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 چکیده:

امکان استفاده از الیاف بازیافت شده از ضایعات ام دی اف و کاغذ باطله در ساخت تخته فیبر عایق مورد بررسی قرار  در این تحقیق 

 %70و  50، 30در سه سطح     از روش حرارت دهی در آب گرم استفاده شد . الیاف کاغذ باطله MDFگرفت. برای بازیافت ضایعات 

مورد استفاده قرار گرفتند. هم چنین گروهی از تخته ها بدون مصرف چسب و گروهی دیگر با استفاده از چسب پلی وینیط  اسطتات   

گطرم بطر سطانتی متطر      3/0ر گیرد. دانسیته ی تخته هطا  ساخته شدند تا تاثیر مصرف چسب بر خصوصیات تخته ها مورد بررسی قرا

سانتی متر در نظر گرفته شد. تخته ها به روش تطر و بطدون اسطتفاده از پطرغ داب و بطه روش       30 ×30×2/1مکعب و ابعاد تخته ها 

ر شطرای   ساعت ساخته شدند. پس از ساخت تخته ها د 48درجه و مدت زمان  100آبگیری و سپس خشک کردن در آون با دمای 

کلیما به مدت یک هفته نگهداری شدند و سپس طبق استاندارد ملی ایران برای تهیه ی نمونه ها به منظطور انطدازه گیطری وی گطی     

های فیزیکی شام  رطوبت، دانسیته، واکشیدگی ضخامت و جطذب آب و وی گطی هطای مکطانیکی شطام  مقاومطت خمشطی، مطدول         

.  نتایج نشان داد که در صورت مصرف چسب پلی وینی  استات وی گی های فیزیکطی  االستیسیته و چسبندگی داخلی برش خوردند

و مکانیکی تخته ها بهبود می یابد. هم چنین در مورد جذب آب، واکشیدگی ضطخامت، مقاومطت خمشطی و چسطبندگی داخلطی بطا       

ر مطورد مقاومطت خمشطی و مطدول     افزایش نسبت کاغذ باطله به الیاف بازیافتی چوبی کلیه ی خواص افت پیطدا مطی کننطد. فقط  د    

االستیسیته با افزایش مقدار کاغذ باطله وضعیت بهتری مشاهده شده است که علت آن نرمی و انعحاف پطذیری بیشطتر الیطاف کاغطذ     

باطله در مقایسه با الیاف بازیافتی است. در ک  می توان نتیجه گرفت که الیاف بازیافطت شطده از ضطایعات ام دی اف در ترکیطب بطا      

 غذ باطله می توانند برای ساخت تخته فیبر عایق مورد استفاده قرار گیرند.کا

 PVA چسب ،یکیزیف یها ی گیو ، یکیمکان یها ی گیو باطله، کاغذ اف، ید ام عاتیضا افتیباز:  يدیکل کلمات
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 مقدهم و کلیات
 

 

 

 :مقدمه-1-1

 ونیبراسیدف ،یبخارزن مورد استفاده قرار گرفته اند که اساغ اکثر آن ها  MDFروش های مختلفی برای بازیافت ضایعات 

در جدید ترین روش ها نیز از امواج مایکروویو و هم چنین از روش حرارت دهی اهمیک برای  است بودهی رسازیخم و

این است  استفاده شده است. اما آنچه نقحه مشترک نتایج حاص  از این روش های بازیافت بوده، MDبازیافت ضایعات 

 ،Boehme و Michanickl ;2001 همکاران، وDix ) دهندی م دست از را خود تیفیک ازی بخشی افتیباز افیالکه 

2003; Mantanis 2004 همکاران، و; Lykidis و Grigoriou، 2008; Roffael 2004 همکاران، و; Nicewicz و 

Leszek، 2010 .)نیچن هم وی گنوسلولزیل توده و افیال بیتخر سبب باالی دما در مداومی ده حرارت ها روش نیا در 

 . شودی م بازده کاهش و چوبی مرهای پل بیتخر
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 با شده ساختهی ها تخته با سهیمقا در روش نیا به شده بازیافت افیال از حاص ی ها تخته که داده نشان های بررس

ند. حتی در صورت استفاده از روش حرارت دهی اهمیک که داری تر فیضعی کیمکان وی کیزیفی های  گیو بکر افیال

آن پایین است و تیمار جدا سازی مکانیکی الیاف انجام نمی شود، باز هم مدت زمان تیمار حرارتی کوتاه است و دمای 

(. در واقع آن چه 1395)معزی پور،  ه از نظر ساختار شیمیایی دچار تغییراتی می شودکیفیت الیاف چه از نظر ابعاد و چ

منجر به افت کیفیت تخته های ساخته شده از الیاف بازیافتی می شود تنها فرایند بازیافت نیست، بلکه علت اصلی آن 

تغییر ساختار شیمیایی و ماهیت این الیاف در حین ساخت تخته های اولیه می باشد و باید توجه داشت که الیاف 

ن یک بار در ساخت تخته مورد استفاده قرار گرفته اند و شرای  اسیدی و حرارت باالی پرغ را بازیافتی پیش از ای

متحم  شده اند. چسب زنی و اعمال کاتالیزور روی آن ها انجام شده و حتی بقایای رزین روی این الیاف پس از بازیافت 

شیمیایی و مرفولوژی الیاف بازیافتی متفاوت  (. نتایج تحقیقات نشان داده که ساختار1395مشاهده می شود)معزی پور، 

با الیاف بکر است و حتی پایداری حرارتی الیاف بازیافتی کمتر از الیاف بکر می باشد. تر شوندگی الیاف دستخوش تغییر 

شده و کاهش می یابد که همین مساله توزیع چسب روی سح  الیاف را با مشک  مواجه می سازد )احمدی و همکاران، 

.  این الیاف دارای ماهیت قلیایی شده اند که خود عام  بسیار مهمی در زمان ساخت تخته از این الیاف است که (1396

در پلی مر شدن رزین اوره فرمالدهید که نیاز به شرای  اسیدی اختالل ایجاد می کند و همین منجر به افت کیفیت تخته 

کند که حتی اگر در انتخاب روش این نتایج اثبات می (. تمامی2004و همکاران،   Roffaelهای حاص  می شود)

بازیافت از حرارت و زمان کمتری استفاده شود و در صورت استفاده از روش های کم آسیبی مث  حرارت دهی اهمیک باز 

ن الیاف هم الیاف بازیافتی حاص  وی گی های متفاوتی با الیاف بکر دارند و نمی توان از تغییرات ایجاد شده در ماهیت ای

حاص  از الیاف بازیافتی، امری اجتناب ناپذیر است. با  MDFممانعت کرد و در نتیجه باز هم افت کیفیت تخته های 

که نیازمند الیاف با کیفیت نسبتاً  MDFبه جای جایگزینی این الیاف در ساخت  وی گی های الیاف بازیافتی،توجه به 

اورده های چوبی که نیاز به الیاف با کیفیت پایین تر دارند استفاده کرد. با خوب است می توان از آن ها در ساخت سایر فر

توجه به تغییر در ترکیب شیمیایی و تخریب همی سلولز و لیگنین و هم چنین  ماهیت قلیایی الیاف بازیافتی که منجر به 

با  های سنتزی استفاده کرد. حصوالت فاقد رزین اختالل در گیرایی رزین می شود می توان از این الیاف در ساخت م

بر سالمتی انسان و  آلودگی  مخصوصاً اوره فرمالدهید توجه به اثرات زیانبار فرمالدهید موجود در چسب های ترموست

محی  زیست یکی از مهم ترین موضوعات تحقیق در حال حاضر ساخت فراورده های مرکب چوبی بدون استفاده از این 

از بهترین راهکارها در این زمینه استفاده از مکانیسم خود چسبندگی است. فعال سازی گونه چسب ها می باشد. یکی 

ترکیبات شیمیایی الیاف از طریق پرغ گرم و هم چنین تیمارهای حرارتی مث  بخار آب اتفاق می افتد. چنین 

لولز آمورف را تسریع می فرایندهایی منجر به تشکی  اسید استیک می شوند که متعاقبا تخریب همی سلولز، لیگنین و س

 کند.
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واکنش های تخریب همی سلولز باعث تولید فورفورال می شود که نقش مهمی در خود چسبندگی الیاف دارد. هم چنین 

در اثر این تیمارها نرم شدن لیگنین اتفاق می افتد. ساخت تخته فیبرهای خود چسب می تواند بدون پیش تیمار و تنها 

الیاف در حین پرغ داب اتفاق بیفتد که خود منجر به تجزیه ی همی سلولز و لیگنین و ایجاد از طریق تغییر شیمیایی 

 (.2004و همکاران،  Roffael)واکنش های تراکمی می شود 

عالوه براین روش، استفاده از انواع مختلف چسب های فاقد فرمالدهید مث  چسب های طبیعی روش دیگری برای ساخت 

 سبز است. فراورده های مرکب چوبی

 که دارند خود در افیال یتوجه قاب  مقدار که باشد یم MDF عاتیضا یبرا مناسب کاربرد جادیا دنبال به محالعه نیا

 و ندارد باال تیفیک با افیال به ازین قیعا بریف تخته. باشد قیعا بریف تخته دیتول یبرا یمناسب ی هیاول ی ماده تواند یم

 ی گیو لذا. شود یم ساخته هستند، شدن مر یپل یبرا  هیو  یشرا ازمندین که  ترموست یها چسب از استفاده بدون

 .سازد یم یمناسبگزینه ی   ها تخته نیا ساخت در استفاده یبرا را ها آن یافتیباز افیال خاص یها

 16/0اساغ تولید تخته فیبر عایق روش تر بر پایه تکنولوژی ساخت کاغذ است. دانسیته ی این نوع تخته ها در محدوده 

گرم بر سانتی متر مکعب است که کمتر از دانسیته چوب و سایر موادی است که تخته از آن ها تولید می شود. از  4/0تا 

ق کردن سقف ساختمان ها استفاده می شود. تولید تخته فیبر عایق با این فراورده برای پوشش داخلی دیواره ها و عای

استفاده از مواد اولیه ارزان قیمت و مقدار ناچیزی مواد اتصال دهنده یا بدون مواد اتصال دهنده انجام می شود )دوست 

 (. 1379حسینی، 

باطله می باشد. این الیاف حاوی مقادیر زیادی یکی از منابع ارزشمند الیاف که قابلیت بازیابی و استفاده مجدد دارد کاغذ 

الیاف بلند هستند که قابلیت ایجاد اتصال خوبی دارند. لذا در این تحقیق که تخته ها بدون استفاده از پرغ گرم و به 

 روش تر ساخته می شوند استفاده از این الیاف برای ایجاد اتصاالت طبیعی می تواند مفید باشد. 

بر  به عنوان یک نوع چسب طبیعی و فاقد فرمالدهید چنین اثر استفاده از چسب پلی وینی  استاتدر این تحقیق هم 

 خواص کاربردی تخته فیبرهای ساخته شده  مورد بررسی قرار گرفت.

 :ها فرضیه-1-2

  در این تحقیق فرض می شود که تیمار گرمایی و تالطم منجر به بازیافت الیاف از ضایعاتMDF .می شود  

  فرضیه اصلی این تحقیق این است که می توان از الیاف بازیافت شده از ضایعاتMDF  در ساخت تخته فیبر

 عایق استفاده کرد.
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 شک  گیری بهتر اتصاالت  فرض می شود که استفاده از خمیر کاغذ باطله در ترکیب با الیاف بازیافتی منجر به

 می شودبهبود وی گی های کاربردی تخته فیبر عایق  وش تر و در نتیجه در ر

  فرضیه دیگر این تحقیق این است که استفاده از چسب پلی وینی  استات می تواند منجر به بهبود کیفیت تخته

 های حاص  از الیاف بازیافتی و بکر شود. 

 

 

 اهداف-1-3. 

می باشد که مقدار قاب  توجهی الیاف در خود دارند که  MDFبرای ضایعات  مناسب هدف از این تحقیق، ایجاد کاربرد

می تواند ماده ی اولیه ی مناسبی برای تولید تخته فیبر عایق باشد. تخته فیبر عایق نیاز به الیاف با کیفیت باال ندارد و 

ساخت این تخته  بدون استفاده از چسب ساخته می شود. لذا وی گی های خاص الیاف بازیافتی آن ها را برای استفاده در

 ها مناسب می سازد. 

 کلیات -1-4

 تخته فیبر -1-4-1

 

تخته فیبر یکی از فراورده های مرکب چوبی است که اجزای اصلی تشکی  دهنده ی آن الیاف چوب می باشد. این  

می توان  محصول دارای حساسیت بسیار کم از نظر نوع ماده اولیه به کار رفته در ساخت آن می باشد. به عبارت بهتر

گفت که تخته فیبر را میتوان با هر نوع ماده اولیه لیگنوسلولزی ساخت. تخته  فیبرهای تولید شده در مقیاغ 

مصارف به خصوصی  تجاری از نظر جرم مخصوص به سه دسته سبک، متوس  و سنگین تقسیم می شوندکه هر کدام

فشرده شده و فشرده نشده تقسیم بندی می کنند )رسام، دارند. بر اساغ طبقه بندی دیگری تخته فیبر را به دو نوع 

1383.) 
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 چسب پلی وینیل استات -1-4-3

چسب های پلی وینی  استات یا چسب های سفید معموالً در ابزار فروشی ها، شرکت های تولید مبلمان داخلی و 

ع چوب می باشد که معموالً به درودگری دیده می شوند. این نوع چسب، یکی از مهم ترین چسب های مونتاژ در صنای

صورت یک امولسیون آب دار آماده مصرف در بازار است. این رزین ها در دمای اتاق سخت می شود و مقاومت باالیی به 

خشکی دارد اما مقاومت آن در برابر رطوبت درمقایسه با رزین اوره فرمالدهید بسیار پایین است. به عالوه خ  چسب 

رابر خزش تحت بارهای خمشی مقاومت می کنند. هم چنین این نوع رزین ها مقاومت کمی در ضخیمی دارند، که در ب

برابر حرارت و گرما از خود نشان می دهند. چسب پلی وینی  استات به علت کاربرد آسان، مقاومت باال به خشکی، مصرف 

شود و تقریباً به جای سایر چسب های  با فشار کم گیره، قیمت مناسب به طور گسترده برای مونتاژ مبلمان استفاده می

 (. 1392مصرفی در این اهداف جایگزین شده است )معدلی، 

 هاي چوبیبازیافت پانل -1-4-4

های چوبی، حجم قاب  توجهی از ضایعات این محصول بوجود آمده که انتظار می رود مقدار همگام با افزایش تولید پان 

، Michanikleو  Boehme  ؛bو  2001aو همکاران،  Dixد را ادامه دهد) آن در سال های آتی روند رو به رشد خو

  ؛2009و همکاران،  Grigoriou ،2008  Roffaelو   Likidis ؛2004و همکاران،  Manthanis؛ 2003

Nicewics  وLeszek ،2010.) متر با ضخامت  83/1×66/3تولید شده در ایران  ام دی افهای ترین ابعاد تختهمتداول

سانتی متر از هر سمت با در نظر گرفتن دانسیته ی 5/2باشد. با در نظر گرفتن حداق  کناره بری میلیمتر می 16

کیلوگرم ضایعات کناره بری خواهیم داشت. با در نظر گرفتن  16/2گرم بر سانتی متر مکعب به عبارتی از هر تخته 74/0

های شکسته رقم ضایعات ام های زیر پالتی و تختهمتر از دو سح ( و تختهمیلی5/0ها )ضایعات ناشی از سنباده زنی تخته

دهند که در کارخانجات وزنی می رسد. تخمین ها نشان می %10دی اف کارخانجات تولید کننده ی ام دی اف به حدود 
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ماده اولیه ی  %10تا  5تواند ه میتن در روز ضایعات کناره بری و سنباده زنی بوجود می آید ک 45کشور به طور متوس  

مورد نیاز همین کارخانجات را تأمین کند. البته الزم به ذکر است که خ  تولیدهای جدید ام دی اف نیز در دست احداث 

به این آمار باید ضایعات کارگاه ها و 1یابد.حجم ضایعات آن نیز افزایش میام دی اف هستند که با افزایش تولید 

وارداتی   ام دی اف تولید داخ  از  ام دی افها عالوه بر لید مبلمان و کابینت را نیز بیفزاییم که این واحدکارخانجات تو

های کنند. در کارخانجات و کارگاهباشد نیز به عنوان ماده اولیه استفاده میکه حجم آن معادل یک میلیون متر مکعب می

ر پان  بسته به نوع تجهیزات، الگوی برش و نوع محصول تبدی  به ه %25تا  18تولید کننده ی مبلمان و کابینت که 

شود. بنابراین مدیریت این پسماند و استفاده از پتانسی  این مواد برای استفاده ی مجدد مسأله ی بسیار ضایعات می

 مهمی است و به یکی از موضوعات تحقیق در سراسر جهان بدل شده است.

دهد یا این اثرات را به کلی از بین ها بر محی  زیست و سالمتی انسان را کاهش میآنمدیریت پسماند، اثرات نامحلوب 

دهد. مدیریت پسماند، شام  کنترل، سازد، و کیفیت زندگی را بهبود میبرد. توسعه ی اقتصادی را ممکن میمی

حیحی در کشورهای اروپایی به بر اساغ قوانین زیست م 2005باشد. از سال آوری، جابجایی، فراوری و بازیافت میجمع

های آبشویی های چوبی درمحی  قدغن شده است. چسبدلی  تقاب  بین مواد آلی و محی  زیست، انباشتن ضایعات پان 

شود ها در محی  منجر به تشکی  متان میگذارد و تجزیه ی این پان های زیرزمینی اثر میها روی آبشده از این پان 

-1(. در جدول 2005و همکاران،  Athanasiadouباشد )مرتبه بیشتر از دی اکسید کربن می 80 که اثر گلخانه ای آن

 به عنوان زباله اشاره شده است.  ام دی افبه بعضی مضرات زیست محیحی ناشی از سوزاندن و دفع ضایعات  1

 ام دي افضایعات کنترل غیر اصولی : اثرات زیست محیطی 1-1جدول 

 اثرات زیست محیحی

 هوا آب خاک

 دفع به عنوان زباله انتشار دی اکسید کربن و متان، بوی نامحبوع آلودگی آب زیر خاک توس  ترکیبات سمی ایجاد مواد سمی در خاک ، اشغال زمین

کربن، متان، دی اکسید  دانتشار دی اکسی وارد کردن مواد سمی به آب های سححی تجمع خاکستر کوره ها و بقایای دود  در هوای آزاد سوزاندن

                                                           
 ام دی اف یتولید کننده با مدیران کارخانجاتصاحبه اطالعات بدست آمده از م 1 -
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 گوگرد،  اسید هیدرو کلریک،دی اکسین ها

 

 باشند: های چوبی وجود دارد که به شرح زیر میهای مختلفی برای مدیریت پسماند ضایعات پان روش

های چوبی کاهش مقدار ضایعات تولید شده تا حد کاهش پسماند : اولین راهکار برای مدیریت ضایعات پان  .1

توانند از طریق طراحی دقیق محصول و های چوبی میباشد. ضایعات پان ها میممکن و استفاده ی مجدد از آن

رای تهیه ی اسباب بازی یا وسای  توانند بانتخاب الگوی برش مناسب کاهش یابند و ضایعات بدست آمده می

 تزئینی و حتی قحعات کوچکتر به کار رفته در مبلمان و کابینت مجدداً برش داده شوند. 

هاست. سوزاندن در هوای آزاد اثرات مضری روی سالمتی سوزاندن : رایج ترین روش دفع ضایعات سوزاندن آن .2

سیکلیک، ترکیبات ها، ترکیبات آروماتیک پلیسینانسان و محی  زیست دارد. چرا که مواد سمی شام  دی اک

شود. بنابراین ها برای سالمتی انسان مضرند وارد محی  میآلی فرار، مونواکسید کربن و خاکستر که همه ی آن

باید شرای  خاصی در نظر گرفته شود.  ام دی افبرای جلوگیری از این مشکالت برای سوزاندن ضایعات 

ها و بویلرهای صنعتی ها، اجاقهای چوبی را در مناطق مسکونی نباید سوزاند بلکه فق  در کورهضایعات پان 

گراد سوزانده شوند تا درجه ی سانتی 1000های چوبی باید در دمای چنین پان ها را سوزاند. همتوان آنمی

انرژی تولید  GJ/ton 17های چوبی ها تا حد ممکن کاهش یابد. سوزاندن پان تصاعد گازهای فرار از آن

 کند.می

تولید کمپوست: برای تولید کمپوست ابتد ضایعات باید به ابعاد کوچک تر )چیپس( خرد شوند. گرد حاص  از  .3

های چوبی قاب  سنباده زنی نیز برای این منظور بسیار مناسب است. مقدار فلز سنگین موجود در ضایعات پان 

ها باید با ( چیپس1/700تا  1/300چشم پوشی است. به علت نسبت باالی کربن/نیتروژن در این محصوالت )

های هرغ شده یا پسماند مواد غذایی ترکیب شوند تا فرایند کمپوست موادی که نیتروژن زیاد دارند مث  علف

مناسب نباشد اثرات منفی روی خاک و گیاهان سازی تسریع شود. اگر نسبت بین کربن و نیتروژن کمپوست 
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تواند با استفاده از گ  هیدراته نیز تصحی  شود کمپوست سازی به دارد. نسبت باالی کربن به نیتروژن می

-http://www.dakenباشد. درجه می 60تا  50رطوبت کافی نیاز دارد و دمای مناسب آن 

nz.com/MDFdisposal http://www.unep.or.jp/ietc/ESTdir/Pub/MSW/index.asp  

: نگرانی برای محی  زیست هم از منظر محدودیت استفاده ازمنابع طبیعی و هم از منظر نیاز به  بازیافت .4

مدیریت دفع ضایعات منجر به افزایش ضرورت بازیافت مواد در پایان عمر مفیدشان شده است. که البته از نظر 

ها و به شرطی که در انتخاب روش مورد استفاده برای بازیافت، هزینهباشد. اقتصادی نیز مقرون به صرفه می

 ارزش افزوده ی مواد بازیافتی به دقت مورد بررسی قرار گیرند. 

 هاي مختلف بازیافت: روش -1-4-5

، کاهش پسماند، استفاده ی مجدد و ام دی افهای مختلف ذکر شده برای مدیریت پسماند ضایعات در میان روش

دهند یا از آن ممانعت به این دلی  که مزایای زیست محیحی زیادی دارند، گازهای گلخانه ای را کاهش می بازیافت

 صورتی در کنندکنند، در مصرف انرژی صرفه جویی میکنند، منابع را حفظ میکنند، از انتشار آلودگی جلوگیری میمی

 و سرمایه برگشت موجب یافته، کاهش بکر چوبی منابع به نیاز گردند، باز تولید چرخه به شده بازیافت چوبی مواد که

 انکار قاب  غیر و ضروری امری چوبی ضایعات محصوالت بازیافت بنابراین. شود، در اولویت هستندمی اقتصادی صرفه

  است.

و حرارتی   توان به سه دسته ی حرارتی مکانیکی و حرارتی مکانیکی شیمیاییرا می ام دی افهای بازیافت ضایعات روش

 (.1-1تقسیم کرد )شک  



  

12 

 

 

 هاي مختلف بازیافت ضایعات ام دي افروش -1 -1شکل 

شوند و سپس  به منظور روش حرارتی مکانیکی : در این روش پس از پاکسازی، ضایعات به ابعاد کوچک تر خرد می

شوند و پس از آن یک مرحله جدا سازی الیاف توس  دهی میحذف اتصاالت رزین بوسیله ی بخار آب یا آب داب حرارت

 شود. های جدید استفاده میرای ساخت تختهها بشود. پس از خشک کردن الیاف از آندفیبراتور انجام می

شوند. سپس در این روش ابتدا ضایعات پاکسازی شده و به ابعاد کوچک تر خرد می :مکانیکی شیمیاییروش حرارتی 

شود و هم زمان از مواد شیمیایی برای ساخت خمیر از الیاف بازیافتی دهی توس  بخار آب و یا آب داب انجام میحرارت

شود. البته مواد شیمیایی در ترکیب با شود و پس از آن مرحله ی جدا سازی الیاف توس  دفیبراتور انجام مییاستفاده م

پس از شود. ها انجام میشوند که این کار با هدف بهبود اتصاالت تختهچسب نیز به عنوان عام  جفت کننده استفاده می

 شود.استفاده میهای جدید ها برای ساخت تختهخشک کردن الیاف از آن

دهی برای حذف رزین و آزاد های متداول حرارتدهی به روش حجمی به جای روشروش حرارتی: در این روش از حرارت

 حجمی، دهیحرارت هایروش درشود. شود و مرحله ی جدا سازی الیاف با دفیبراتور حذف میشدن الیاف استفاده می

یکی از این  شود.نمی منتق  داب سحوح ای دمایی گرادیان طریق از و شودمی تولید ماده خود داخ  در مستقیماً گرما

 عم ی کیالکتر مقاومت کننده جادیا کی عنوان به واکنش  یمح روش نیا دردهی اهمیک است. روش ها روش حرارت

های یکی دیگر از روش .(2004و همکاران،  Shirsat) شودمی جادیا گرما آن از تهیسیالکتر عبور قیطر از و کندمی
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ست که در آن از امواج مایکروویو برای ایجاد حرارت و حذف رزین و جدا سازی ا2دهی حجمی روش ماکروریلیزحرارت

شوند ور میبه شک  چیپس در آب غوطه ام دی افشود. در هر دو روش مایکروریلیز و اهمیک ضایعات الیاف استفاده می

 شود.دهی انجام میهای پیشین بازیابی الیاف از طریق حرارتاز روشتر و در مدت زمان بسیار کوتاه

 

 

 استفاده از کاغذ باطله در ساخت تخته-1-4-6

 افیال وارهید در ریناپذ برگشت ساختاری راتییتغ علت به را یافتیباز کاغذهای افیال هایی گیو کاهش ازمحققان ارییبس

 و( یاستخراج مواد و نیگنیسلولز،ل یهم) رسلولزییغ مواد زانیم رییتغ رسازی،یخم روش واسحه به که دهند یم نسبت

 افیال باره در شده انجام های یبررس از آمده دست به جینتا به توجه با. شوند یم جادیا کردن خشک  یشرا  هیو به

 تواندیم گنوسلولزییل چندسازههای هیته در یافتیباز افیال نیا از استفاده کاغذ، تیفیک بر آنها اثرات و باطله کاغذهای

 .باشد یبررس قاب  راهکاری

 آن دهنده  یتشک اجزای رفتار به محصول یینها هایی گیو ها چندسازه ریسا همانند زین برییف های چندسازه در

 رفته کار به افیال هایی گیو د،یتول در مؤثر عوام  ریسا کنار در یفیل گنوسلولزییل های چندسازه دیتول در. دارد یبستگ

( یکیمورفولوژ) یشناس ختیر هایی گیو .باشند یم محصول یینها خواص کننده نییتع ادییز حدود تا چسب نوع و

 ریاخ سالهای در. باشند یم چندسازه یینها خواص بر رگذاریتاث عوام  از افیال( یونددهیپ تیقابل) سح  یمیش و افیال

 چوب؛ چندسازه های فرآورده و برییف های چندسازه ساخت در هیاول ماده منبع کی عنوان به باطله کاغذ از استفاده

 .است گرفته قرار یبررس مورد ادییز محققان بر،توس یف تخته و چوب خرده تخته مانند

 از نیگنیل از یقسمت شدن خارج یعنی خود یسلول وارهید ییایمیش تیماه  یدل به کهنه کارتن افیال مانند کاغذی افیال

 های چندسازه یکیمکان خواص ضعف سبب عام  نیا. برخوردارند کمتری یسفت از یچوب افیال به نسبت یسلول وارهید

                                                           
2- Micro release 
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 ساخته های تخته یکیمکان هایی گیو که دهندیم نشان نیشیپ پ وهشهای جینتا. گردد یم آنها از شده ساخته برییف

 چندسازه خواص افت به توجه با. دهند یم نشان کاهش یافتیباز کارتن و کهنه روزنامه افیال مانند یافتیباز افیال از شده

 از یچوب های چندسازه نهیبه خواص به یابیدست برای نیمحقق ،یافتیباز کارتن های خرده و افیال از شده ساخته های

 خرده مختلف نسبتهای با بیترک در ای خالص طور به افیال نیا. اند کرده استفاده یافتیباز افیال همراه به یچوب افیال

 (.1395)قهری،  اند گرفته قرار استفاده مورد ها چندسازه ساخت در مختلف چسبهای با برهایف ای چوب های
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 فصل دوم :



  

16 

 

 سابقه تحقیق
 

 هاي مرکب چوببازیافت ضایعات  فراورده -2-1

Walter ( طی تحقیقاتی به بررسی امکان ساخت پان 1977و همکاران )مانده ی های صنعتی از ضایعات باقی

حاص  از فرایند تخمیر مواد آلی جهت تولید متان پرداختند. در این تحقیق ضایعات آلی شهری تحت تأثیر فرایند 

استفاده شد. در مرحله ی بعدی  های صنعتیتخمیر قرار گرفته و از پسماندهای این فرایند جهت تولید پان 

درجه و  140درصد و در درجه حرارت  4و  2، 0متر و با درصد رزین فنول فرمالدهید میلی 6هایی با ضخامت تخته

دقیقه تولید کردند. در مرحله ی بعد خواص فیزیکی، مکانیکی و مقاومت به آتش این پان   45و  30، 15برای مدت 

های تجاری های ساخته شده پایین تراز سح  خواص تختهو در ک  خواص تخته ها مورد بررسی قرار گرفتند

 های تولیدی را بهبود بخشید. توان خواص پان باشد ولی با استفاده از روکش میمی
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Anderzej ( در آزمایشات خود به بررسی امکان ساخت پان 1997و همکاران ) 6های ام دی اف با ضخامت های ،

درصد الیاف حاص  از  30درصد الیاف حاص  از پسماندهای چوبی و  70ری با استفاده از متمیلی 19و  13

درصد موم ساخته شدند. نتایج نشان 1درصد رزین فنولیک و 60پسماندهای کاغذ پرداختند. این پان  ها با استفاده از 

حداق  ثبت شده در استاندارد باالتری از  MORو  MOEمتر از میلی 6های ام دی اف با ضخامت دهند که پان می

 19و  13های دارند ولی از سوی دیگر چسبندگی داخلی این پان  ها کمتر از حداق  استاندارد بود. در ک  پان 

 متری از عملکرد ضعیف تری برخوردارند. میلی 6های متری نسبت به پان میلی

Campbel  وCoutess (1980) خمیر از شده ساخته الیاف با شده تقویت چوبی فشرده صفحات هایوی گی 

 ترمومکانیکی الیاف با شده تقویت فشرده صفحات که دریافتند و کردند مقایسه را شیمیایی خمیر و ترمومکانیکی

 .دارند باالتری آب جذب و تر ضعیف سختی و مقاومت

 توس  مناسب گزینه عنوان به سیمان چوب تولید دارد وجود بازیافتی چوبی مواد برای که زیادی هایگزینه میان در

MC Keever  با رزین در الیاف بازیافتی قلیایی ناشی از تجزیه که حالت چرا شده پیشنهاد( 1995) همکاران و 

 ای به روش ترمومکانیکی معموالًام دی اف  ساخت در استفاده مورد الیاف. کندنمی پیدا تداخ  سیمان شدن سخت

 این که چرا کندمی ایجاد را مشکالت بعضی پرتلند سیمان با الیاف این چسباندن. شوندمی تولید بخار انفجار بوسیله

 هیدراسیون از که شوندمی الیاف در آب در محلول استخراجی مواد و سلولزهاهمی زیاد، لیگنین ایجاد باعث فرایندها

 . کندمی جلوگیری سیمان کام 

Roffael ( در تحقی2003و همکاران ) 3ق خود از الیاف حاص  از پسماندهایOSB  برای ساخت ام دی اف استفاده

کردند که در ساخت الیه ی مرکزی آن از دی فنی  متان ایزوسیانات و در ساخت الیه ی سححی آن از مالمین اوره 

به خمیر  با استفاده از هیدروکسید سدیم OSBهای حاص  از پسماندهای فنول فرمالدهید استفاده شده بود. چیپس

دهند که حضور الیاف بازیافتی تا حد زیادی باعث کاهش واکشیدگی ضخامت و تبدی  شدند. نتایج حاص  نشان می

                                                           
3- Oriented Strand Board 
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گردند، ولی به هر حال استفاده از درصد باالی الیاف های ام دی اف تولیدی میبهبود مقاومت چسبندگی داخلی پان 

 گردند. ت خمشی ام دی اف های تولیدی میدرصد( باعث کاهش مقاوم 50بازیافتی ) باالتر از 

Zarneki ( در تحقیقات خود به بررسی امکان استفاده از تخته خرده چوب خام یا لمینیت شده با 2003و همکاران )

ها پرداختند. در این چنین پسماندهای ام دی اف به عنوان جایگزینی برای خرده چوبرزین اوره فرمالدهید و هم

درصد در ساخت الیه ی مرکزی تخته خرده چوب استفاده کردند. نتایج 60اندها به مقدار صفر تا از این پسمتحقیق 

توان تا حد زیادی در ساخت تخته خرده چوب بدست آمده نشان دادند که از پسماندهای مرکب حاص  از چوب می

 استفاده کرد. 

Micanickle  وBoehme (2003 )بازیافت چوبی ضایعات از الیاف و هاچوب خرده آن در که دادند ارائه را روشی 

به   این از بعد. شدند ور غوطه سودا و آمونیا اوره، حاوی محلول یک در سپس و شدند خرد چوب ضایعات. شدند

 دلی  به احتماالً مکانیکی را نشان داد که هایوی گی نتایج کاهش. دهی انجام شدمنظور ح  شدن چسب حرارت

 خرده وجود ذرات، ابعاد کاهش مث  دیگر فاکتورهای عالوه به. است هیدروترمال تیمارهای حین در چوب تجزیه

 هایوی گی روی منفی اثر بازیافتی ذرات سح  روی شده سخت چسب های ماندهباقی و شده ای شاخه هایچوب

 دلی  آن افزایش احتماالً نتایج هم چنان افزایش مدول االستیسیته را نشان داد که. دارد بازیافتی هایتخته

دالی   همان یافت که نیز افزایش هاتخته ضخامت واکشیدگی و آب جذب. است شده تیمار چوب ذرات االستیسیته

 . است بس  قاب  فیزیکی هایوی گی در مورد مکانیکی هایوی گی کاهش مربوط به

Manthanis در تحقیقات خود به بررسی امکان توسعه ی یک فرایند صنعتی جدید جهت  (2004)همکاران  و

های چوبی جهت ساخت تخته فیبرهای تجاری پرداختند. در این روش در مرحله ی پاالیش از عوام  بازیافت پان 

اساغ فرایند بر  شیمیایی خاصی استفاده شد و امکان جایگزینی چوب خام با الیاف پسماندها فراهم گردید. این

نتایج گزارشات . اجراست قاب  فعلی فیبر تخته کارخانجات در عملیات در تغییر حداق  با دفیبراسیون انجام شد و

 الیاف جایگزیندرصد 20 تا را ضایعات توانمی روش این نشان دادند که تحت شرای  معمول چسب زنی و پرغ در

 ا استانداردهای اروپایی برخوردار بودند. های تولیدی به این روش از خواص مشابهی بتخته .کرد بکر
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Utilization of fibers recycled from MDF wastes for manufacturing insulated fiber 

boards 

 

 
Abstract: 

 

In this study, utilization of fibers recycled from MDF wastes and waste papers for manufacturing 

insulated fiberboards was investigated. Heating in hot water method was utilized for recycling the MDF 

wastes. Fibers of waste paper were utilized in three levels of 30, 50 and 70%. Also a group of boards was 

manufactured without adhesive and another was manufactured with poly vinyl acetate to study the effect 

of adhesive on properties of boards.  

Density of boards was 0.3 g/cm3 and dimension of boards was 30*30*1.2cm. 

Fiberboards were manufactured with wet process without hot pressing by drainage subsequently drying in 

oven with 100 °C temperature for 48 hours. 

After manufacturing process, fiberboards were conditioned and after that, they were cut according to IR 

standard for measuring the physical properties consist of thickness swelling and water absorption and 

mechanical properties including bending strength, modulus of elasticity and internal bonding. 

The results showed that utilization of poly vinyl acetate as adhesive can improve the physical and 

mechanical properties of boards.  

Also, about water absorption, thickness swelling, bending strength and internal bonding all of properties 

decreased with increasing the amount of waste paper as compared to fibers recycled from MDF wastes. 

Only about bending strength and modulus of elasticity increasing of proportion of waste paper led to 

improvement due  to more softness and flexibility  of fibers of waste paper in comparison with recycled 

fibers from MDF wastes.  

Overall, it can be concluded that recycled fibers from MDF wastes mixed with waste paper can 

successfully utilize in producing insulated fiberboards. 
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