئید ندارندپالستچوب

 .ی مجدد هستندشان قابل بازسازی و استفادهقابل بازیافت هستند و پس از اتمام زمان خدمت رسانی

کرد. ها را دفعهای استاندارد آنتوان به روشمی گیرد وهای غیرخطرناک قرار میی زبالهها در مجموعهپالستچوب

 .ی آن اندک و حتی نزدیک به صفر استای است که نیاز به فیلتر مواد اولیهگونهها بهپالستساختار چوب

 .ها محصوالتی دوستدار محیط زیست هستندپالستچوب

 ها چگونه است؟پالستپردازش چوب

ی حاصل از ترکیب چوب و شوند. محصول اولیهای تولید میبا استفاده از مواد خام متفاوت و گسترده هاپالستچوب

پالست، بهبود های نهایی چوبهای آتی یا ویژگیتلف جهت تسهیل پردازشهای مخها و پردازشپالستیک با افزودن ویژگی

 .یابدمی

است. روش عمومی برای بهبود ها ترکیب پالستیک و پودر چوب بودهپالستاز گذشته یکی از مشکالت در تولید چوب

است که  MAAP هازگارکنندهکننده( است. یکی از انواع رایج ساها )عوامل جفتترکیب مواد استفاده از سازگار کننده

های آتی و افزایش استحکام محصول نهایی ی مخلوط چوب و پالستیک به منظور تسهیل پردازشبرای پرداخت اولیه

 .شوداستفاده می

اره و انواع پالستیک هستند. مخلوط بدون مشکالت کالیبراسیونی که معموال محصوالت معمول، حاصل ترکیب خشک خاک

های حرارتی و مکانیکی شوند. با توجه به ویژگیآید، به شکل خمیر مانندی اکسترود میروژن پیش میدر فرآیند اکست

های های معمولی برای تولید اکثر پروفیلو عدم ایجاد مشکل در حرکت مواد داخل قالب، استفاده از قالب پالستچوب

 .استا عموما کوتاه و حدودا بین شش تا هشت هفتههجهت فرآیند طراحی و ساخت قالبپیچیده نیز ممکن است. به همین

 .شودهای معمول استفاده میسازی قطعات از حمام آبهمچنین برای خنک

گراد( باعث کاهش اتالف انرژی، افزایش نرخ تولید و ی سانتیدرجه ۱۵۰دمای پایین مورد نیاز در پردازش )کمتر از 

 .شودامنیت در اطراف اکسترود ها می

 :هاپالستچوبپرداخت 

قابل پرداخت هستند. با توجه به چگالی یکسان در تمام سطح  MDF ه از ابزار رایج چوب وها با استفادپالستچوب

ای حاصل از اکستروژن نیازی به دلیل فرم شبکهشود بلکه بهتر از چوب انجام میها سادهپالست نه تنها اکثر پرداختچوب

 .ها نیستبسیاری از پردازش

 :شودهای رایج دیده میلیست زیر برخی پرداخت در

 :هابست .1

 میخ •

 پیچ •

 چسب •

 منگنه •

 پرچ •

https://www.choopex.com/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%86%d9%88%d8%a8-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa-2/


 :کاریماشین .2

 تراشکاری •

 فرزکاری •

 دریل •

 سمباده •

 اره •

 ی فارسی براره •

 کاریبرش •

 ی نجاریرنده •

 پرداخت .3

 بتونه •

 رنگ •

 پارچهرنگ یک •

 منبت •

 روکش •

 لمینیت •

 الکلالک •

 جال •

 کاریصیقل .4

 صیقل سیلیکونی •

 صیقل اکریلیک •

 های چوبیپرکننده •

 پالستطراحی محصوالت چوب

مرحله است. برای اولین بار شکل نهایی  های اکسترود شده، قابلیت ساخت شکل نهایی در یکپالستمهمترین مزیت چوب

عالوه کنترل بر روی ای تولید الوار بدون ضایعات است. بهمعنبه پارچه برای محصوالت چوبی قابل تولید است کهو یک

 .شکل نهایی در مراحل اولیه، باعث کاهش مصرف مواد اولیه و افزایش کارآیی محصول است

عالوه متر متغیرند. بهمیلی ۳/۵تا  ۲/۵متر و دیوارهای داخلی بین میلی ۶تا  ۴دیوارهای خارجی بین  ضخامت پروفیل

 .متر را نیز دارا استمیلی ۰/۲ی تحمل کردن جزئیات داخلی تا آستانهقابلیت اکسترود 

ی داخلی و اتصاالت کنندهها و دیوارهای تقویتکنندهها و تقسیمهای قوی، چفتتولید محصوالت مشبک قابلیت افزودن پایه

ی است. این قضیه در کاهش چوب های تولید پالستیک در محصوالتمعنای افزودن ویژگیکند. که بهمحکم را نیز اضافه می

سازی است که معنای کاهش زمان خنککند. مواد مصرفی کمتر بهسزایی بازی میی مصرفی نقش بههزینه و مواد اولیه

 .شودی خود باعث افزایش سرعت تولید میبه نوبه

والت چوب ن کاربرد در محصها شود، ایتوانند با چفت و بست طراحی شوند که باعث افزایش کاربرد آنها میپروفیل

 .خالص غیرممکن بود

های تقویتی و زوایای داخلی، های داخلی، بستی دقیق و دارای برشدهی شدههای فرمپالستطراحان با استفاده از چوب

 .ولید کنند که پیش از این با استفاده از چوب ممکن نبودتوانند محصوالتی را تمی

 .استها در صنعت شدههای پالستیک باعث افزایش کاربرد آنهای دارای ویژگیاستفاده از چوب

 پالست چیست؟کاربردهای چوب

ای دارند. پوش، چارچوب پنجره و روکش کاربردهای گستردهها در محصوالت قابل استفاده مانند کفپالستامروزه چوب

دهد؛ این رقم با افزایش نشان می درصدی را در آمریکا ۱۰۰ی ها طی پنج سال اخیر رشد ساالنهپالستبازار چوب

هایی است های آتی نیز حفظ خواهد کرد. مهندسی سازه از جمله حوزهپالست سیر صعودی خود را در سالکاربردهای چوب

 .رو شده استنظیری روبهتازگی وارد آن شده و با استقبال کمپالست بهکه چوب



شوند، جایگزین خوبی هستند. ها استفاده میPVC-U نتی از الوار وطور سها همچنین در تمام مصارفی که بهپالستچوب

 :اندها در لیست زیر خالصه شدهپالستکاربردهای رایج چوب

 اجزا و چارچوب در •

 اجزا و چارچوب پنجره •

 های خارجی عمودی و افقیروکش •

 های داخلی باملبه •

 پوش و نردهکف •

 قرنیز •

 های چوبیتخته •

 های آننردهپلکان و  •

 های سقفکاریبرجسته •

 نرده •

 پیشخوان •

 ساختههای پیشپوشکف •

 طاقچه •

 ترانک کابل •

 حصار •

 معماری و مبلمان باغ •

 کابینت و پیشخوان آشپزخانه •

 مبلمان اداری •

 های اکوستیکپوشش •

 خواهد بود؟ها چهپالستی چوبآینده

های مختلف دارند. این ای در زمینهی قدیمی هستند که کاربردهای گستردهلیهها محصولی جدید از مواد اوپالستچوب

ی قابل ی مواد اولیهآیند. باتوجه به طیف گستردهحساب میکنندگان بهای جدید برای مصرفمحصوالت سرآغاز دوره

تواند انواع پلیمر قابل استفاده می اند. مواد خامنظر مواجه شدهاستفاده و سرعت باالی تولید این محصوالت با استقبالی بی

 .دهنده باشدهایی برای تقویت و استحکامو یا افزودنی

 .ها باعث کاهش هزینه، افزایش تولید و مزایای قابل توجه برای کاربران استپالستی چوبمواد اولیه

قدار آردچوب مصرفی است که باعث ابلیت افزایش مقتواند باعث بهبود کارآیی شود، ها که میپالستیکی از مزایای چوب

 .شودکاهش هزینه و افزایش استحکام محصول می

کنندگان پیش از تولیدکنندگان به مصرف شود کهوجود این حس القا میها بسیار روشن است با اینپالستی چوبآینده

 .اندبردهمحصوالت پی  مزایای این

رو شده ای روبهوا و کاهش دما با استقبال گستردههکیفیت منظور بهبود کاری شهری بهباوجودی که گیاه

های سبز یکی از ها و مکاناست، قیمت باالی زمین و کمبود فضای کافی در تهران برای ایجاد بوستان

ها بیش ازپیش، خصوصا در گاردنجهت امروزه روفهمینشود. بههای بزرگ محسوب میچالش

 .اندهشهرهای بزرگ مورد توجه قرار گرفت

 تاثیر آب و هوایی روف گاردن در تهران

در دل شهر هستند بلکه  ی خاص و بهترین مکان برای سپری روزی آرامها نه تنها زیبا، دنج، دارای منظرهگاردنروف

 .ها اشاره خواهد شدیگری نیز دارند که در زیر به آندهای ظاهری، مزایای بر جذابیتعالوه

های ها تمامی ساختماناند که براساس آن، سوئیس و فرانسه قوانین و مقررات جدیدی تصویب کردهکشورهایی مانند کانادا

 .گاردن حداقل در بخشی از سقف هستندسازی روفمسکونی و اداری ملزم به پیاده



جهان نیاز به  پردازد تا با خواندن آن متوجه شوید که چرا هر خانه و ساختمان درها مینگارداین بخش به مزایای روف

 .گاردن داردیک روف

  

 گاردن چه اثری در روحیه دارد؟روف -۱

روید. حال شما در یک ی ساختمان میتصور کنید در محل کار، در ساعت ناهار با استفاده از آسانسور به باالترین طبقه

 !رسدر نمینظچندان هم بد به ای در دل شهر شلوغپارک با دیدی وسیع و خاص هستید. برای منطقه

مت روحی و طبق تحقیقی در دانشگاه پزشکی اکستر استرالیا، حضور مستمر در کنار گیاهان طبیعی تاثیر مستقیم بر سال

 .شادی افراد دارد

 .یابدهای سالمت و بهداشت کاهش میها، استرس و هزینهگاردنعالوه با کاهش دما، بهبود هوا و آب در مجاورت روفبه

 .شودتر است که به خودی خود باعث تسهیل فرآیند استخدام نیز میکاهش استرس به معنای کارمندان پربازده

  

 گاردن چه اثراتی در بهبود کیفیت هوا دارد؟روف -۲

بلکه  توسط گیاهان و فرآیند فوتوسنتز سزایی دارند. این بهبود نه تنهاو گازها نقش به ها در جذب ذرات آالیندهگاردنروف

 .گیردها نیز انجام میحتی توسط بستر رشد آن

ای شوند که خود باعث کاهش انتشار گازهای گلخانهدود و پراکندگی گرد و غبار میها همچنین باعث کاهش مهگاردنروف

 .شوددر فضاهای شهری می

ها باشد ولی تعداد زیادی از آنی بر روی فضای کل شهر نداشته گاردن تاثیر آنچنانباید توجه کنید که شاید یک روف

 .توانند در بهبود هوای منطقه تاثیرگذار باشندمی

  

 شود؟جویی میگاردن چگونه باعث صرفهروف -۳

شوند. این مصالح شامل کار رفته در ساختمان میها و مصالح بهآوریها باعث افزایش طول عمر فنگاردنروف

 .ویه و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی استکاهش مصرف تهکار رفته در بام، های ضد آب بهپوسته

  

 ی بهینه کنیم؟گاردن چگونه از آب باران استفادهبا روف -۴

 .استفاده را از آن ببریم توانیم بیشترینگاردن میآب باران از منابع بدون هزینه ای است که با استفاده از روف

شود. کنند و بخش اضافی نیز ذخیره میورت همزمان استفاده میصها بخش اعظم باران را بهگاردنگیاهان و روف

عالوه این آب پس از استفاده نیز ٪ در زمستان را دارند. به۴۰٪ آب باران در تابستان و ۸۰ها قابلیت حفظ تا گاردنروف

 .گردددور ریخته نخواهدشد بلکه توسط تعریق و تبخیر دوباره به اتمسفر بازمی



خود عامل  ها را دارند کهی آب باران و کاهش درصد آب جاری شده از ناودانتنها توانایی ذخیرهدن نهگارگیاهان روف

 .کنندشود بلکه مانند فیلتری طبیعی عمل کرده و دمای این آب را نیز متعادل میگرفتگی معابر میکاهش احتمال آب

  

 ست؟گاردن در کنترل اثر جزایر گرمایی شهری چینقش روف -۵

 .کاهش اثرات جزایر گرمایی شهری است هاگاردنیکی از مزایای چشمگیر روف

ن در جزایرگرمایی به مفهوم افزایش سطح دما در اکثر مناطق شهری است. با توجه به افزایش دمای سریعتر سیما

ی هح جزیرمجاورت آفتاب نسبت به گیاهان و درختان، فضاهای شهری مملو از سیمان سریعتر گرم شده و در اصطال

های مآورند. این پدیده باعث افزایش چشمگیر دما خصوصا در تابستان و درنتیجه افزایش استفاده از سیستگرمایی پدید می

 .کننده استخنک

ها با استفاده از فرآیند تبخیر روزانه نه تنها قادر به کاهش گاردنتواند کاهش یابد. روفبا افزایش فضای سبز، این اثر می

ی سطحی هستند که تا پیش از این سیمانی و از عوامل جذب دما محسوب سطح شهر هستند بلکه خود پوشاننده دمای

 .زده استی گرمایی را دامن میی جزیرهشده و درنتیجه پدیدهمی

 دهد؟وری انرژی را افزایش میگاردن چگونه بهرهروف-۷

دارا بودن ویژگی عایق حرارتی،  ودام انداختن گرما در زمستان  داشتن دما در تابستان، بهها با پایین نگهگاردنروف

 .سازی آن منجر شونداز انرژی و بهینه توانند به کاهش استفادهمی

شود که کننده در تابستان و تجهیزات گرمایشی در زمستان میهای خنکاین ویژگی باعث کاهش نیاز به استفاده از سیستم

 .در برداردبه خودی خود کاهش هزینه را 

های تهویه، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، تعدیل تحقیقات صورت گرفته در کانادا، نمایانگر کاهش نیاز به سیستم

 .گاردن استتغییرات دمایی خصوصا در فصول گرم تابستان و بهار در صورت استفاده از روف

  

 گاردن چه تاثیری بر کشاورزی شهری دارد؟روف-۷

توان مواد خوراکی تازه ، توانایی تبدیل آن به مزارع مینیاتوری است که در آن میگاردنروف اییکی دیگر از مزای

 .پرورش داد

  

 شوند؟ا میها چگونه باعث کاهش سر و صدروف گاردن -۸

توانند به خوبی نقش های حرارتی خوبی هستند بلکه به دلیل وجود بستر کاشت و گیاهان میها نه تنها عایقگاردنروف

 .عایق صدا را بازی کرده و در جذب آلودگی صوتی خصوصا صداهای با فرکانس کوتاه موثر واقع شوند

ها و در مسیر های نزدیک فرودگاهتواند برای کاهش آلودگی صوتی خصوصا در شهرهای شلوغ، ساختماناین ویژگی می

 .عبور هواپیماها موثر باشد
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 گاردن برای حیات وحش مفید است؟آیا روف-۹

ها باشند بلکه رختچههای مختلف گیاهی، درختان و دتوانند مکانی مناسب برای پرورش گونهها نه تنها میگاردنروف

ای برای استراحت پرندگان مهاجر استفاده ها به عنوان محلی برای زندگی انواع پرندگان و همچنین نقطهتوان از آنمی

 .کرد

 


