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 چکیده

و تخته های ساخته شده از آن مورد بررسی قرار گرفت. برای بازیافت ضایعات  کیفیت الیاف بازیافت شده از ضایعات ام دی افدر این مطالعه، 

ساخته شدند. نیز هایی از الیاف بکر تختهها به منظور ارزیابی کارایی این روش  از دو روش هیدروترمال و حرارت دهی اهمیک استفاده شد.

های چنین انجام آزمون کالسه بندی مورد مطالعه قرار گرفت. ویژگیمگیری طول، قطر و ضریب کشیدگی و همرفولوژی الیاف از طریق اندازه

بررسی  ای شدن رزین اوره فرمالدهید در ترکیب با الیافو ظرفیت بافرکنندگی، ترکیب شیمیایی الیاف و زمان ژله pHشیمیایی الیاف شامل 

استفاده شد. عالوه بر این رفتار حرارتی الیاف از طریق  FT-IRچنین به منظور بررسی وضعیت شیمیایی سطح الیاف از آزمون شدند. هم

ی تماس قطره ی آب روی سطح الیاف مورد بررسی قرار گرفت. تر شوندگی الیاف نیز از طریق اندازه گیری زاویه DSCو   TGAآزمون های

های اف انجام شد. پس از آن تختهبه منظور بررسی خرد شدن و شکستگی احتمالی الی SEMتعیین شد و مطالعات میکروسکوپ الکترونی 

از الیاف ساخته شدند. اثر بازیافت بر خواص کاربردی ام دی اف شامل  3gr/cm 7/0 متر و دانسیتهمیلی 35× 35×12آزمایشگاهی با ابعاد 

 ، مدول االستیسیته و چسبندگی داخلی مورد بررسی قرار گرفت. MORجذب آب و واکشیدگی ضخامت، 

تر از روش شود و آسیب به الیاف در روش هیدروترمال شدیدفرایند بازیافت منجر به خرد شدن و کاهش طول الیاف می نتایج نشان داد که

یابد. اما با و ظرفیت بافرکنندگی الیاف افزایش می pHشود و باشد. ترکیب شیمیایی الیاف در اثر بازیافت دستخوش تغییر میاهمیک می

های کربونیل و فورفورال بیانگر وجود گروه FT-IRتوان تأثیر منفی آن بر گیرایی رزین را بر طرف نمود. نتایج می افزودن مقدار بیشتر کاتالیزور

ی حرارتی الیاف وجود بقایای رزین روی الیاف را تایید کرد و نشان داد که رفتار تجزیه DSCو   TGAدر الیاف بازیافتی بود. نتایج آزمون

دهد. ترشوندگی الیاف پس از بازیافت مخصوصاً در روش حرارتی چوب و رزین اوره فرمالدهید را از خود نشان میبازیافتی، حد واسط رفتار 

های ساخته شده نشان داد حاکی از خرد شدن سطح الیاف پس از بازیافت بود. بررسی کیفیت تخته SEMهیدروترمال کاهش یافت. تصاویر 

های بازیافت شده به این روش قابل قیاس با های تختهاف روش مناسبی است. چرا که ویژگی که روش اهمیک برای بازیافت ضایعات ام دی

کند. در کل بازیافت به روش اهمیک در مدت چنین ملزومات استاندارد را رعایت میهای ساخته شده از الیاف بکر است و همهای تختهویژگی

ویژگی های شیمیایی، ساختاری و حرارتی نشان داد. نتایج این مطالعه مشخص نمود که دقیقه  2دقیقه نتایج بهتری را نسبت به زمان  4زمان 

روش اهمیک، روش مناسبی برای بازیافت ضایعات ام دی اف است و کارایی آن الیاف بازیافتی تفاوت آشکاری با الیاف بکر دارد. هم چنین،

 ای بیشتر است. ته به شکل قابل مالحظهنسبت به روش هیدروترمال که پیش از این مورد استفاده قرار گرف

 سط، بازیافت، هیدروترمال، اهمیک، ویژگی های شیمیایی، تر شوندگیتخته فیبر با دانسیته متو کلمات کلیدی :

   
 

 



 ث

 

 صفحه                        مطالب فهرست

 و کلیات مقدمه: اول فصل

 2 ....................................................................................................................................................................................... مقدمه -1-1

 6 ................................................................................................................................................................................. فرضیه ها -1-2

 6 ....................................................................................................................................................................................... اهداف -1-3

 7 ....................................................................................................................................................................................... کلیات -1-4

 7 ......................................................................................................................................... فیبر با دانسیته متوسط تخته-1-4-1

 13 ........................................................................................... ویژگی های الیاف مورد استفاده در ساخت ام دی اف -1-4-2

 16 ................................................................................................................................................. بازیافت پانل های چوبی -1-4-3

 18 ......................................................................................................................................... روش های مختلف بازیافت -1-4-45

 تحقیق  سابقه: دوم فصل

 22 .................................................................................................................... بازیافت ضایعات فراورده های مرکب چوبی -2-1

 29 ................................................................................................................. دهی اهمیک زمینه کاربردهای روش حرارت -2-2

 UF  ................................................................................. 31و بافرکنندگی چوب بر زمان ژله ای شدن pHزمینه تأثیر  -2-3

 ها روش و مواد: سوم فصل

  34 .............................................................................................................................................................................. و روش ها مواد-3

 34 ................................................................................................................................................................... متغیر فاکتورهای -3-1

 35 ..................................................................................................................................................................... ثابت فاکتورهای -3-2

 35 .........................................................................................................................................................................................  مواد -3-3

 36 ..................................................................................................................................................................................  روش ها -3-4

 36 ................................................................................................... بازیافت ضایعات ام دی اف به روش هیدروترمال -3-4-1

 36 ...................................................................................... بازیافت ضایعات ام دی اف به روش حرارت دهی اهمیک-3-4-2

 38 .......................................................................................................................................... مطالعه ی ویژگی های الیاف-3-4-3



 ج

 

 38 ....................................................................................................................................... مطالعه ی مرفولوژی الیاف-3-4-3-1

 38 ........................................................................................ اندازه گیری طول، قطر و ضریب کشیدگی الیاف -3-4-3-1-1

 39 ...............................................................................................................................................کالسه بندی الیاف -3-4-3-1-2

 39 ......................................................................................................................... مطالعه ی ساختار شیمیایی الیاف -3-4-3-2

 39 ......................................................................................................... و ظرفیت بافرکنندگی الیاف  pHتعیین -3-4-3-2-1

 40 ............................................................................................................ تعیین مقدار ترکیبات شیمیایی الیاف -3-4-3-2-2

 40 ............................................................................... اندازه گیری زمان ژله ای شدن رزین اوره فرمالدهید  -3-4-3-2-3

 41 ................................................................................... بررسی وضعیت گروه های عاملی روی سطح الیاف  -3-4-3-2-4

 41 ...............................................................................................................................  مطالعه ی رفتار حرارتی الیاف -3-4-3-3

 41 ..................................................................................................................... مطالعه ی خاصیت ترشوندگی الیاف -3-4-3-4

 41 .........................................................................................................  بررسی وضعیت رزین باقیمانده روی الیاف -3-4-3-5

 42 .......................................................................... بررسی ویژگی های تخته های ساخته از الیاف  بکر و بازیافتی  -3-4-4

 42 .................................................................................................................................................... خشک کردن الیاف -3-4-4-1

 42 ......................................................................................................................................................... چسب زنی الیاف -3-4-4-2

 42 ....................................................................................................................................................... شکل دادن کیک -3-4-4-3

 42 .........................................................................................................................................................  ساخت تخته ها -3-4-4-4

 43 ............................................................................................................................................ تهیه نمونه های آزمونی -3-4-4-5

 43 ...................................................................................... اندازه گیری ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته ها -3-4-4-6

 43 ................................................................................................................................................ دانسیته و رطوبت  -3-4-4-6-1

 44 ....................................................................................................................... جذب آب و واکشیدگی ضخامت -3-4-4-6-2

 44 ............................................................................................................... مقاومت خمشی و مدول االستیسیته -3-4-4-6-3

 44 ................................................................................................................................................. چسبندگی داخلی -3-4-4-6-4

 44 ......................................................................................................................................................................... طرح آماری-3-4-5



 ح

 

 بحث و نتیجه گیری: چهارم فصل

 46 ..................................................................................................................................................................................... ارایه نتایج -4

 46 ........................................................................................................................................ ویژگی های الیاف بکر و بازیافتی-4-1

 46 ............................................................................................................................................................ بررسی ابعاد الیاف-1 -4-1

 46 ............................................................................................. اندازه گیری طول، قطر و ضریب کشیدگی الیاف  -4-1-1-1

 49 ..................................................................................................................................................... کالسه بندی الیاف -4-1-1-2

 50 ........................................................................................................................... بررسی ویژگی های شیمیایی الیاف  -4-1-2

 50 ................................................................................................................. و ظرفیت بافرکنندگی الیاف pHتعیین -4-1-2-1

 52 ................................................................................................................. تعیین مقدار ترکیبات شیمیایی الیاف -2-2 -4-1

 54 ...................................................اندازه گیری زمان ژله ای شدن رزین اوره فرمالدهید در ترکیب با الیاف -2-3 -4-1

 56 ......................................................................................... بررسی وضعیت گروه های عاملی روی سطح الیاف -2-4 -4-1

 61 .......................................................................................................................................... بررسی رفتار حرارتی الیاف -3 -4-1

 TGA ........................................................................................................................................ 61الیز توزین حرارتی آن -4-1-3-1

 DSC ................................................................................................................. 67آزمون کالریمتری روبشی تفاضلی -4-1-3-2

 70 ........................................................................................................................ مطالعه ی خاصیت تر شوندگی الیاف -4 -4-1

 72 ................................................................................................................ بررسی وضعیت رزین باقیمانده روی الیاف -4-1-5

 74 ........................................................................................ ویژگی های تخته های ساخته شده از الیاف بکر و بازیافتی-4-2

 75 ........................................................................................................... ویژگی های فیزیکی تخته های ساخته شده  -4-2-1

 75 ....................................................................................................  ساعت غوطه وری 24و  2جذب آب بعد از   -4-2-1-1

 77 .................................................................................  ساعت غوطه وری 24و  2واکشیدگی ضخامت بعد از   -4-2-1-2

 79 ......................................................................................................... ویژگی های مکانیکی تخته های ساخته شده  -4-2-2

 79 .......................................................................................................................................................... خمشی مقاومت -4-2-2-1

 80 ...................................................................................................................................................... مدول االستیسیته -4-2-2-2



 خ

 

 83 ..................................................................................................................................................... چسبندگی داخلی  -4-2-2-3

 و پیشنهادها گیری نتیجه: پنجم فصل

 86 ........................................................................................................................................................................... نتیجه گیری -5-1

 89 ................................................................................................................................................................................. پیشنهادها-5-2

 استفاده مورد منابع: ششم فصل

 90 .....................................................................................................................................................................منابع مورد استفاده -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د

 

 «شکلها فهرست»

 10 .................................................................................................... طرح شماتیک فرایند خشک تولید ام دی اف -1-1شکل 

 12 ............................................. ماتریس چوب در روش های مختلف خمیر سازیتصویر الیاف آزاد شده از  -2-1شکل 

 19 ................................................................................................... روش های مختلف بازیافت ضایعات ام دی اف -3-1شکل 

 38 .................................................................. تصویر دستگاه اهمیک در حین حرارت دهی ضایعات ام دی اف -1-3شکل 

 47 .................................................................................................. تصویر الیاف بکر برای اندازه گیری طول و قطر -1-4شکل 

 47 ................................. دقیقه برای اندازه گیری طول و قطر 2تصویر الیاف بازیافت شده به روش اهمیک  -2-4شکل 

 48 ................................. دقیقه برای اندازه گیری طول و قطر 4تصویر الیاف بازیافت شده به روش اهمیک  -3-4شکل 

 48 ......................................... تصویر الیاف بازیافت شده به روش هیدروترمال برای اندازه گیری طول و قطر -4-4شکل 

 51 .............................................................................. زیافتیو ظرفیت بافرکنندگی الیاف بکر و با pHمقایسه ی -5-4شکل 

 57 .................... 2000تا  1000طیف سنجی مادون قرمز الیاف بکر، بازیافتی و ام دی اف در طول موج  -6-4شکل 

 57 .................... 4000تا  2000طیف سنجی مادون قرمز الیاف بکر، بازیافتی و ام دی اف در طول موج  -7-4شکل 

 TG ............................................................................................... 62رفتار حرارتی الیاف بکر و بازیافتی در نمودار  -8-4شکل 

 DTG ........................................................................................... 62رفتار حرارتی الیاف بکر و بازیافتی در نمودار  -9-4شکل 

 67 .................................................................................................... برای الیاف بکر و بازیافتی  DSCنمودار های  -10-4شکل 

 70 .............................................................................................. تصویر زاویه تماس بین قطره آب و سطح الیاف -11-4شکل 

 71 ............................................................................................. مقایسه ی زاویه تماس در الیاف بکر و بازیافتی -12 -4شکل 

 73 ........................................................... ( الیاف بکر و بازیافتیSEMکترونی روبشی )تصاویر میکروسکوپ ال -13-4شکل 

 76 ..................................................... ساعت غوطه وری در آب 24و  2تأثیر نوع الیاف بر جذب آب بعد از  -14-4شکل 

 78 .................................. ساعت غوطه وری در آب 24و  2تأثیر نوع الیاف بر واکشیدگی ضخامت بعد از  -15-4شکل 

 80 ..................................................................................................................... تأثیر نوع الیاف بر مقاومت خمشی -16-4شکل 

 82 ................................................................................................................. نوع الیاف بر مدول االستیسیته تأثیر -17-4شکل 

 83 ................................................................................................................. تأثیر نوع الیاف بر چسبندگی داخلی -18-4شکل 



 ذ

 

 « ها جدول فهرست»

 17 ......................................................................... اثرات زیست محیطی کنترل غیر اصولی ضایعات ام دی اف -1-1جدول 

 34 ......................................................................................................... تیمارهای حاصل و عالئم مربوط به آن ها -1-3جدول 

 36 .................................................................... در ساخت تخته مشخصات رزین اوره فرمالدهید استفاده شده -2-3جدول 

 43 ....................................................................................................................... ابعاد و تعداد نمونه ها در هر تیمار -3-3جدول 

 49 .......................................................................... میانگین طول، قطرو ضریب کشیدگی الیاف بکر و بازیافتی -1-4جدول 

 50 .................................................................................................................. گروه بندی الیاف بکر و بازیافت شده -2-4جدول 

 50 .................................................................................. و ظرفیت بافر کنندگی الیاف بکر و بازیافتی pHمقدار  -3-4جدول 

 52 ................................................................................................................ شیمیایی الیاف بکر و بازیافتیترکیب  -4-4جدول 

 55 ......................................... ژل تایم رزین اوره فرمالدهید در ترکیب با الیاف در سطوح مختلف کاتالیزور -5-4جدول 

 60 ........................................................................................................... طول موج ها و گروه های عاملی مربوطه -6-4جدول 

 63 ........................................................................ کاهش وزن الیاف بکر و بازیافتی در فازها و دماهای مختلف -7-4جدول 

 63 .......................................................................................................... الیاف بکر و بازیافتی ویژگی های حرارتی -8-4جدول 

 68 ............................................................................................................... الیاف بکر و بازیافتی DSCنتایج آزمون  -9-4جدول 

 71 ........................................................................................... تجزیه واریانس اثر بازیافت بر ترشوندگی الیاف  -10-4جدول 

 74 .................................. مقادیر استاندارد ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با دانسیته متوسط -11-4جدول 

 75 ................................................... ساعت غوطه وری 2ف بر جذب آب بعد از تجزیه واریانس اثر نوع الیا -12-4جدول 

 75 ................................................ ساعت غوطه وری 24تجزیه واریانس اثر نوع الیاف بر جذب آب بعد از  -13-4جدول 

 77 ................................ ساعت غوطه وری 2تجزیه واریانس اثر نوع الیاف بر واکشیدگی ضخامت بعد از  -14-4جدول 

 77 ............................. ساعت غوطه وری 24بعد از تجزیه واریانس اثر نوع الیاف بر واکشیدگی ضخامت  -15-4جدول 

 79 .......................................................................................... تجزیه واریانس اثر نوع الیاف بر مقاومت خمشی -16-4جدول 

 81 ....................................................................................... تجزیه واریانس اثر نوع الیاف بر مدول االستیسیته -17-4جدول 

84 .......................................................................................تجزیه واریانس اثر نوع الیاف بر چسبندگی داخلی -18-4جدول 



1 
 

 فصل اول :

 مقدمه و کلیات

 :مقدمه-1-1

های جدید و پرکاربرد چوب دارای ساختاری همگن، سطوحی صاف تخته فیبر با دانسیته متوسط به عنوان یکی از فراورده

باشد که مانند چوب ماسیو قابلیت برش و ماشین کاری دارد. این مزایای نسبی باعث شده های فشرده و متراکم میو لبه

 های اخیر به نحو محسوسی افزایش یابد.دی اف در سالکه تولید جهانی ام 

متر مکعب بوده که در  93496260، 2014در سرتاسر دنیا در سال  ام دی افتولید  FAOطبق آمار منتشر شده از 

%افزایش داشته است و در 100مترمکعب، بیش از  46683533، به میزان 2005در سال  ام دی افمقایسه با تولید 

مترمکعب بوده که  800000و  540000به ترتیب برابر با  2014در سال  ام دی افمورد ایران مقدار تولید و واردات 



2 
 

ر مکعب بوده است، حدود مت 238379و  26000که مقدار تولید و واردات آن به ترتیب برابر با  2005نسبت به سال 

 افزایش در واردات داشته است. %200افزایش در تولید و  بیش از  2000%

 رنگ و کاریماشین خوب، خوری میخ و خوری پیچ سطح، هایویژگی توان بهاز دالیل مهم سرعت رشد ام دی اف، می 

 سازی کابینت و مبلمان صنایع در مواد اولیه ترین مهم از یکی به تبدیل  ام دی اف امروزه. آن اشاره کرد مناسب پذیری

 . است گرفته قرار توجه نیز مورد آن ضایعات بازیافت ،و تقاضا برای مصرف آن ام دی افافزایش نرخ تولید  با است. شده

های کهنه که به شوند : پسماند به جا مانده از مبلمان و کابینتبندی میبه سه دسته ی کلی گروه ام دی افضایعات 

ی مبلمان و کابینت و های تولید کنندهمرور زمان غیر قابل استفاده شده اند، پسماند تولید شده در کارخانجات و کارگاه

ها،  که منجر به از دست رفتن ها در نتیجه ی کناره بری تختهپسماند تولید شده در کارخانجات تولید کننده ی این پانل

 شود.ه و در واقع بخش عمده ای از ماده ی اولیه.میهای تولید شدحجم قابل توجهی از پانل

با  ها روش این .است یا دفع آن به عنوان زباله و سوزاندن چوبی، فشرده صفحات ضایعات مدیریت برای متداول هایروش

 پیچیده ای بسیار مشکالت به منجر زیست محیط و آلی مواد بین تقابل همراه هستند. فنی و محیطی زیست مشکالت

 تخریب عالوه به گذارندمی تأثیر منفی زمینی زیر هایآب روی چوبی هایپانل از شده شسته هایچسب. شودمی

 دی از بیشتر مرتبه 80 ای متانگلخانه شود اثرمتان می تشکیل بهمنجر  فیبر تخته و چوب خرده تخته بیولوژیکی

در بعضی کشورهای از سوی دیگر تقاضای صنعتی برای مواد چوبی مناسب ساخت ام دی اف  .باشدمی کربن اکسید

آسیایی وضعیت بحرانی دارد. رشد باالی اقتصادی در آسیا منجر به افزایش تقاضا برای مواد اولیه ی چوبی شده است. 

های چوبی الوار و کامپوزیت مواد چوبی،  ماده ی اولیه ی بسیاری از صنایع مثل خمیر کاغذ، انرژی های زیستی،

ها، تنوع حیات وحش باشند. به عالوه، افزایش آگاهی در مورد مسائل زیست محیطی و نگرانی در مورد سالمت جنگلمی

الزم به توضیح است که . و تولید زیست توده، تحقیقات را به سمت یافتن جایگزین منابع چوبی نیز سوق داده است

اند و منابع چوبی ام دی اف در کشور ما همواره با مشکل کمبود ماده ی اولیه مواجهکارخانجات تولید کننده ی 

باشد. که در صورت راه اندازی واحدهای جدید این مشکل های موجود پاسخگوی نیاز های بخش صنعت چوب نمیجنگل
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فیبر در خود دارند از این رو ضایعات ام دی اف منبع قابل توجهی از (. 1385شد )حبیبی و همکاران،  دو چندان خواهد

 پتانسیل خوبی برای جایگزین شدن به عنوان ماده ی اولیه برای تولید ام دی اف دارند.

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

. شودمی جلوگیری محیط در ضایعات شدن پراکنده و زیست محیط آلودگی از و شودمی اقتصادی صرفه و سرمایه

ام  ساخت در استفاده مورد رزین که این به توجه با .است انکار قابل غیر و ضروری امری چوبی محصوالت بازیافت بنابراین

 شکننده و مریزاسیون سختپلی از بعد 1ترموست هایباشد. رزینمی فرمالدهید اوره مالمین یا فرمالدهید اورهدی اف 

رو در بازیافت ضایعات ام دی ندارد، از این  وجود رزین بازیافت و چسبندگی مجدد خاصیت کردن فعال امکان و شوندمی

 به توجه با. شود شکسته رزین اتصاالت باید رزین ماتریس از الیاف ساختن آزاد برای اف هدف بازیافت الیاف است.

 برای توان به عنوان راهکاریدر معرض این دو عامل می ام دی افقرار دادن   از حرارت، و رطوبت به رزین حساسیت

 کرد.  استفاده الیاف بازیافت و اتصاالت تخریب

 کم آن انرژی مصرف باشد، داشته را صنعت در اجرا قابلیت که است عملی روشی به یابیدست است اهمیت حائز آنچه

 هایبیشتر روش. باشد اولیه الیاف با مقایسه قابل و از آن مناسب آمده بدست الیاف کیفیت، ضمن در و باشد سریع باشد،

 ی نتیجه در که است بوده 4و خمیرسازی3، دفیبراسیون  2بخارزنی هایروش اساس در تحقیقات گذشته بر مطالعه مورد

 باال دمای در مداوم دهیها حرارتاین روش در دهند.می دست از را خود کیفیت از بخشی بازیافتی الیاف هاروش این

در حال حاضر بخار. شودمی بازده کاهش و چوب مرهایپلی تخریب چنینهم و لیگنوسلولزی توده و الیاف تخریب سبب

باشد، که طی آن الیاف با استفاده از تیمار ( متداول ترین روش بازیافت ضایعات ام دی اف می5زنی )روش هیدروترمال

(. 1387گیرند )مرادی کیا و همکاران، مورد استفاده قرار می ام دی افهای و در ساخت تختهبخار و دفیبراسیون بازیافت 

های ساخته شده با الیاف این روش در مقایسه با تختههای حاصل از الیاف بازیافت شده به بررسی ها نشان داده که تخته

                                                           
1- Thermoset  

2- Steaming 

3 - Defiberation 

4 - Pulping 

5 - Hydrothermal 
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 شکستگی الیافو  اثر بخارزنی لیگنین سطحی الیاف در تری دارند. تخریبهای فیزیکی و مکانیکی ضعیفبکر ویژگی

باشند. کاهش ها میاز دالیل اصلی افزایش جذب آب و واکشیدگی ضخامت در تخته ،مجدد دفیبراسیوندر اثر  بازیافتی

بع آن افزایش سطح ویژه تمجدد و به دفیبراسیون افزایش درصد شکستگی الیاف پسماند در اثر  دلیلچسب زنی به  زدهبا

ها های مکانیکی تختهمنجر به کاهش مقاومت چسبندگی داخلی و دیگر مقاومت و کاهش سطح اتصال مفید، الیاف

زنی و دفیبره کردن مجدد الیاف سبب کاهش طریق بخار دهی از(. در واقع، حرارت1387شود)مرادی کیا و همکاران، می

 شود. های حاصل از آن میی کیفیت الیاف بازیافتی و تختهقابل مالحظه

لیاف ای بر کیفیت اتواند تأثیر قابل مالحظههایی با حداقل تیمار مکانیکی یا بدون تیمار مکانیکی میبه کارگیری روش

تواند منجر به یدهی از طریق سطح نیز مدهی حجمی به جای حرارتاز روش های حرارتبازیافتی داشته باشد و استفاده 

 از و شودمی تولید دهما خود داخل در مستقیماً گرما حجمی دهیحرارت هایروش بازیافت الیاف با کیفیت بهتر شود. در

 کردن از طریق سطح گرم با مقایسه در زیادی مزایای ها روش این. شودنمی منتقل داغ سطوح ای دمایی گرادیان طریق

 محصول، از باالتر دمای اب سطوح ایجاد و دمایی گرادیان طریق از گرما دهی سطحی، انتقالهای حرارتدر روش. دارند

 اثر محصول روی و شودمی حرارت انتقال سرعت کاهش منجر به خود که شودمی محصوالت سطح سوختن باعث

 ستقیماًم انرژی ، ایجاد حرارت، سریع تر و یکنواخت تر است.های حرارت دهی حجمیدر روش . گذاردمی نامطلوب

 .هستند زیست محیط دوستدار هاو در ضمن این روش شودمی هدایت

 مبنای بر دهی   اهمیکحرارت در کار است. اساس 6دهی اهمیکدهی حجمی، فرایند حرارتهای حرارتیکی از روش

 این در هایون تأمین منابع ترین متداول از سدیم کلرید نمک. هاستآن واسطه به الکتریکی جریان انتقال و هایون حضور

 الکتریکی ی مقاومت کننده ایجاد یک عنوان به واکنش محیط روش، این در (.1391 کوثری، نیا و زندی) است سیستم

 ژول نیز هیتر عنوان به که معموالً اهمیک هیتر .شودمی ایجاد گرما آن از الکتریسیته عبور طریق از و کندمی عمل

. کندمی استفاده گرما تولید برای ماده خود الکتریکی مقاومت از که است گرمایشی الکتریکی وسیله یک شود،می شناخته

این روش در صنایع غذایی که حفظ  .شودمی تبدیل گرما به%( 95 باالی)باال بازده با الکتریکی انرژی هیترها این در

                                                           
6 - Ohmic 
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ارزش غذایی مواد اهمیت زیادی دارد، به منظور بهبود فرایندهای استریلیزاسیون، پاستوریزاسیون، خشک کردن، تخمیر، 

 (.2005 ،چیماو  ;2004و همکاران،  شیرزات) گیرداستخراج، انجمادزدایی و ... به طور گسترده مورد استفاده قرار می

دهی اهمیک به عنوان روش جدید برای بازیافت ضایعات ام دی اف استفاده شد تا با در این مطالعه از روش حرارت

های حاصل از روش متداول بازیافت های حاصل از آن با تختههای فیزیکی و مکانیکی تختهمقایسه ی ویژگی

 تیمار مکانیکی مورد بررسی قرار گیرد. )هیدروترمال( کارایی این روش به عنوان روش مناسب بازیافت بدون 

 و فیزیکی هایویژگی افت به منجر هاآن شدن خرد یا طول کاهش و الیاف مکانیکی آسیب که تنها الزم به ذکر است

های شیمیایی الیاف در نتیجه ی تخریب رزین اوره تغییر احتمالی ویژگی بلکه شود،ی حاصل نمی هاتخته مکانیکی

اثر منفی  ممکن است روی الیاف بازیافتی، نیزمانده باقیفرمالدهید، فرایند بازیافت و پرس داغ و وجود رزین و هاردنر 

ها تداخل ایجاد ی آنمانده روی الیاف در چسبندگرزین باقیبطور مثال  داشته باشد. حاصل هایتخته روی کیفیت

شود که این و وجود هاردنر موجود در الیاف بازیافتی منجر به آزاد شدن اسید از چوب می (2000،  لیکیدس (کندمی

 (.2012، رافائلشود. )امر، منجر به افت مقاومت اتصاالت می

تغییرات ترکیب شیمیایی و ویژگی های و ظرفیت بافرکنندگی الیاف،  pHمانده، تغییر در این تحقیق وجود رزین باقی

 حرارتی الیاف در اثر عملیات بازیافت مورد بررسی قرار گرفت. 

 

 :هافرضیه-1-2

 نوع روش بازیافت بر کیفیت الیاف بازیافتی و تخته های ساخته شده از آن تأثیر می گذارد.  -

حرارتی الیاف در مقایسه با الیاف بکر های، مرفولوژیک، شیمیایی و ویژگیپروسه ی بازیافت منجر به تغییرات  -

 شود.می

 اهداف-1-3
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 باشد:اهداف تحقیق به شرح زیر می

 دهی اهمیکبررسی امکان بازیافت ضایعات ام دی اف با استفاده از روش حرارت -

 اف دی ام ساخت در استفاده مورد بکر الیاف و بازیافتی الیاف شیمیایی و ساختاری هایویژگی یمقایسه   -

 بررسی ویژگی حرارتی و ترشوندگی الیاف بازیافتی و مقایسه ی آن با الیاف بکر -

 بررسی کیفیت تخته های ام دی اف حاصل از دو روش بازیافت حرارت دهی اهمیک و هیدروترمال -

 کلیات-1-4

 تخته فیبر با دانسیته متوسط-1-4-1

 به رو تولید هاینهاده و اولیه مواد برای تقاضا توسعه، حال در کشورهای اکثر شدن صنعتی اثر در اخیر های سال در

 معضالت مهمترین از یکی طبیعی، منابع بخش در بویژه اولیه مواد منابع ندبو محدود به توجه با است. گذاشته افزایش

 محیط حفظ و سو یک از گسترش رو به صنایع نیاز مورد چوبی اولیه ی ماده تأمین اخیر، های دهه در بشری جوامع

 و بیستم قرن اوایل در معضلی چنین بروز. است بوده دیگر سوی از چوبی  هدکنن تأمین جنگلی محدود منابع و زیست

 گردید هاییروش و ها فرآیند بکارگیری جهت در ایگسترده تحقیقات انجام ساز زمینه، قرن این اواسط در آن نشد حاد

 برداشت از حاصل ضایعات و جنگلی نامرغوب لیگنوسلولزی مواد از استفاده با چوبی مرکب محصوالت تولید توان که

 ،چوب خرده تخته مانند متنوعی چوبی مرکب هایفرآورده معرفی تحقیقات اینی  نتیجه دارند. را کشاورزی محصوالت

 که نحویاست به  بوده اخیر سال ۵۰ در مشابه محصوالت دیگرو  متوسط نسیتهدا با فیبر تخته ویفر، تخته تراشه، تخته

 امر ابتدای در . شایدهستیم محصوالت این کیفیت بهبود جهت در جدید هایفناوری توسعه و تولید افزایش شاهد روز هر

 به قدم چوبی فشرده صفحات تولید چوب، مصرف روز افزون رشد و صنعتی مرغوب چوب آالت تولید کاهش دلیل به

 با محصوالتی قیمت، ارزان و نامرغوب اولیه ی مواد مصرف با حتی توانست صنعت این ولی باشد، گذاشته صنعت عرصه

 صنایع چوبی، فشرده اوراق بین در .دهد توسعه را آن کیفی کمی و رشد بتدریج وکرده  تولید متعدد، مزایای و کیفیت

)کارگرفرد و همکاران. .است بوده برخوردار مالحظه ای قابل توسعه و رشد از اخیر سالهای در متوسط دانسیته با فیبر تخته

1384 .) 
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های راوردهی و فصنعت تولید مبلمان چوبی بزرگترین بخش صنایع چوب از لحاظ میزان و تنوع مصرف مواد اولیه ی چوب

دهد که در آن های نوین چوبی ما را به دنیای جدیدی سوق میباشد. توسعه ی استفاده از فراوردهمرکب حاصل از آن می

 خرده چوب ی تختهموارد خاص و احتماالً تزئینی استفاده ی گسترده ای نخواهد داشت. در ایران زمانچوب خام جز در 

ای مختلف وکش هیکه تاز میدان بود. در حال حاضر ام دی اف با خواص ماشین کاری بهتر که در انواع ضخامت ها و ر

ها در مقایسه با هکلی این نوع فراورد شود. به طورته خرده چوب محسوب میشود، رقیب سرسختی برای تخعرضه می

قابل  ها با اطمینان بیشتریچوب ماسیو خواص مهندسی شده ی بهتری دارند و طراحی مهندسی انواع مبلمان با آن

ی کشور را % از واحدهای صنعت 9/13اجراست. طبق آمار وزارت صنایع و معادن واحدهای تولید صنایع چوب حدود 

ه ، اند) فتح اهلل زاده خود نموده% از نیروی فعال بخش صنعت کشور را معطوف ب 2/7حدها حدود گردند. این واشامل می

1391 .) 

% از ارزش  72دود ح% این واحدها را تشکیل داده اند که جمعاً  80صنایع تولید مبلمان و مصنوعات چوبی به تنهایی  

نعتی صواحد تولید  226دود حرش مرکز آمار ایران، دهند. طبق گزاافزوده ی کل صنایع چوب را به خود اختصاص می

ولید تاه های رسمی هزار نفر در کشور وجود دارند. اتحادیه ی درود گران نیز تعداد کارگ 10مبلمان با اشتغال حدود 

باشند. ها مشغول به فعالیت مینفر در آن 117000واحد می داند که  46700مصنوعات چوبی در کشور را حدود 

ا ولید این واحدهسه واحد فعال تولید ام دی اف در کشور وجود داشته که میزان ت 89مار منتشر شده تا سال مطابق آ

یت کنند که با فعالواحد تولیدی دیگر نیز مراحل نصب و راه اندازی را طی می 5متر مکعب بوده است.  150000حدود 

 (. 1391سال برسد) فتح اهلل زاده ،  متر مکعب در 850000شود میزان تولید به ها پیش بینی میآن

تعاریف مختلفی از ام دی اف ارائه شده اما معتبرترین تعاریف انجام شده توسط سازمان فائو و انجمن تخته خرده چوب 

نیز  8های حاره ایو سازمان بین المللی چوب 7ایاالت متحده است. تعریف فائو که مورد قبول کمیسیون اقتصادی اروپا

ه این شرح است: تخته ی ساخته شده از الیاف چوب یا دیگر مواد لیگنوسلولزی با تکیه بر اتصاالت اصلی ناشی باشد بمی

                                                           
7 - Economic Commission for Europe 
8 -Economic Commission for Europe 
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ها در روش تر و اتصاالت ناشی از مواد اتصال دهنده ی از به هم فشرده شدن الیاف و خصوصیات چسبندگی ذاتی آن

 (.Halvarsson ،2010مصنوعی در روش خشک )

باشد از جمله : ساختار همگن در تمام جهات، عاری بودن از ه با چوب ماسیو دارای مزایایی میتخته فیبر در مقایس

معایبی مثل گره، انحراف الیاف و پوسیدگی، امکان ساخت در ابعاد بزرگ، پیچ خوری و میخ خوری آسان، رنگ کردن، 

حشرات.  در حالی که چوب ماده ای غیر روکش کردن، ماشین کاری، پولیش زنی و برش آسان، مقاومت در برابر قارچ و 

همسان )آنیزوتروپیک( است و حاوی درون چوب، برون چوب، چوب بهاره و تابستانه، گره ها و معایب پاتوبیولوژیک است. 

تواند دچار خمیدگی، تاب، چنین میهای آن در جهات مختلف شعاعی، طولی و مماسی متفاوت است، همبنابراین ویژگی

، 9های چوبی از جمله تخته خرده چوب، ویفربرداعوجاج شود. در ضمن تخته فیبر ها نسبت به سایر پانلتغییر شکل و 

تری تر و ارزانو تخته تراشه نیز ساختار یکنواختی دارند و در ساخت ام دی اف مواد اولیه ی بی کیفیت 10فلیک برد

 (. 2001و همکاران،  اراگلو تواند استفاده شود)می

چنین از طریق اتصاالت شوند و اعتقاد بر این است که از طریق پیوند هیدروژنی و همالیاف فشرده می در ام دی اف

شوند. بیشتر در کنار هم نگه داشته می 14MDIو  11UF ،12MF ،13MUFهای شیمیایی از جمله حاصل از رزین

ها ی روی الیاف به داخل ها، حفرهشود و بخشی از آن نیز از طریق منافذ بزرگ، ترکچسب، روی سطح الیاف توزیع می

کنند. اتصال بین الیاف و رزین در بیشتر موارد از نوع اتصاالت شیمیایی کوواالنسی دیواره ی سلولی متخلخل نفوذ می

های چسبندگی رزین (.یکی از تئوریPizzi ،1994نیست. چندین تئوری چسبندگی در این زمینه پیشنهاد شده است)

UF ت به این معنا که رزین اتصال فیزیکی اسUF حصر  شود )تئوریبه ساختار دیواره ی سلولی الیاف متصل می

 (.15مکانیکی

                                                           
9 -Wafer board 

10- Flake board 
11- Urea Formaldehyde 
12- Melamine Formaldehyde 
13- Melamine Urea Formaldehyde 
14 -Methyl Di phenyl Isocyanate 

15 - Interlocking 
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کند و ساختار نهایی هایی بین الیاف هم جوار چسب زنی شده ایجاد میدر حین پرس داغ، رزین اوره فرمالدهید پل

ی های مشاهده شده در ام دی اف در دیوارهدهد. اتصال چسب مقاوم است و بیشتر شکستکامپوزیت الیاف را شکل می

 (.1992و همکاران،  باترفیلدو در داخل دیواره های سلولی الیاف اتفاق افتاده نه در چسب )  s1/s2ثانویه در سطح 

برگ بهترین مواد اولیه برای این های سوزنیفرایند خشک تولید ام دی اف اصوالً برای مواد چوبی طراحی شده است. گونه

هایی از باشند. مثالها مواد اولیه ی رایج در تولید ام دی اف میبرگ و مخلوط گونههای پهنت هستند. گونهصنع

برگان شامل راش، اکالیپتوس، توسکا و صنوبر هستند. تنوع مواد چوبی برای تولید ام دی اف وسیع تر از صنعت پهن

توانند استفاده ات حاصل از کارخانجات چوب بری میخمیر کاغذ و کاغذ سازی است. درختان با قطر کوچک و ضایع

شوند. اصل اساسی فراوری چوب به ام دی اف فرایند ترمومکانیکی برای تبدیل چوب ماسیو به الیاف جدا از هم یا 

جات الیاف است که پس از آن با افزودن چسب برای اتصال الیاف به یکدیگر و فشردن مواد مرکب چوبی در حین دسته

شود. شکل زیر طرح شماتیک فرایند خشک تولید های مختلف دنبال میغ و تولید پانل ها با ضخامت و دانسیتهپرس دا

 (.2010، هالوارسوندهد )ام دی اف را نشان می
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 : طرح شماتیک فرایند خشک تولید ام دی اف 1-1شکل 

مواد اولیه به سیستم دفیبراتور الزامی یابی به جریان یکنواخت های یکدست برای دستفراوری مناسب چوب به چیپس

درجه ی  190تا  170گیرد. دمای بخار مگاپاسکال قرار می 1تا  7/0است. سیستم دفیبراتور توسط بخار، تحت فشار 

های چوبی توسط بخار یابی به مصرف انرژی الکتریکی کمتر در حین دفیبراسیون چیپسگراد است. به منظور دستسانتی

شوند. دمای مواد اولیه ی چوبی باید به باالتر از دمای نرم شدن لیگنین یعنی دمای انتقال شیشه می دهیپیش حرارت

جات الیاف به عنوان ماده ی اولیه است برسد. هدف، نرم کردن مواد چوبی و تولید الیاف مجزا و دسته Tgای 

 (.2010، هالوارسون)

های شیاردار که یکی از آنها ثابت است و دیگری با سرعت بین دیسک افتد که مواد چوبی ازدفیبراسیون زمانی اتفاق می

ای طراحی شده که الگوی خاصی روی ها به گونهکنند. سطوح دیسکچرخد، عبور می( میrpm 1800-1500باال )

ها ها(، تماس مستقیم بین چوب و این بخش در سطح خارجی دیسکها و فرورفتگیسطح داشته باشند )برجستگی

شود، لیگنین در الیه ی ممتد و اثرات برشی تیغه روی مواد چوبی باعث می رکز شده است. دمای باال، بخار، فشارمتم
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میانی بین الیاف نرم شده و بشکند و به این ترتیب الیاف چوبی جدا شوند و الیاف مجزا از هم تولید شوند. در فرایند 

سلولزها شوند. عالوه بر این فرایند ترمومکانیکی به همیتولید می جات الیاف و هم الیاف منفردترمومکانیکی هم دسته

شوند و در مرحله ی شوند و با بخار همراه میشود. مواد فرار از الیاف متصاعد میها میکند و باعث تخریب آنحمله می

اعمال دماهای متفاوت ها در دفیبراتور قابل تنظیم است و با شوند. فاصله ی بین دیسکخشک کن از الیاف آزاد می

، هالوارسونهای مختلف تولید کرد )توان الیاف با کیفیتهای ماندگاری مختلف در سیستم دفیبراتور میفرایند و زمان

کند که این ها از طریق دریچه ی خروجی از مخزن جات الیاف تولید می(. فرایند دفیبراسیون، بخار، فیبر و دسته2010

 (.1999و همکاران،  چپمن ;1999و همکاران، اگوهشوند. ) اصلی خارج می

شود که الیاف از داخل الیه افتد که این امر باعث میدر خمیرکاغذسازی مکانیکی شکستن دیواره ی سلولی اتفاق می

ده برداری )فیبریله( شوند در حالی که در فرایند تولید ام دی اف انتظار می رود که سطح فیبر ایجاد شده با لیگنین پوشان

شود و به این ترتیب با رزین افزوده شده سازگاری یابد. تصویر الیاف آزاد شده از ماتریس چوب در شرایط مختلف در 

 (. 2010، هالوارسوننشان داده شده است) 2-1شکل 

 

  سازیکاغذهای مختلف خمیر : تصویر الیاف آزاد شده از ماتریس چوب در روش2-1شکل 



12 
 

 مربوط به راسیونآیند. در دفیبباال و با شکست الیه ی میانی و نرم شدن لیگنین بدست میالیاف ام دی اف در دمای 

لیاف شود و دما پایین تر است و نهایتًا منجر به شکست دیواره ی سلولی اساخت کاغذ، انرژی بیشتری مصرف می

ای مناسب بر ی در مقایسه با الیافیابی به الیاف مناسب برای ساخت کاغذ دمای کمتر و انرژی بیشترشود. برای دستمی

 (. سه کیفیت مختلف فیبر در شکل باال تعریف شده است:2010، هالوارسونساخت ام دی اف الزم است )

 gTیشه ای شبیشتر از دمای انتقال  T ؛ دمای دفیبراسیون و الیه ی میانی الیاف gT≥Tالیاف ام دی اف،  .1

 ؛ شکست در الیه ی میانی و دیواره ی اولیه ی الیاف gT=T، (16CTMP) خمیر سازی نیمه شیمیایی الیاف .2

 ، شکست در دیواره ی ثانویه ی الیاف gT≤T، (17TMP) خمیر سازی ترمومکانیکی .3

کند و ترکیبات با وزن %، مواد استخراجی را آزاد می50درجه و رطوبت  170شرایط دفیبراسیون در دماهای باالی 

 (.2010، هالوارسونکند)تصاعد میمولکولی کم از خمیر الیاف تولید شده م

ل به شک سلولزهای حل شدهشده، همیکاهش وزن در پاالیش خمیر سازی ترمومکانیکی به دلیل مواد فیبری حل

 مشاهده شده است.  TMPورد % در م5تا  4باشد. مقادیر کلوئیدی و محصوالت تخریب شده می

های کربوکسیلیکی شوند و گروهسلولز تخریب میهای همیدر کارخانه های خمیرکاغذ و کاغذ سازی، کربوهیدرات

سلولزی، هیدرولیز شده و (. مواد لیگنو1996و همکاران،  الور؛1996و همکاران،  رافائل کنند)الیاف را ایجاد می

 لیاف و زردا pHشوند. وقتی دما و زمان ماندگاری افزایش یابد ممکن است کاهش تبدیل به قندهای قابل انحالل می

 (.1997،  مایرشدن خمیر مشاهده شود)

ت الیاف حال گیرد که این مسأله ی مهمی در پرس داغ است. به این ترتیببه عالوه لیگنین روی سطح الیاف قرار می

های ام دی اف دهد که باعث بهبود ویژگیکنند و این وضعیت تداخل بین الیاف را افزایش میپالستیکی پیدا می

 ار است. ار باال سازگجریان پالستیکی لیگنین سطح بستگی به مقدار آب دارد و با دما و فششود. ساخته شده می

 

                                                           
16 - Chemical Thermo Mechanical Pulping 
17 - Thermo Mechanical Pulping 
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 های الیاف مورد استفاده در ساخت ام دی افویژگی -1-4-2

 اندازی راه ساخت و در که باشدمی متوسط دانسیته با فیبر تخته تولید در مهم عوامل بسیار از یکی چوبی اولیه ماده ی

 و آناتومیکی خصوصیات دارای دسترس بوده، در باید چوبیی  اولیه ماده. دارد عهده به را مهمی نقش صنعتی واحدهای

 آن از مستمر استفاده ی امکان که این تر مهم و اقتصادی باشد صرفه ودارای محصول تولید برای مناسب تکنولوژیکی

 (1389)حاجی حسنی و کارگر فرد، .باشد فراهم

های الیاف حاصل، شوند. نوع و ویژگیها در آسیاب های دیسکی یا دفیبراتور تهیه میاز تبدیل خرده چوبفیبرها معموالً 

ها، نوع آسیاب و ابعاد ها، فاصله ی بین آنتا حد زیادی به نوع و طبیعت ماده اولیه، رطوبت آن، نوع شیارهای روی دیسک

های فیبر های به عمل آمده در مورد تأثیر ویژگیی دارد. پژوهشچنین به تیمار ماده ی اولیه و شرایط آن بستگآن و هم

ای بر دهند که فرم هندسی فیبر به ویژه طول آن تأثیر قابل مالحظهبر فرایند تولید و خواص تخته فیبر نشان می

، پایداری استحکام کیک فیبر و نیز مقاومت کششی و مدول گسیختگی تخته فیبر دارد. عالوه بر آن افزایش طول الیاف

های فیبر را بهبود می بخشد. چنانچه تخته فیبر از الیاف زبر و درشت ساخته شود یا از فیبرهای ظریف و ابعاد پانل

های فیبر بهبود پاالیش شده تولید گردد، ترد و شکننده خواهد بود. ولی با مخلوط کردن این مواد قابلیت انعطاف پانل

باشد. در مورد الیاف شود. اندازه گیری ابعاد فیبرها کارچندان ساده ای نمیف میها بر طریافته و مشکل شکنندگی آن

های پروسه توان از الک استفاده نمود اما بدست آوردن اطالعات دقیق از این آزمایش که بتواند معرف شرایط و ویژگیمی

رها، اندازه گیری دانسیته ی حجمی ی تولید فیبر باشد بسیار دشوار است. روش متداول فعلی برای تعیین ویژگی فیب

شوند. دانسیته ی هاست . برای این کار فیبرها به طور آزاد در یک ظرف مکعبی شکل به ضلع یک متر ریخته میآن

و دانسیته ی حجمی فیبرهای درشت که کیفیت پایین تری  3g/cm016/0حجمی فیبرهای ظریف با کیفیت باال حدود 

های کیفی د. پارامتر دانسیته ی حجمی به تنهایی برای تشخیص فیبرها و تعیین ویژگیمی رس 3g/cm 064/0دارند به 

ها نیز ذکر گردند. چون گاهی ها کافی نیست و الزم است همراه با ارقام مربوط به این پارامتر مشخصات تشخیصی آنآن

ای تولید تخته فیبر را داشته دارند کیفیت مورد نیاز بر 3g/cm 064/0ممکن است فیبرهایی که دانسیته ی حجمی 

هایی با کیفیت باال ممکن است برای تولید پانل 3g/cm016/0باشند، در صورتی که فیبرهایی با دانسیته ی حجمی 
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مناسب نباشند. قابل ذکر است که اندازه گیری دانسیته ی حجمی یک روش بسیار ساده و سریع تعیین کیفیت فیبر 

تواند با اطالعات تکمیلی حاصل از تجربیات عملی پرسنل کنترل کیفیت، مورد استفاده قرار میاست که در هر خط تولید 

 (1380گیرد. )دوست حسینی،

یکی دیگر از متغیرهای مهم ماده ی اولیه که نقش تعیین کننده ای در فرایند چسبندگی ذرات چوب دارد، اسیدیته ی 

های چوبی، شود. درباره ی اسیدیته ی گونهگی چوب تعیین میو ظرفیت بافرکنند pHآن است که با اندازه گیری 

ای های سنتزی صورت گرفته و پیشرفت های قابل مالحظههای سازنده ی رزینهای گسترده ای توسط شرکتپژوهش

 نیز بدست آمده است. اصوالً برای کاربرد اقتصادی و مناسب رزین در فرایندهای تولید صفحات فشرده ی چوبی، ماده ی

های شیمیایی مشخصی برای گیرایی مطلوب رزین باشد. این مسأله در خطوط تولیدی که از اولیه باید دارای ویژگی

کنند، به دلیل نیاز به اسیدیته ی معین در سیستم رزین چوب دارای اهمیت خاصی های اوره فرمالدهید استفاده میرزین

مر شدن رزین، قبل یا بعد از مخلوط کردن چسب با ماده ی ط پلیباشد. در بعضی مواقع الزم است برای تنظیم شرایمی

های چوبی غیر اولیه، کاتالیزور به آن افزوده گردد. مصرف کاتالیزور معموالً زمانی که از رزین اوره فرمالدهید و گونه

صفحات فشرده ی های چوبی مورد استفاده در ساخت شود ضروری است. معمواًل گونهاسیدی در خط تولید استفاده می

باشد. در چنین دارند که مناسب برای پلیمریزاسیون رزین اوره فرمالدهید می 6تا  4حدود  pHچوبی، ماهیت اسیدی با 

 pHهایی با گردد. ولی گونهشرایطی گاهی مقدار کمی کاتالیزور نیز جهت سرعت بخشیدن به گیرایی رزین، مصرف می

مر شدن رزین مورد استفاده در خط تولید را در مدت زمان الیزور نیاز دارند تا پلیباال )غیر اسیدی( به مقدار کافی کات

پرس گرم امکان پذیر سازند. عامل دیگر که بر فرایند تشکیل اتصال بین الیاف و رزین اوره فرمالدهید تأثیر قابل 

اکنش اسیدی آن را تحت چوب، سطح ویژه ی و pHای دارد، ویژگی بافرکنندگی چوب است. در شرایطی که مالحظه

کند. ماده ی معین می pHدهد، ظرفیت بافر کنندگی چوب مقاومت آن را به تغییرات سطح شرایط مشخصی نشان می

مر شدن رزین، به مقدار تا حد مناسب مورد نیاز برای پلی pHاولیه با ظرفیت بافرکنندگی باال، برای کاهش میزان 

فاکتور بافرکنندگی حتی در مواردی که در خط تولید تنها از یک گونه ی چوبی بیشتری کاتالیزور اسید نیاز دارد. 

شود، به دلیل وجود متغیرهای ها تشکیل میشود اهمیت دارد. ولی هنگامی که ماده ی اولیه از مخلوط گونهاستفاده می

ی اولیه ماده pH  باشد. ت میزیادی که بر ظرفیت بافرکنندگی آن تأثیر می گذارند، نقش این فاکتور بیشتر حائز اهمی
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چنین ظرفیت بافرکنندگی اسیدی چوب به طور معکوس با زمان مر شدن رزین تأثیر دارد. هممستقیماً بر سرعت پلی

 ای شدن رزین اوره فرمالدهید ارتباط دارد. ژله

ب ن سلولی چوجزء اصلی ساختماباشد. مواد استخراجی عامل مؤثر دیگر در مورد ماده ی اولیه مقدار مواد استخراجی می

ها، مواد روغنی، دهد. این مواد شامل تانن ها و سایر پلی فنولدرصد وزن چوب را تشکیل می 30تا  5نیست  و حدود 

رایند فده ای بر ها نقش تعیین کننباشند. مواد استخراجی و تغییرات آنها ، نشاسته و مواد رنگی میها، صمغها، مومرزین

نیز  رابر آب وبمر شدن آن، پایداری ابعاد و مقاومت تخته در ای بر مصرف رزین و سرعت پلیثیر قابل مالحظهتولید و تأ

ها به رطوبت هراوردمشکالت تبله شدن سطح تخته دارند. از اثرات مثبت مواد استخراجی ماده ی اولیه، بهبود مقاومت ف

 دهند ولی درساندر و تیک، پایداری ابعاد تخته را افزایش میهای حاوی موم و مواد روغنی مانند پالیباشد. چوبمی

 لیاف چوبیبا ا صورت زیاد شدن این مواد در چوب، چسبندگی الیاف تحت تأثیر قرار گرفته و مقاومت پیوندهای رزین

 (.1380یابد. )دوست حسینی، کاهش می

 های چوبیبازیافت پانل -1-4-3

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

ام دی های ترین ابعاد تختهمتداول (.2001و همکاران،  دیکسآن در سال های آتی روند رو به رشد خود را ادامه دهد) 

سانتی 5/2باشد. با در نظر گرفتن حداقل کناره بری میلیمتر می 16ت متر با ضخام 83/1×66/3تولید شده در ایران  اف

کیلوگرم  16/2گرم بر سانتی متر مکعب به عبارتی از هر تخته 74/0متر از هر سمت با در نظر گرفتن دانسیته ی 

از دو سطح( و متر میلی5/0ها )ضایعات کناره بری خواهیم داشت. با در نظر گرفتن ضایعات ناشی از سنباده زنی تخته

% 10های شکسته رقم ضایعات ام دی اف کارخانجات تولید کننده ی ام دی اف به حدود های زیر پالتی و تختهتخته

تن در روز ضایعات کناره بری و  45دهند که در کارخانجات کشور به طور متوسط وزنی می رسد. تخمین ها نشان می

% ماده اولیه ی مورد نیاز همین کارخانجات را تأمین کند. البته الزم به 10تا  5تواند سنباده زنی بوجود می آید که می

حجم ضایعات ام دی اف ذکر است که خط تولیدهای جدید ام دی اف نیز در دست احداث هستند که با افزایش تولید 
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ینت را نیز بیفزاییم که این به این آمار باید ضایعات کارگاه ها و کارخانجات تولید مبلمان و کاب18یابد.آن نیز افزایش می

باشد نیز به وارداتی که حجم آن معادل یک میلیون متر مکعب می  ام دی اف تولید داخل از  ام دی افها عالوه بر واحد

% هر پانل 25تا  18های تولید کننده ی مبلمان و کابینت که کنند. در کارخانجات و کارگاهعنوان ماده اولیه استفاده می

شود. بنابراین مدیریت این پسماند و استفاده از نوع تجهیزات، الگوی برش و نوع محصول تبدیل به ضایعات میبسته به 

پتانسیل این مواد برای استفاده ی مجدد مسأله ی بسیار مهمی است و به یکی از موضوعات تحقیق در سراسر جهان بدل 

 شده است.

ین به کلی از دهد یا این اثرات را بیست و سالمتی انسان را کاهش میها بر محیط زمدیریت پسماند، اثرات نامطلوب آن

ل، دهد. مدیریت پسماند، شامل کنترسازد، و کیفیت زندگی را بهبود میبرد. توسعه ی اقتصادی را ممکن میمی

روپایی به ا بر اساس قوانین زیست محیطی در کشورهای 2005باشد. از سال آوری، جابجایی، فراوری و بازیافت میجمع

های آبشویی های چوبی درمحیط قدغن شده است. چسبدلیل تقابل بین مواد آلی و محیط زیست، انباشتن ضایعات پانل

شود ان میها در محیط منجر به تشکیل متانلپگذارد و تجزیه ی این های زیرزمینی اثر میها روی آبشده از این پانل

به  4-1دول (. در ج2005 و همکاران،آتاناسیوداس باشد )از دی اکسید کربن می مرتبه بیشتر 80که اثر گلخانه ای آن 

 . به عنوان زباله اشاره شده است ام دی افبعضی مضرات زیست محیطی ناشی از سوزاندن و دفع ضایعات 

 ام دی اف ضایعاتکنترل غیر اصولی : اثرات زیست محیطی 1-1جدول 

 اثرات زیست محیطی

 هوا آب خاک

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

کربن، متان، دی اکسید  دانتشار دی اکسی وارد کردن مواد سمی به آب های سطحی تجمع خاکستر کوره ها و بقایای دود

 گوگرد،  اسید هیدرو کلریک،دی اکسین ها

 در هوای آزاد سوزاندن

 

 

                                                           
 ام دی اف یتولید کننده با مدیران کارخانجاتصاحبه اطالعات بدست آمده از م 18 -
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 باشند: های چوبی وجود دارد که به شرح زیر میهای مختلفی برای مدیریت پسماند ضایعات پانلروش

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

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

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

 تزئینی و حتی قطعات کوچکتر به کار رفته در مبلمان و کابینت مجددًا 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 محیط زیست دارد. چرا که مواد سمی شامل دی اک

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

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

ها و بویلرهای صنعتی ها، اجاقرا در مناطق مسکونی نباید سوزاند بلکه فقط در کورههای چوبی ضایعات پانل

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

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

 کند.می

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

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

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

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

سازی تسریع شود. اگر نسبت بین کربن و نیتروژن کمپوست مناسب نباشد اثرات منفی روی خاک و گیاهان 

تواند با استفاده از گل هیدراته نیز تصحیح شود کمپوست سازی به کربن به نیتروژن می دارد. نسبت باالی

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

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

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

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

 های مختلف بازیافت: روش -1-4-4

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

دهند یا از آن ممانعت گلخانه ای را کاهش میبازیافت به این دلیل که مزایای زیست محیطی زیادی دارند، گازهای 

 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 قابل 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

 (.10-1تقسیم کرد )شکل 

 

 مختلف بازیافت ضایعات ام دی اف هایروش -3 -1شکل 
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نظور شوند و سپس  به مروش 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 توسط دهی میحذف اتصاالت رزین بوسیله ی بخار آب یا آب داغ حرارت

 شود. های جدید استفاده میها برای ساخت تختهپس از خشک کردن الیاف از آنشود. دفیبراتور انجام می

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

تی میر از الیاف بازیافشود و هم زمان از مواد شیمیایی برای ساخت خدهی توسط بخار آب و یا آب داغ انجام میحرارت

ب با شود. البته مواد شیمیایی در ترکیشود و پس از آن مرحله ی جدا سازی الیاف توسط دفیبراتور انجام میاستفاده می

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

 شود.های جدید استفاده میها برای ساخت تختهآن خشک کردن الیاف از

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 منتقل داغ سطوح ای دمایی گرادیان طریق از و شودمی تولید ماده خود داخل در مستقیماً گرما

 عملی کیالکتر مقاومت کننده جادیا کی عنوان به واکنش طیمح روش نیا دردهی اهمیک است. روش ها روش حرارت

های یکی دیگر از روش .(2004و همکاران،  شیرزات) شودمی جادیا گرما آن از تهیسیالکتر عبور قیطر از و کندمی

است که در آن از امواج مایکروویو برای ایجاد حرارت و حذف رزین و جدا سازی 19دهی حجمی روش ماکروریلیزحرارت

شوند ور میبه شکل 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 حرارتتر از روشدر مدت زمان بسیار کوتاهو 

 

 

 

                                                           
19- Micro release 
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 سابقه تحقیق -1-5

مانده ی حاصل از های صنعتی از ضایعات باقی( طی تحقیقاتی به بررسی امکان ساخت پانل1977و همکاران ) والتر

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

هایی با های صنعتی استفاده شد. در مرحله ی بعدی تختهگرفته و از پسماندهای این فرایند جهت تولید پانل

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

دقیقه تولید کردند. در مرحله ی بعد خواص فیزیکی، مکانیکی و مقاومت به آتش این پانل ها مورد  45و  30، 15

باشد ولی با های تجاری میهای ساخته شده پایین تراز سطح خواص تختهبررسی قرار گرفتند و در کل خواص تخته

 د. های تولیدی را بهبود بخشیتوان خواص پانلاستفاده از روکش می

و  13، 6های ام دی اف با ضخامت های ( در آزمایشات خود به بررسی امکان ساخت پانل1997و همکاران ) آندرزج

درصد الیاف حاصل از پسماندهای  30درصد الیاف حاصل از پسماندهای چوبی و  70متری با استفاده از میلی 19

دهند د موم ساخته شدند. نتایج نشان میدرص1درصد رزین فنولیک و 60کاغذ پرداختند. این پانل ها با استفاده از 

باالتری از حداقل ثبت شده در استاندارد دارند  MORو  MOEمتر از میلی 6های ام دی اف با ضخامت که پانل

متری میلی 19و  13های ولی از سوی دیگر چسبندگی داخلی این پانل ها کمتر از حداقل استاندارد بود. در کل پانل

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

 خمیر و ترمومکانیکی خمیر از شده ساخته الیاف با شده تقویت چوبی فشرده صفحات هایویژگی (1980) کمپل

 ضعیف سختی و مقاومت ترمومکانیکی الیاف با شده تقویت فشرده صفحات که دریافتند و کردند مقایسه را شیمیایی

 .دارند باالتری آب جذب و تر

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

 سخت با رزین در الیاف بازیافتی قلیایی ناشی از تجزیه که حالت چرا شده پیشنهاد( 1995) همکاران و مک کیور

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

  فرایندها این که چرا کندمی ایجاد را مشکالت بعضی پرتلند سیمان با الیاف این چسباندن. شوندمی تولید بخار انفجار
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Investigation the chemical, morphological, wettability and thermal stability of 

recycled fibers from MDF wastes and quality of manufactured boards 

Abstract: 

In this study, quality of recycled fibers recycled from MDF wastes and MDF boards manufactured with 

them was investigated. Ohmic heating method (new method) and hydrothermal (common method) were 

utilized for recyling MDF wastes. For investigating the paractical aspect of recycling process, the MDF 

boards were manufactuered by using of virgin fibers too. In this research, the properties of fibers and 

practical properties f boards were studied. The morphology of fibers was investigated by measuring the 

length, diameter and aspect ratio and fiber classification test. The chemical properties of fibers consist of 

pH and buffering capacity, chemical composition and gel time of UF resin mixed with fibers were 

studied. Also for probing the chemical characteristic of fiber surface, FT-IR test was utilized. In addition, 

thermal properties of fibers were studied by TGA and DSC tests. The wettability of fibers also was 

determined by measuring the contact angels between fibers surface and water drop. For investigating the 

possible fractions of fibers after recycling process SEM test was utilized. After that the laboratory MDF 

boards with dimension of 35×35×12 mm and density of 0.7 gr/cm3 were manufactured. The effect of 

recycling process on the practical properties of MDF consist of water absorption and thickness swelling 

after 2 and 24 h , bending strength, modulus of elasticity and internal bonding was investigated. The 

results showed that the recycling process leads to the crushing and length decreasing of fibers and more 

sever damaging was occurred during hydrothermal recycling in comparission with ohmic recycling 

process. It was also founded that the chemical composition of fibers is changed within recycling process. 

pH and buffering capacity of fibers are increased after recycling, but its negative influence on UF resin 

curing can be compensated by adding alittle higher amount of catalyst. The results of FT-IR test revealed 

the existence of carbonyl groups and furfural production in fibers after recycling process. TGA and DSC 

analysis confirmed the existence of UF residues on the surface of recycled fibers and showed that the 

thermal decomposition of the recycled fibers had the behavior between wood and UF resin. The 

wettability of fibers was decreased after recycling process especially in hydrothermal method. SEM 

images showed the fraction on the surface of recycled fibers. Investigating the quality of manufactured 

MDF boards showed that ohmic heating method is proper method for recycling the MDF wastes. The 

properties of recycled boards by ohmic heating method is comparable with standard requirements and the 

properties of manufactured MDF boards by utilization of virgin fibers. The ohmic recycling method in 4 

min duration showed better results than those of 2 min duration. The results showed that chemical, 

structural and thermal properties of recycled fibers differed significantly from those of original fibers. 

Overall it can be said that ohmic heating method is an efficient method for recycling the MDF wastes and 
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its efficiency is significantly higher than that of hydrothermal method formerly used for recycling the 

MDF wastes. 

Key worlds: MDF, recycling, hydrothermal, ohmic heating, chemical and morphological stability. 
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