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بررسی کیفیت تخته فیبر با دانسیته ی متوسط ) (MDFساختهشده از الیاف بازیافتی به دو روش
حرارت دهی اهمیک و هیدروترمال
چکیده
متوسط1

در این مطالعه تأثیر روش بازیافت بر خواص کاربردی تخته فیبر با دانسیته
( )MDFموردبررسی قرار گرفته است .بهمنظور بازیافت ضایعات  MDFاز دو روش
بازیافت متفاوت شامل روش هیدروترمال و روش حرارت دهی اهمیک استفاده شد.
در مورد روش هیدروترمال پس از انجام پیشآزمون در دما و زمانهای مختلف،
بخارزنی در دمای  105درجه سانتی گراد و با مدتزمان  150دقیقه بهعنوان تیمار
بهینه انتخاب شد و در روش اهمیک مدتزمان حرارت دهی در دو سطح ( 2دقیقه و
 4دقیقه) در نظر گرفته شد .اثر بازیافت بر ویژگیهای مورفولوژیکی الیاف و خواص
کاربردی  MDFشامل مقاومت خمشی ،مدول االستیسیته ،مقاومت چسبندگی
داخلی ،قدرت نگهداری پیچ در لبه و سطح و واکشیدگی ضخامت بعد از  24ساعت
غوطهوری در آب موردبررسی قرار گرفت .همچنین ،وضعیت رزین باقیمانده روی
سطح الیاف توسط تصاویر بهدستآمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی2بررسی شد.
بررسی ابعاد الیاف و کالسهبندی آنها نشان داد که فرایند بازیافت منجر به خرد
شدن و کاهش طول الیاف میشود و روش هیدروترمال در مقایسه با روش حرارت
دهی اهمیک به دلیل شدت تیمار حرارتی اثر منفی فراوانی بر کیفیت الیاف داشته
است .نتایج مربوط به ویژگیهای کاربردی تختهها نشان داد که کیفیت تختههای
ساختهشده از الیاف بازیافتی به روش حرارت دهی اهمیک به شکل معنیداری بهتر
از کیفیت تختههای ساختهشده از الیاف بازیافتی به روش هیدروترمال است .عالوه بر
این ،مقایسهی نتایج با مقادیر تعریفشده در استاندارد )(DIN EN 622-5, 2006
نشان داد که برخالف تختههای ساختهشده از الیاف بازیافت شده به روش
هیدروترمال ،تمامی ویژگیهای کاربردی تختههای بازیافت شده به روش حرارت
دهی اهمیک (بهجز واکشیدگی ضخامت) در حد ملزومات استاندارد  ENاست.
افزایش مدتزمان تیمار حرارتی درروش اهمیک (از  2دقیقه به  4دقیقه) منجر به
بهبود ویژگیهای کاربردی تختههای ساختهشده از الیاف بازیافتی شد .تصاویر SEM
نشاندهندهی وجود مقادیر بیشتری از باقیماندههای رزین اوره فرمالدهید گیرا شده
روی سطح الیاف بازیافت شده به روش هیدروترمال بود.
واژگان کلیدي :تخته فیبر با دانسیته متوسط ،بازیافت ،هیدروترمال ،حرارت دهی
اهمیک ،کالسهبندی الیاف.
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بررسی كیفیت تخته فیبر با دانسیته ی متوسط ( )MDFساختهشده از الیاف بازيافتی

مقدمه
ويژگیهای مناسب  MDFبهعنوان مادهی اولیه برای
صنايع مبلمان منجر به جايگزينی اين محصول در بسیاری
از كاربردها شده و در حال حاضر مادهی اولیهی اصلی
صنعت مبلمان را تشکیل میدهد .حجم باالی تولید اين
محصول منجر به حجم زياد ضايعات آن شده است و در
حال حاضر يکی از مسائل اصلی و حائز اهمیت در اين
صنعت مديريت اين ضايعات است[ .]1روشهای متداول
برای مديريت ضايعات صفحات فشرده چوبی سوزاندن و يا
دفع آنها بهعنوان زباله است[ .]1اين روشها با مشکالت
زيستمحیطی و فنی همراه هستند .تقابل بین مواد آلی و
محیطزيست منجر به مشکالت بسیار پیچیدهای میشود.
چسبهای شسته شده از پانلهای چوبی موجب آلودگی
آبهای زيرزمینی میشوند .بهعالوه ،تخريب بیولوژيکی
اين مواد منجر به تشکیل متان میشود كه باعث تشديد
اثر گازهای گلخانهای در حدود  80مرتبه بیشتر از
دیاكسید كربن میشود[ .]1درصورتیكه مواد چوبی
بازيافت شده به چرخه تولید بازگردند ،نیاز به منابع چوبی
بکر كاهش يافته ،موجب برگشت سرمايه و صرفه اقتصادی
میشود و از آلودگی محیطزيست و پراكنده شدن ضايعات
در محیط جلوگیری میشود .بنابراين ،بازيافت فراوردههای
چوبی امری ضروری و غیرقابلانکار است .با توجه به اينكه
رزين متداول مورداستفاده در ساخت MDFاوره فرمالدهید
يا مالمین اوره فرمالدهید است ،هدف از بازيافت ضايعات
آن ،بازيافت فیبر است و نه چسب مورداستفاده در ساخت
آن؛ چراكه بعد از پلی مريزاسیون ،1رزينهای ترموست2
سخت و شکننده میشوند و امکان فعال كردن مجدد
خاصیت چسبندگی و بازيافت اين نوع رزينها وجود ندارد.
معموالً برای آزاد ساختن الیاف از ماتريس رزين بايد
اتصاالت رزين شکسته شود .با توجه به حساسیت رزين به
رطوبت و حرارت ،از قرار دادن ضايعات  MDFدر معرض
اين دو عامل میتوان بهعنوان راهکاری برای تخريب
اتصاالت و بازيافت الیاف استفاده كرد .آنچه حائز اهمیت
است دستيابی به روشی عملی است كه قابلیت اجرا در
صنعت را داشته باشد ،مصرف انرژی آن كم باشد ،سريع
Polymerization
Thermoset

1
2

باشد و در ضمن ،كیفیت الیاف بهدستآمده مناسب و
قابلمقايسه با الیاف اولیه باشد .در حال حاضر روش
هیدروترمال ،3متداولترين روش بازيافت الیاف است ،كه
طی آن الیاف با استفاده از تیمار بخار و دفیبراسیون
بازيافت و در ساخت تخته مورداستفاده قرار میگیرند [-7
.]2
فرايند حرارت دهی اهمیک 4يکی از روشهای حرارت
دهی حجمی است .درروش های حرارت دهی حجمی گرما
مستقیماً در داخل خود ماده تولید میشود و از طريق
گراديان دمايی يا سطوح داغ منتقل نمیشود .درروش های
حرارت دهی حجمی ،ايجاد حرارت سريعتر و يکنواختتر
است .انرژی مستقیماً هدايت میشود و دوستدار
محیطزيست هستند.
روش حرارت دهی اهمیک در تحقیقات متعددی در
صنايع غذايی مورداستفاده قرار گرفته است [Bartlett .]8
و  ) 2012( Newاز روش حرارت دهی اهمیک برای
بازيافت ضايعات ام دی اف استفاده كردند و با استفاده از
اين روش الیاف با كیفیت مناسب به دست آوردند [.]9
اساس كار در حرارت دهی اهمیک بر مبنای حضور يونها
و انتقال جريان الکتريکی بهواسطه آنهاست[ .]8با توجه
بهسرعت انتقال حرارت ،به نظر میرسد استفاده از اين
روش بهطور مؤثری نسبت به روش متداول حرارت دهی
با بخار يا آب میتواند سبب تخريب اتصال چسب بین
الیاف و جداسازی آنها از يکديگر شود .در اين تحقیق
بهمنظور بررسی كارايی روش اهمیک در بازيافت ضايعات
 ،MDFعملیات بازيافت به دو روش حرارت دهی اهمیک و
روش متداول بازيافت (روش هیدروترمال) انجام شد و
كیفیت الیاف و تختههای ساختهشده مورد مقايسه قرار
گرفتند.

مواد و روشها
مواد
بهمنظور انجام اين تحقیق ،ضايعات حاصل از كناره
بری پانلهای  MDFو الیاف بکر مورداستفاده در اين
كارخانه (بهمنظور مقايسه با الیاف بازيافتی) از كارخانهی
Hydrothermal
Ohmic heating

3
4
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پارس نئوپان تهیهشده و به آزمايشگاه فراوردههای مركب
چوبی گروه علوم و صنايع چوب و كاغذ دانشگاه تهران
منتقل شدند .ضايعات به قطعات كوچکتر برش خرده و
سپس به شکل چیپس خرد شدند .برای چسباندن الیاف
بهمنظور ساخت تختهها از رزين مايع تجاری اوره
فرمالدهید با مقدار مواد جامد  %65استفاده شد كه با
نسبت ( %12وزن خشک چسب) به كار رفت .هاردنر1
كلرور آمونیوم در حد  %1.5وزن خشک چسب استفاده
شد.
حرارت دهی هیدروترمال
بهمنظور بازيافت به روش هیدروترمال قطعات
خردشدهی ضايعات ،توسط دستگاه بخارزن در دمای 105
درجه سانتی گراد و به مدت  150دقیقه بخارزنی شده و
پسازآن الیاف به كمک دستگاه دفیبراتور جداسازی شدند.
حرارت دهی اهمیک
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دستگاهJEOL – 5510

الیاف بکر و بازيافتی با استفاده از
ساخت كارخانهی  JEOLدر دانشگاه شهید بهشتی تهیه
گرديد .برای جلوگیری از شارژ ،تمام نمونهها با طال پوشش
داده شدند.
ساخت تختهها
الیاف حاصل از اين دو فرايند ابتدا در هوای آزاد و
سپس در آون تا رطوبت متوسط  % 4-3خشک شدند.
تختههای  MDFموردمطالعه در شرايط آزمايشگاهی با
استفاده از يک پرس گرم از نوع  Burkle – LA160با ابعاد
 16×350×350میلیمتر و با دانسیته ی 0/7 g/cm3
ساخته شدند و سپس به مدت  14روز در اتاق
متعادلسازی رطوبت( كلیما) قرار گرفتند .پرس گرم با
فشار  35كیلوگرم بر سانتیمتر مربع با دمای  180درجه
سانتی گراد به مدت  5دقیقه استفاده شد.
اندازهگیری ویژگیهای کاربردی تختهها

بهمنظور بازيافت به روش حرارت دهی اهمیک قطعات
خردشدهی ضايعات ،ابتدا در آب گرم پیش حرارت دهی
شده و سپس در دستگاه گرمكنندهی 2اهمیک كه
بهمنظور بازيافت ضايعات  MDFدر مقیاس آزمايشگاهی،
طراحی و ساختهشده (شکل شماره  ( )1در دو زمان  2و 4
دقیقه) تحت حرارت دهی اهمیک قرار گرفتند.
بررسی ویژگیهای الیاف
اندازهگیری طول ،قطر و ضريب كشیدگی الیاف از
طريق تصويربرداری از  200نمونه از هر گروه از الیاف
انجام شد تصاوير بهدستآمده از میکروسکوپ ديجیتالی
 Dino captureتوسط نرمافزار  image jموردبررسی قرار
گرفتند و طول و قطر الیاف اندازهگیری شدند .برای
كالسهبندی الیاف به روش صنعتی نیز از دستگاه Fiber
 size analyzer B6, Sonic filter VU 100موجود در
كارخانه ی آرين سینا استفاده شد .اين دستگاه دارای شش
عدد الک با مشهای  120 ،70 ،35 ،16 ،10و  200است.
برای بررسی وضعیت رزين باقیمانده روی الیاف پس از
بازيافت ،تصاوير میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEM3از
1

hardner
heater
3 Emission Scanning Electron Microscope
2

مقاومت خمشی و مدول االستیسیته ی تختهها بر
اساس استاندارد  ،EN310مقاومت چسبندگی داخلی بر
اساس استاندارد  EN319و قدرت نگهداری پیچ در لبه و
سطح بر اساس استاندارد  EN 320اندازهگیری شدند.
همچنین واكشیدگی ضخامت بعد از  24ساعت غوطهوری
در آب تختهها طبق استاندارد EN 317اندازهگیری شد.
در اينن تحقینق از آزمننون تجزينه وارينانس يکطرفننه
استفاده شد و مقايسهی میانگینها بر اساس آزمون دانکنن
صورت گرفت .اثر نوع روش بازيافت بر خواص موردمطالعنه
در سطح يک و پنج درصد مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفنت.
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شکل  -1تصویر شماتیک دستگاه حرارت دهی اهمیک ساختهشده در مقیاس آزمایشگاهی

نتایج و بحث
تأثیر روش بازیافت بر ویژگیهای الیاف بازیافت
شده
نتايج مربوط به كالسهبندی الیاف در جدول شماره 1
ارائه شده است .در مورد الیاف بازيافتی در مقايسه با
نمونههای الیاف بکر درصد بیشتری از الیاف در گروه
0/09میلیمتر قرارگرفتهاند كه به اين معناست كه فرايند
بازيافت منجر به كاهش چشمگیر در ابعاد الیاف و ايجاد
نرمه میشود .كاهش ابعاد الیاف میتواند بعضی ويژگیهای
مکانیکی پانلها (بهويژه مدول االستیسیته) را كاهش دهد
[ .]3عالوه بر اين درصد بیشتری از الیاف بازيافت شده به
روش حرارتدهی اهمیک در مقايسه با الیاف بازيافت شده

به روش هیدروترمال در گروه  1/24میلیمتر قرار
میگیرند كه دلیل آن حذف مرحلهی دفیبراسیون و آسیب
كمتر به الیاف درروش حرارت دهی اهمیک است.
همچنین بین دو تیمار حرارت دهی اهمیک در مدتزمان
 2و  4دقیقه تفاوتی در طول الیاف بازيافتی بهدستآمده
مشاهده نمیشود .گروهبندی الیافی كه در كارخانهی آرين
سینا بهعنوان فیبر استاندارد مورداستفاده قرار میگیرد نیز
در جدول  1بهعنوان معیاری برای سنجش آورده شده
است .با توجه به اين اعداد ،مقدار نرمهی الیاف (الیاف با
طول  0/09میلیمتر) بازيافت شده به روش هیدروترمال
بیشتر از مقدار استاندارد مورداستفاده در كارخانه است.

جدول -1گروهبندی الیاف بکر و بازیافت شده
گروهبندی الیاف
نوع الیاف

1/24mm

0/22mm

0/09mm

الیاف بکر

%38/16

%36/27

%25/58

الیاف بازيافت شده به روش هیدروترمال

%22/38

%34/55

%43/07

الیاف بازيافتی به روش اهمیک ( 2دقیقه)

%28/82

%35/81

%35/37

الیاف بازيافتی به روش اهمیک ( 4دقیقه)

%28/82

%35/81

%35/37

الیاف استاندارد كارخانه

زير%35

باالی %30

زير %35

جدول شمارهی  2نتايج مربوط به میانگین طول ،قطر
و ضريب كشیدگی الیاف بکر و بازيافتی را نشان میدهد.
نتايج نشان میدهد كه طول الیاف پس از بازيافت ،كاهش

فراوانی داشته و اين كاهش طول درروش هیدروترمال
بیشتر از روش حرارت دهی اهمیک است .ضريب كشیدگی
الیاف نقش مهمی در مدول االستیسیته ،مقاومت خمشی و
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بازيافت شده به روش هیدروترمال كمترين ضريب
كشیدگی را نشان میدهند.

جدول -2طول ،قطر و ضریب کشیدگی الیاف بکر و بازیافتی
طول ()mm

قطر ((mm

l/d

الیاف بکر

4/3

0/51

8/43

الیاف بازيافتی به روش هیدروترمال

1/51

0/47

3/21

الیاف بازيافتی به روش اهمیک ( 2دقیقه)

2/54

0/43

5/9

الیاف بازيافتی به روش اهمیک ( 4دقیقه)

2/58

0/42

6/14

نوع الیاف

وضعیت رزين باقیمانده روی الیاف پس از بازيافت،
توسط تصاوير میکروسکوپ الکترونی روبشی تهیهشده از

سطح الیاف بکر و الیاف بازيافت شده به روشهای مختلف
بررسی شد (شکل .)2

شکل  -2تصاویر میکروسکوپ الکترون روبشی ( )SEMالیاف بکر و بازیافتی
(وجود بقایای رزین سخت شده روی الیاف بازیافتی توسط فلش نشان داده شده است)

همانطور كه در شکل  2توسط فلشها مشخص شده،
در سطح الیاف بازيافت شده به روش هیدروترمال آثار
رزين باقیمانده به شکل فراوانی مشاهده میشود .وضعیت
سطح الیاف بازيافت شده به روش حرارت دهی اهمیک در
مدت  4دقیقه بیشترين شباهت را به وضعیت سطح الیاف
بکر دارد كه نشاندهندهی حذف بقايای رزين از سطح
الیاف در اين روش است .وجود رزين باقیمانده روی الیاف
ازجمله داليل افت كیفیت تختههای بازيافت شده است كه

علت آن اثر منفی باقیماندههای رزين روی چسب زنی
يکنواخت الیاف و ايجاد اختالل در اتصال بین الیاف است
[.]4
تأثیر روش بازیافت بر ویژگیهای کاربردی
تختهها
نتايج مربوط به تجزيه واريانس ويژگیهای فیزيکی و
مکانیکی تختههای بازيافت شده در جدول  3ارائه شده و
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لبه و سطح و مقاومت چسبندگی داخلی) در مورد ساير
ويژگیها ملزومات استاندارد  ENرا رعايت نمیكنند .نتايج
تحقیقات ساير محققین نیز نشان میدهد كه استفاده از
روش هیدروترمال برای بازيافت ضايعات  MDFمنجر به
افت مقاومت خمشی ،مدول االستیسته و افزايش
واكشیدگی ضخامت تختههای بازيافتی میشود [ .]2-6 ،7
كاهش ويژگیهای مکانیکی میتواند عمدتاً به تجزيهی
حرارتی چوب در حین تیمار هیدروترمال مربوط باشد
بهعالوه عوامل ديگر ازجمله كاهش چشمگیر ابعاد،
شاخهدار شدن الیاف و بقايای رزين سخت شده روی سطح
الیاف میتوانند اثر منفی روی ويژگیهای تختههای
بازيافتی به اين روش داشته باشد [ .]2،3،5،11علت برتری
ويژگیهای مکانیکی تختههای بازيافت شده به روش
اهمیک نسبت به روش هیدروترمال ،آسیب كمتر به الیاف
در حین فرايند بازيافت و ابعاد مناسبتر الیاف (جدول  1و
 )2است.

نتايج مربوط به مقايسهی میانگین اين ويژگیها و
گروهبندی دانکن در شکلهای شمارهی 3تا  7نشان داده
شده است .نتايج تجزيه واريانس نشان میدهد كه تأثیر
روش بازيافت بر ويژگیهای فیزيکی و مکانیکی تختههای
بازيافت شده معنیدار است .نتايج ارائهشده در شکلهای 3
تا  7نشان میدهد كه بازيافت ضايعات  MDFبه روش
اهمیک (مخصوصاً در مدتزمان  4دقیقه) برخالف روش
هیدروترمال منجر به ساخت تختههای با كیفیت مناسب
میشود .چسبندگی داخلی ،مقاومت خمشی و مدول
االستیسیته تختههای بازيافت شده به روش اهمیک به
شکل فراوانی بیشتر از تختههای بازيافت شده به روش
هیدروترمال است ،همچنین مقايسهی نتايج با مقادير
تعیینشده در استاندارد (جدول شماره  ،)4نشان میدهد
كه تختههای بازيافت شده به روش اهمیک ويژگیهايی در
محدودهی استاندارد داشتهاند درحالیكه تختههای بازيافت
شده به روش هیدروترمال (بهجز قدرت نگهداری پیچ در

جدول - 3تجزیه واریانس تأثیر روش بازیافت بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تختههای ام دی اف بازیافت شده
ويژگیها

df

میانگین مربعات

F

Sig

مقاومت خمشی( بین گروهها)

2

169/37

9/35

0/001

داخل گروهها

30

15/91

-

-

كل

32

-

-

-

مدول االستیسیته (بین گروهها)

2

579195/71

6/53

0/004

داخل گروهها

30

88651/094

-

-

كل

32

-

-

-

چسبندگی داخلی (بین گروهها)

2

0/578

14/08

0/000

داخل گروهها

30

0/041

-

-

كل

32

-

-

-

قدرت نگهداری پیچ در لبه (بین گروهها)

2

0/181

7/59

0/002

داخل گروهها

30

0/024

-

-

كل

32

-

-

-

قدرت نگهداری پیچ در سطح(بین گروهها)

2

0/347

13/78

0/000

داخل گروهها

30

0/025

-

-

كل

32

-

-

-

واكشیدگی ضخامت پس از  24ساعت
(بین گروهها)

2

128/881

12/64

0/000

داخل گروهها

30

10/194

-

-

كل

32

-

-

-
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a

25

c

2
15
1

5

هیدروترمال

اهمیک  2دقیقه

مقاومت خمشی)(MPa

b

3

اهمیک  4دقیقه

شکل  -3مقاومت خمشی تختههای ساختهشده از الیاف بازیافت شده به روشهای مختلف
(خط افقی نشاندهندهی مقدار قابلقبول این ویژگی در استاندارد  EN 310است).

شکل  -4مدول االستیسیته ی تختههای ساختهشده از الیاف بازیافت شده به روشهای مختلف
(خط افقی نشاندهندهی مقدار قابلقبول این ویژگی در استاندارد  EN 310است).
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33

14

a
a

1

b
8
6
4
2

هیدروترمال

اهمیک  2دقیقه

مقاومت سبندگی داخلی )(MPa

12

اهمیک  4دقیقه

شکل  -5سبندگی داخلی تختههای ساختهشده از الیاف بازیافت شده به روشهای مختلف
(خط افقی نشاندهندهی مقدار قابلقبول این ویژگی در استاندارد  EN 319است).

قدرت نگهداری پیچ در سطح

a

a

a

c

b

18
16
14
12
1
8
6
4
2

نیرو )(N

هیدروترمال

b

قدرت نگهداری پیچ در لبه

اهمیک  2دقیقه اهمیک  4دقیقه

شکل -6قدرت نگهداری پیچ در لبه و سطح تختههای ساختهشده از الیاف بازیافت شده به روشهای مختلف
(خطوط افقی نشاندهنده مقدار قابلقبول این ویژگیها در استاندارد  EN 320است .خط ین :قدرت نگهداری پیچ در سطح ،خط مشکی:
قدرت نگهداری پیچ در لبه)

واكشیدگی ضخامت بعد از  24ساعت غوطهوری در
آب تختههای بازيافت شده به روش هیدروترمال به شکل
معنیداری بیشتر از مقادير بهدستآمده در مورد تختههای
بازيافت شده به روش اهمیک است (شکل  .)7مقايسهی
نتايج با مقادير استاندارد (جدول  )4نشان میدهد كه
واكشیدگی ضخامت تختههای بازيافت شده به هر دو روش
اهمیک و هیدروترمال خارج از محدودهی استاندارد است

كه علت آن میتواند انحالل لیگنین سطحی الیاف پسماند
در اثر تیمار حرارتی و افزايش درصد شکستگی الیاف باشد
[5و .]2لذا با توجه به اين امر استفاده از پارافین ،جهت
كاهش واكشیدگی ضخامت تختههای  MDFپیشنهاد
میگردد .تیمار حرارتی شديدتر درروش هیدروترمال
نسبت به روش حرارت دهی اهمیک منجر به افزايش
رطوبت پذيری شده است.
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b
ab

4

a

35
3
25

)(%

2
15
1
5

شکل  -7واکشیدگی ضخامت بعد از  24ساعت غوطهوری در آب تختههای ساختهشده از الیاف بازیافت شده به روشهای مختلف(خط
افقی نشاندهندهی مقدار قابلقبول این ویژگی در استاندارد EN 317است).
جدول  -4مقادیر استاندارد ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با دانسیته متوسط
ويژگی و استاندارد مربوطه

واحد

مقدار استاندارد در ضخامت  12تا  19میلیمتر

چسبندگی داخلیEN 319

N/mm2

0/55

مقاومت خمشی EN 310

N/mm2

20

مدول االستیسیته EN 310

N/mm2

2200

واكشیدگی ضخامت  24ساعته EN317

)(%

12

قدرت نگهداری پیچ در سطح EN 320

)(N

1080

قدرت نگهداری پیچ در لبهEN 320

)(N

900

نتیجهگیری
تختههای  MDFبازيافت شده از الیاف بهدستآمده از
روش حرارت دهی اهمیک كیفیت بهتر (مقاومت خمشی،
مدول االستیسیته ،چسبندگی داخلی و قدرت نگهداری
پیچ بیشتر و واكشیدگی ضخامت كمتر) نسبت به
تختههای بازيافت شده به روش هیدروترمال داشتند .در
میان دو روش حرارت دهی اهمیک  ،تیمار حرارتی
طوالنیتر (مدتزمان  4دقیقه) تختههايی با كیفیت بهتر را
ارائه میدهند .مقايسهی نتايج با استاندارد  ENنشان
میدهد كه تختههای ساختهشده به روش حرارت دهی
اهمیک ملزومات استاندارد را رعايت میكنند اما برخی
ويژگیهای تختههای بازيافت شده به روش هیدروترمال
خارج از محدودهی استاندارد میباشند .روش حرارت دهی

اهمیک روشی دوستدار محیطزيست است كه انرژی
الکتريکی را با بازده باالی  %95به انرژی حرارتی تبديل
میكند .سرعت عمل اين روش باالست و به دلیل حرارت
دهی از نوع حجمی آسیب كمتری به الیاف وارد میكند .با
توجه به اينكه استفاده از اين روش تختههای بازيافتی با
كیفیت در محدودهی استاندارد را به دست میدهد
میتوان گفت روش كارآمد و مناسبی برای بازيافت
ضايعات  MDFاست .در ضمن الیاف بازيافت شده از اين
روش میتوانند بدون نیاز به تركیب با الیاف بکر استفاده
شوند و بنابراين میتوان گفت جايگزين مناسبی برای
الیاف بکر مورداستفاده در كارخانههای تولیدكنندهی
 MDFمیباشند.
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Investigation the quality of recycled medium density fiber boards via two
different method i.e. hydrothermal and ohmic heating

Abstract
In this study, recycled fibers from hydrothermal and ohmic
heating were used to manufacture medium density fiberboard
(MDF). The purpose of this study was to determine the effect
of recycling method on practical properties (bending strength,
modulus of elasticity, internal bonding and screw holding in
edge and surface and thickness swelling after 24-hour
immersion in water) of the boards. In addition, a
morphological analysis was done to evaluate the influence of
recycling process on fiber dimensions. The results of
classification and dimension analysis of fibers confirmed the
negative influence of recycling process on quality of fibers.
Moreover, fiber deformation in hydrothermal recycling was
higher than that of ohmic recycling due to sever condition of
heating. Physical and mechanical properties of boards made
with ohmic heated fibers were better compared to the
hydrothermal method. Overall results showed that MDF
panels made from recycled fibers via ohmic heating method
exceed the minimum values required by EN standards (EN
622-5, 2006) for all properties but thickness swelling.
Increasing the time of ohmic heating led to an improvement in
practical properties of recycled MDF boards. It was observed
by SEM that much more residues of cured UF resin adhesive
were existed on the surface of recycled fibers via
hydrothermal method.
Keywords: medium density fiberboard, recycling,
hydrothermal treatment, ohmic heating, fiber classification.
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