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چکیده

در این تحقیق ویژگیهای الیاف بازیافت شده از پسماند تخته فیبر دانسیته متوسط که یکی از منابع بالقوه مهم قابلاستفاده بهعنوان

ماده اولیه در ساخت تخته فیبر دانسیته متوسط میباشند ،بررسی شد .به این منظور از دو روش حرارتدهی اهمیک (در دو زمان  2و
 4دقیقه) و هیدروترمال (در دمای  105درجه سانتیگراد به مدت  150دقیقه) برای بازیافت پسماند تخته فیبر دانسیته متوسط و از
الیاف بکر بهعنوان نمونه شاهد استفاده شد .ترکیب شیمیایی الیاف (مقدار لیگنین ،سلولز و همیسلولز) بهعنوان عوامل مؤثر بر کیفیت
الیاف اندازهگیری شد .از الیاف بکر و بازیافتی طیف  FT-IRگرفته شد تا تغییرات شیمیایی سطح پس از بازیافت مشخص شود.
همچنین بهمنظور تعیین خاصیت ترشوندگی الیاف تصاویری از وضعیت قطره آب بر سطح الیاف تهیه شد و زاویه تماس بین قطره آب
و سطح الیاف اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که ترکیب شیمیایی الیاف در اثر بازیافت دستخوش تغییر میشود ،بهطوریکه بیشترین
تغییر در مقدار همی سلولز و مواد استخراجی رخ داد .همچنین در الیاف بازیافتی به روش هیدروترمال ،کاهش چشمگیر در مقدار
لیگنین مشاهده شد .نتایج  FT-IRبیانگر وجود گروههای کربونیل بیشتر و هیدروکسی کمتر در الیاف بازیافتی نسبت به الیاف بکر بود
که نشاندهنده فرایند استری شدن در الیاف بازیافتی میباشد .بررسی زاویه تماس قطره آب روی سطح الیاف نشان داد که ترشوندگی
الیاف پس از بازیافت مخصوصاً در روش هیدروترمال کاهش یافته است.
واژههای كليدی :بازیافت ،پسماند تخته فیبر با دانسیته متوسط ،ترشوندگی ،طیفسنجی با مادونقرمز ،ترکیب شیمیایی

مقدمه
تخته فیبر با دانسیته متوسط بهعنوان یکی از فراوردههای
جدید و پرکاربرد چوب دارای ساختاری همگن ،سطوحی
صاف و لبههای فشرده و متراکم میباشد که مانند چوب
ماسیو قابلیت برش و ماشینکاری دارد .این مزایای نسبی
باعث شده که تولید جهانی تخته فیبر با دانسیته متوسط تخته
فیبر با دانسیته متوسط در سالهای اخیر به نحو محسوسی
افزایش یابد.

پسماند به سه دسته کلی گروهبندی میشود :پسماند
بهجامانده از مبلمان و کابینتهای کهنه که بهمرورزمان
غیرقابل استفادهشدهاند ،پسماند تولیدشده در کارخانهها و
کارگاههای تولیدکننده مبلمان و کابینت و پسماند تولید شده
در کارخانههای تولیدکننده این صفحات .درنتیجه کنارهبری
تختهها منجر به از دست رفتن حجم قابلتوجهی از صفحات
تولید شده و درواقع بخش عمدهای از ماده اولیه میشود.
در حال حاضر این حجم گسترده پسمماند یما بمهعنموان
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زباله دورریز و یا سوزانده میشمود .وجمود ممواد شمیمیایی
سمی در ترکیب رزین مورد استفاده در ساخت تخته فیبر بما
دانسیته متوسط و همچنین تصاعد گاز متان در اثمر تخریمب
بیولمموکیکی ایممن پسممماند منجممر بممه اثممرات نممامطلوب
زیستمحیطی میگردد ( .)Athanassiadou et al., 2005از
سوی دیگر تقاضای صنعتی برای مواد چوبی مناسب ساخت
تخته فیبر با دانسیته متوسط در بعضی از کشورهای آسمیایی
وضعیت بحرانی دارد .رشد باالی اقتصادی در آسیا منجر بمه
افزایش تقاضا برای مواد اولیه چوبی شده است .مواد چوبی،
ماده اولیه بسیاری از صمنایع ململ خمیرکاغمذ ،انمرکیهمای
زیستی ،الوار و کامپوزیتهای چوبی میباشند .بهعالوه اینکه
افزایش آگاهی در مورد مسائل زیستمحیطمی و نگرانمی در
مممورد سممالمت جنگمملهمما ،تنممو حیمماتوحممش و تولیممد
زیستتوده ،تحقیقات را بمه سممت یمافتن جمایگزین منمابع
چوبی نیز سوق داده اسمت (.)Rohdes and Gehrds, 1995
الزم به توضیح است که کارخانه های تولیدکننده تخته فیبر با
دانسیته متوسط در کشور ما همواره با مشمکل کمبمود مماده
اولیه مواجهاند و منابع چوبی جنگلهای موجود پاسمخگوی
نیازهای بخش صنعت چموب نممیباشمد کمه بما توجمه بمه
راهاندازی واحدهای جدید این مشکل دو چندان خواهد شمد
( .)Habibi et al., 2007پسماند تخته فیبر با دانسیته متوسط
منبع قابل توجهی از فیبر در خود دارند ،ازایمن رو از قابلیمت
خوبی برای جایگزین شدن بهعنوان ماده اولیمه بمرای تولیمد
تخته فیبر با دانسیته متوسمط برخوردارنمد .آنچمه در ممورد
بازیافت این پسماند حائز اهمیت است ،دستیابی بمه روشمی
عملی است که قابلیت اجرا در صنعت را داشته باشد ،مصرف
انرکی آن کم باشد ،سمریع باشمد و درضممن ،کیفیمت الیماف
بهدستآمده از آن مناسب و قابلمقایسه با الیاف اولیه باشمد.
به نحوی که بیشتر روشهای مورد مطالعه در تحقیقات گذشته
3
براساس روشهای بخارزنی ،1دفیبراسمیون 2و خمیرسمازی
بوده است که درنتیجه این روشها الیاف بازیافتی بخشمی از
1-Steaming
2- Defiberation
3-Pulping

کیفیمت خمود را از دسمت ممیدهنمد (; Dix et al., 2001
Mantanis et al., ;Michanickl and Boehme, 2003
Roffael et ; Grigoriou, 2008 Lykidis and ; 2004
 .)Nicewicz and Leszek, 2010; al., 2009در این روش
ها حرارتدهی مداوم در دمای باال سمبب تخریمب الیماف و
توده لیگنوسلولزی و کاهش بازده می شود .در حمال حاضمر
بخارزنی (روش هیدروترمال )4متداول تمرین روش بازیافمت
پسماند تخته فیبر با دانسیته متوسط میباشد که طی آن الیاف
با استفاده از تیمار بخار و دفیبراسیون دوباره ،بازیافمت و در
ساخت تخته های تخته فیبر با دانسیته متوسط مورد اسمتفاده
قرار میگیرند ( .)Moradikia, 2005بررسیها نشان داده که
تختههای حاصل از الیاف بازیافمت شمده بمه ایمن روش در
مقایسه با تختههای ساخته شده با الیماف بکمر ویژگمیهمای
فیزیکی و مکانیکی ضعیفتری دارند .بهکارگیری روشهایی
با حداقل تیمار مکانیکی یا بدون تیمار مکمانیکی ممیتوانمد
تأثیر قابل مالحظهای بر کیفیت الیاف بازیافتی داشته باشمد و
اسممتفاده از روشهممای حممرارتدهممی حجمممی بممهجممای
حرارتدهی از طریق سطح نیز میتواند منجمر بمه بازیافمت
الیاف باکیفیت بهتر شود .در روش های حرارتدهی حجممی
گرما به طور مستقیم در داخل خود ماده تولید ممی شمود و از
طریق گرادیان دمایی یا سطوح داغ منتقمل نممی شمود .ایمن
روشها مزایای زیادی در مقایسه بما گمرم کمردن از طریمق
سطح دارند .در روشهای حرارتدهی حجمی ،ایجاد حرارت،
سریعتر و یکنواختتر است .انرکی بهطمور مسمتقیم همدایت
می شود و در ضمن ایمن روشهما دوسمتدار محمیط زیسمت
هستند .یکی از روش های حرارت دهمی حجممی کمه بمرای
بازیافت پسماند تخته فیبر با دانسیته متوسط میتواند استفاده
شود ،فرایند حرارت دهمی اهمیمک 5اسمت .اسماس کمار در
حرارتدهی اهمیک برمبنای حضور یونها و انتقمال جریمان
الکتریکی به واسطه آنهاست .نمک کلریدسدیم از متداول ترین
منابع تمأمین یمونهما در ایمن سیسمتم اسمت ( Zandi and
 .)Niakousari, 2012در این روش ،محیط واکنش بهعنموان
4- Hydrothermal
5-Ohmic
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یک ایجادکننده مقاومت الکتریکی عمل میکنمد و از طریمق
عبممور الکتریسممیته از آن گرممما ایجمماد مممیشممود .از روش
حرارتدهی اهمیک بهعنوان روش جدید و کم آسیب بمرای
بازیافت پسماند تخته فیبر با دانسیته متوسط میتوان استفاده
کرد.
الزم به ذکر است که تنها آسیب مکمانیکی الیماف و کماهش
طول یا خرد شدن آنها منجر بمه افمت ویژگمیهمای فیزیکمی و
مکانیکی تختههای حاصل نمیشمود ،بلکمه تغییمر احتممالی در
ویژگیهای شیمیایی الیماف و همچنمین ترشموندگی الیماف نیمز
ممکن است اثر منفی روی کیفیت تختههای حاصل داشته باشد.
بنابراین باید توجه داشمت کمه الیماف بازیافمت شمده از
پسماند تخته فیبر با دانسیته متوسط طی دو فراینمد متفماوت
در معرض شرایط شدید حرارتی قرار ممیگیرنمد ،یکبمار در
زمان ساخت تختههای اولیه در مرحله پرس و بار دیگمر در
تیمار حرارتی برای از بین بردن اتصماالت رزیمن بمهمنظمور
بازیافت .همچنین این الیاف مراحل پمرس و چسمبزنمی را
پشت سر گذاشتهاند .این شرایط عالوه بر خرد شدن و کوتماه
شدن طول الیاف ،منجر به تغییر سماختار شمیمیایی ،ترکیمب
شیمیایی و ترشوندگی الیاف می شود .ویژگی همای شمیمیایی
الیاف چوبی تأثیر بسزایی در کیفیت تختمه فیبمر بما دانسمیته
متوسط حاصل دارد .ویژگی های شیمیایی روی شکلگیمری
اتصاالت ،ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی و حرارتمی چموب
تأثیر دارند ( .)Lang et al., 2013عالوهبراین ویژگمیهمای
شیمیایی الیاف میتواند پلیمر شدن رزین را نیز تحمت تمأثیر
خود قرار دهد.
یکی از مراحل اصلی تشکیل اتصاالت چسب ،خاصمیت
ترشوندگی است .تر شدن مرحلهای است که فقط مربوط بمه
چسب نیست بلکه رابطه مستقیم با کیفیت سطح چموب دارد
(.)Latibari, 2007
ترشوندگی چوب و الیاف چوبی میتواند تحت تأثیر عوامل
مختلف قرار بگیرد ،ازجمله انرکی سمطح و وجمود گمروههمای
هیدروکسیل آزاد .حرارتدهی چموب یکمی از عواممل بسمیار
مهمی است که میتواند روی انرکی سطحی و گروههمای قطبمی
چوب و درنتیجه ترشوندگی آن تأثیر بگذارد .با توجه به اینکمه
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در فراینممد بازیافممت ،الیمماف در مرحلممه پممرس و در زمممان
حرارتدهی برای بازیافت در دمای باال حرارت میبینند ،انتظار
میرود که ترشوندگی الیاف دستخوش تغییر شود .از ایمنرو در
این مطالعه خاصیت ترشوندگی الیماف بازیمافتی موردبررسمی و
مقایسه با الیاف بکر قرار گرفت .هدف از ایمن مطالعمه بررسمی
ویژگیهای شمیمیایی و ترشموندگی الیماف پمس از بازیافمت و
مقایسه آن با الیاف بکر میباشد.

مواد و روشها
به منظور انجام این تحقیق ،پسماند حاصل از کنمارهبمری
ورقهای تخته فیبر با دانسیته متوسط و الیاف بکر (بهمنظمور
مقایسه با الیاف بازیافتی) از کارخانه پارس نئوپان تهیه شده
و به آزمایشگاه فراوردههمای مرکمب چموبی گمروه علموم و
صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران منتقل شمدند .پسمماندها
به قطعات کوچکتر برش داده شد و بعد بمه شمکل چیمپس
خرد شدند .الزم به ذکر است ماده اولیه تشمکیلدهنمده ایمن
پسماند الیاف حاصل از مخلموط گونمه هما و چسمب ممورد
استفاده در آن رزین اوره فرمالدهید در ترکیب بما کاتمالیزور
کلرور آمونیوم میباشد.
به منظور بازیافت به روش هیدروترمال قطعات خردشمده
پسممماند ،توسممط دسممتگاه بخممارزن (اتمموکالو) موجممود در
آزمایشگاه در دمای  105درجه سانتیگراد و بمهممدت 150
دقیقه بخارزنی شمده و پمسازآن الیماف بمه کممک دسمتگاه
دفیبراتور موجود در این آزمایشگاه جداسازی شدند.
برای بازیافت بمه روش حمرارتدهمی اهمیمک قطعمات
خردشده پسماند ،ابتدا در آب گرم با دمای جوش بمه ممدت
1
 30دقیقه پیش حرارتدهی شمده و بعمد در دسمتگاه هیتمر
اهمیک که در مقیاس آزمایشگاهی ساخته شده (در دو زمان
 2و  4دقیقه) تحت حرارتدهی اهمیک قرار گرفتند (شمکل
 .)1الکترولیت مورد استفاده در حرارتدهی به روش اهمیک
محلول آب و نمک بود ،در واقع از نمک طعام (کلرید سدیم)
بهعنوان یون انتقالدهنده استفاده شد.
1- Heater
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شکل  -1تصوير دستگاه اهميک در زمان حرارتدهي پسماند تخته فيبر با دانسيته متوسط؛  :1سيستم برق دستگاه؛  :2پيچ تنظيم دمای
دستگاه؛  :3محفظه تيمار؛  -4قالب مسي پوششدار برای اتصال الکترودها به بدنه؛  -5مخلوط پسماند تخته فيبر با دانسيته متوسط و
الکتروليت در زمان حرارتدهي توسط جريان برق

پممس از آبگیممری اولیممه ،الیمماف بازیافممت شممده روی
توریهای سیمی پهن شدند تا رطوبت آنهما تما حمد ممکمن
کاهش یابد .پسازآن کلیه الیاف بکمر و بازیمافتی در دممای
 103درجه سانتیگراد به ممدت  24سماعت در خشمککمن

صفحه ای خشک شده و در کیسمه همای پالسمتیکی مقماوم و
غیرقابل نفوذ بستهبندی شدند.
درمجمو چهار تیمار از عوامل متغیر بهدست آمد که
عالئم مربوط به آنها در جدول  1مشاهده میشود.

جدول  -1تيمارهای حاصل و عالئم مربوط به آنها
عالمت تيمار

نوع الياف

OF

الیاف بکر

RF-1

الیاف بازیافت شده به روش حرارتدهی اهمیک در زمان  2دقیقه

RF-2

الیاف بازیافت شده به روش حرارتدهی اهمیک در زمان  4دقیقه

RF-3

الیاف بازیافت شده به روش هیدروترمال

تعيين تركيب شيميايي الياف
ترکیبات شیمیایی اندازهگیری شده در مورد الیاف بکمر و
بازیممافتی و روشهممای اسممتاندارد مممورد اسممتفاده بممرای
اندازهگیری این ترکیبات بهشرح زیر بوده است:
تهیه پودر :تهیه پودر طبمق اسمتاندارد شمماره  om85مم
 T 267آییننامه  TAPPIانجام شد.
تعیین درصد رطوبت نمونه :برای تعیین درصمد رطوبمت

پممودر از اسممتاندارد شممماره  om 88م م  T 264آیممیننامممه
 TAPPIاستفاده شد.
تعیین مواد استخراجی محلول در حالل آلی :تعیین مواد
استخراجی محلول در حالل آلی طبق استاندارد شماره 97
 omم  T 207آییننامه  TAPPIانجام شد.
تعیین مقدار سلولز :اندازه گیری سملولز طبمق اسمتاندارد
شماره  om 88م  T 264آییننامه  TAPPIانجام شد.
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تعیین مقدار لیگنین :اندازه گیری لیگنین طبمق اسمتاندارد
شماره  om 97م  T 222آییننامه  TAPPIانجام شد.
تعیین مقدار هولوسلولز :بهمنظور تعیین مقدار هولوسملولز
از استاندارد  249- um 75.Tاستفاده شد.
بررسي ساختار شيميايي سطح الياف
به منظمور بررسمی تغییمر سماختار شمیمیایی پلیمرهمای
تشممکیلدهنممده سممطح الیمماف ،بعممد از بازیافممت از آزمممون
طیفسنجی با مادونقرمز استفاده شد.
به این منظور از دستگاه طیفسنجی تبدیل فوریه مادونقرممز
ممممدل  Spectrum RX Iسممماخت شمممرکت PerkinElmer
اسممتفاده شممد .از الیمماف آسممیاب شممده بممهوس میله برمیدپتاس میم
قرص هایی تهیه شد ،به این ترتیب که پس از مخلوط کردن
نمونه پودری شکل با حالل برمید پتاسیم و سمابیدن آنهما
داخل هاون عقیق مقداری از نمونه (حدود  0/008گرم از
آن) به وسیله دستگاه قرص ساز به قرص شیشه ای تبمدیل
شد .قرص داخل نگهدارندهِ نمونه و بعمد داخمل دسمتگاه
 FT-IRقرار داده شد .دستگاه طیف نمونه هما را گرفتمه و
دیاگرام آنها را ارائه می دهد.
مطالعه خاصيت ترشوندگي الياف
به منظور بررسی خاصمیت ترشموندگی الیماف ،زاویمه
تماس قطره آب با سطح الیاف مورد بررسی قرار گرفمت.
برای اندازه گیمری زاویمه تمماس ،قطمره آب بما حجمم 4
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میکرولیتر روی سطح الیاف به شدت فشرده شده چکانده
شد و در لحظه رهاسازی قطره روی سطح (صفر ثانیه) با
اسممممتفاده از یممممک دوربممممین دیجیتممممال سمممماخت
شمممرکت  Dataphysicsممممدل  OCA 15 plusاز آن
تصویربرداری شد .برای هر نو از الیاف سه تصویر گرفته
شد .تصاویر بدست آمده در نرم افزار  image jبررسی شده
و زاویه تماس بین سطح و قطره از طریمق رسمم خطموط
مماس اندازه گیری شد .نتایج بدست آمده به کمک تکنیک
تجزیه واریمانس و بما اسمتفاده از آزممون دانکمن ممورد
تجزیه وتحلیل قرار گرفتند .اثمر نمو روش بازیافمت بمر
خواص مورد مطالعه در سطح یمک و پمنج درصمد ممورد
تجزیه وتحلی ل قرار گرفت.

نتایج
تركيبات شيميايي الياف
نتایج مربوط به مقادیر هریک از ترکیبات شیمیایی چوب
شامل لیگنین ،سلولز ،همی سملولزها و ممواد اسمتخراجی در
جدول  2ارائه شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،مقدار ممواد اسمتخراجی و
همی سلولزهای الیاف بازیمافتی ( RF-2 ،RF-1و  )RF-3بمه
شکل مشخصی کمتر از الیاف بکر می باشد و لیگنین نیمز تما
حدودی دستخوش تغییر شده و در زمان بازیافت مخصوصماً
در روش هیدروترمال ) (RF-3کاهش یافته است امما مقمدار
سلولز تغییر مشخصی نداشته است.

جدول  -2تركيب شيميايي الياف بکر و بازيافتي
مواد استخراجي

سلولز

هميسلولزها

ليگنين

نوع الياف

()%

()%

()%

()%

OF

3/8

46/15

20/14

23/4

RF-1

1/57

45/90

15/42

22/45

RF-2

1/4

45/12

14/35

22/3

RF-3

1/22

46/42

14/44

19/5
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ساختار شيميايي سطح الياف
نتایج مربوط به طیف سنجی ممادون قرممز الیماف بکمر و
بازیافتی بمهمنظمور مقایسمه گمروههمای عماملی و سماختار
شیمیایی سطح ارائه شده است (شکل  2و  .)3بما توجمه بمه
اینکه تفاوت ساختار شیمیایی الیاف بکر و بازیافتی میتواند
حاصل مرحله پرس و یا مرحله بازیافمت باشمد ،بمهمنظمور
بررسی این موضو  ،از خود پسماند تختهها (تختمه فیبمر بما
دانسیته متوسط) نیز طیف گرفته شد .به دلیمل تمراکم شمدید

پیک ها در طولموج  2000تا  ،4000cm-1نمودار مربوط به
این دامنه طولموج جداگانه نیز ترسیم شده است تا تغییمرات
بین طیفهای بهدستآمده قابل تشخیص باشد .مقایسه طیف
مربوط به الیاف بکر  OFبا الیماف بازیافمت شمده بمه روش
اهمیک  2دقیقه ،اهمیک  4دقیقه و هیمدروترمال (بمهترتیمب
 RF-2 ،RF-1و  )RF-3و تختممه فیبممر بمما دانسممیته متوسممط
نشان دهنده تفاوتهایی بین این طیفها بود که در ذیل شرح
دادهشده است.

شکل  -2طيفسنجي مادونقرمز الياف بکر ،بازيافتي و تخته فيبر با دانسيته متوسط در طول موج  400تا 4000

شکل  -3طيفسنجي مادونقرمز الياف بکر ،بازيافتي و تخته فيبر با دانسيته متوسط در طولموج  2000تا 4000
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پیک  1733 cm-1که در الیاف بازیافتی و تختمه فیبمر
با دانسیته متوسط مشاهده می شود نشان دهنده وجود گمروه
کربونیمل اسمتری اسمت ( Bodirlau et al., 2009؛ and
 ،) Militz, 2005; Tjeerdsmaاین پیک در الیاف بکر دیده
نمیشود .پیک 1594 cm-1که در الیاف بازیمافتی و تختمه
فیبر با دانسیته متوسط مشاهده می شمود و در الیماف بکمر
دیده نمیشود ،نشان دهنده وجود فورفورال است ( Muller
 .)et al., 2009جابجایی جزئی پیک  3400cm1-در الیاف
بازیافتی که مربوط به گروه های هیدروکسیل است بمه cm-
 33751می تواند نشاندهنده وجود رزین بماقی مانمده روی
سطح الیاف باشد ،زیمرا در طیمف مربموط بمه رزیمن اوره
فرمالدهید این پیک نشاندهنمده ارتعماش  N-Hممیباشمد
(Raval et al., 2005؛.)Muller et al., 2009
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خاصيت ترشوندگي الياف
تصاویر مربوط به وضعیت قطمره آب روی سمطح الیماف
بکر و بازیافتی در شکل  4نشان داده شده است.
نتایج بررسی زاویه تماس قطره در سطح الیاف بازیمافتی
و بکر بیانگر افزایش معنی دار این ویژگی در الیاف بازیافمت
شده مخصوصاً الیاف بازیافمت شمده بمه روش هیمدروترمال
( )RF-3میباشد .در واقع میتوان این طور بیان کمرد کمه بما
افزایش زاویه تماس قطمره ،کماهش تمر شموندگی در سمطح
نمونهها رخ میدهد.
مقادیر میانگین زوایای تماس قطره آب روی الیاف در
شکل  5ارائه شده است.

شکل  -4تصوير زاويه تماس بين قطره آب و سطح الياف

تأثیر فرایند بازیافت بر ویژگیهای ...
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c

۱۶۰
b

۱۴۰

RF-1

OF

۱۰۰
۸۰
۶۰
۴۰

زاويه تماس (درجه)

a

a

۱۲۰

۲۰
۰
RF-3

RF-2

شکل  -5مقايسه زاويه تماس در الياف بکر و بازيافتي

بحث
نتایج مربوط به بررسی ترکیب شیمیایی الیاف (جدول )2
نشان داد که بیشترین تغییر در الیاف بازیافت شده در مقدار
همیسلولز و پسازآن در مقدار لیگنین رخداده است.
درحالیکه مقدار سلولز الیاف بکر و بازیافتی تفاوت
مشخصی را نشان نمیدهد .البته تفاوت در ماهیت ساختار و
طبیعت شیمیایی این سه ترکیب باعث تفاوت در رفتار
حرارتی آنها میشود (MCKendry, 2002؛ Rao and
 .)Sharma, 2002پروسه بازیافت که در این تحقیق در
دمای  100تا  105درجه سانتیگراد انجام شده تأثیری بر
مقدار سلولز نداشته است؛ و در هنگام پرس که دمای 180
درجه سلسیوس اعمال شده است ،تغییری در ساختار سلولز
ایجاد نشده است .پیرولیز سلولز در دامنه دمایی باالتر (315
تا  400درجه) اتفاق میافتد .همیسلولزها به دلیل وجود
گروههای استیل و ساختار آمورف خود آسیبپذیرند .در
تیمار حرارتی مالیم و در محیط اسیدی همیسلولزها بسیار
راحتتر از سلولزها هیدرولیز میشوند ( Tjeerdsma and
 .)Militz, 2005عمده کاهش وزن آن در دامنه دمایی 200
تا  315درجه اتفاق میافتد .در این تحقیق کاهش مقدار
همی سلولز در اثر بازیافت مشاهده شده است که علت آن
دمای باال و محیط اسیدی در زمان پرس در پروسه ساخت
اولیه تختههاست ،در واقع قرار گرفتن الیاف تشکیلدهنده
تخته در معرض حرارت باالی پرس و محیط اسیدی منجر

به تخریب همیسلولز میشود .همیسلولزها نقش عمدهای
در تشکیل اتصاالت هیدروکنی با چسب دارند .البته کاهش
همیسلولزها منجر به کاهش گروههای هیدروکسیل قابل
دسترس میشود ) .)Popovic et al., 2015کاهش در تعداد
گروههای هیدروکسیل قابل دسترس منجر به کاهش قابلیت
تشکیل اتصال بین چوب و چسب میشود .عالوهبراین حذف
گروههای استیل و مواد استخراجی pH ،چوب را تغییر
میدهد که میتواند روی رفتار گیرایی چسب تأثیر بگذارد
( .)Popovic et al., 2015لیگنین در دامنه گستردهای از دما
که از دماهای خیلی پایین شرو میشود تا حدودی تجزیه
میشود ( .)Nassar and Mackey, 1984لیگنین بهسختی
تجزیه میشود و تجزیه آن بهآرامی از دمای محیط شرو
میشود و تا  900درجه تجزیه کامل آن رخ میدهد
( Bodirlau et al., 2009؛  Yang et al., 2007؛ Wang et
.)al., 2007
علت تجزیه سریعتر همیسملولزها و لیگنمین نسمبت بمه
سلولز ساختار آمورف (بی شمکل) ایمن ترکیبمات ممیباشمد
( .)Hill, 2006لیگنممین نقممش مهمممی در سممازوکار خممود
چسبندگی ایفا میکند و بهدلیل واکنشهمای تراکممی کمه در
داخل الیاف و بین الیاف در زمان پرس داغ اتفاق میافتد بمه
بهبود ویژگمیهمای تختمه کممک ممیکنمد ( Okuda et al.,
 .)2006عمل اتصال عرضی بمین لیگنمین و سمایر پلیمرهما،
مقاومت تخته فیبرهای بما دانسمیته متوسمط سماختهشمده را
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فراهم میکند ( .)Luo et al., 2014نتمایج ) Zhang et al.,

) 2013نشان داد که با کاهش مقدار لیگنین مدولاالستیسمیته
الیاف منفرد کاهش یافت و مقاوممت کششمی آنهما افمزایش
یافت .ویژگیهای مکانیکی الیاف چموبی تمأثیر بسمزایی بمر
کارایی و ویژگیهای فراوردههای مرکب فیبری سماختهشمده
از آنها دارد .بررسی طیمف  FTIRحاصمل از الیماف بکمر و
بازیممافتی (شممکل  2و  )3نشمماندهنممده افممزایش کربونیممل و
فورفورال و کاهش هیدروکسیل در الیاف بازیافتی نسبت بمه
الیاف بکر بود.
در الیاف بکر ،در مرحله تیمار حرارتی (تبدیل چوب بمه
الیاف مناسب برای ساخت تخته فیبمر بما دانسمیته متوسمط)
گسسته شدن گروه های استیل همی سلولزها اتفماق ممیافتمد
( .)Kollmann and Fengel, 1965البته هر اندازه دما بیشتر
باشد استیلزدایی با شدت بیشتری رخ میدهمد ( Bodirlau
 .)et al., 2009در زمان ساخت تخته از ایمن الیماف (دممای
باال در محیط نسبتاً خشک) استری شمدن رخ ممیدهمد کمه
نتیجممه آن افممزایش شممدت پیممک کربونیممل اسممتری در
 1740 cm-1و البتممه تغییممر موقعیممت ایممن پیممک بممه
طول موج های پایین تر ( )1730است .بنابراین می توان گفمت
در این مرحله گروه های کربونیل جدید ایجاد ممیشموند .در
واقع اسید آزادشده با گروه همای هیدروکسمیل وارد واکمنش
میشود (.)Bodirlau et al., 2009
نتایج  FTIRدر مورد الیاف بکمر و بازیمافتی بمهوضموح
گویای این است کمه فراینمد اسمتری شمدن رخ داده اسمت.
همانطور که در شکل  6-4مشاهده میشود پیک  1740در
الیاف بازیافتی و تخته فیبر با دانسیته متوسط دیده ممیشمود
اما این پیک در طیف مربوط به الیماف بکمر ( )OFمشماهده
نمی شود .الیاف بکر الیافی هسمتند کمه یکبمار تحمت تیممار
حرارتی در شرایط مرطوب قرارگرفتهانمد (در زممان تبمدیل
چوب به الیاف) و در واقع در آنها استیلزدایی رخ داده است
و پیک کربونیل در آنها بهشدت کاهش یافته یا حمذف شمده
است؛ اما در مورد الیاف بازیافتی این الیماف پمس از تبمدیل
چوب به الیاف در زممان پمرس ،تحمت حمرارت بماال و در
شرایط غیر مرطوب و اسمیدی قرارگرفتمه انمد (دممای 180
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درجه) و این منجر به فراینمد اسمتری شمدن تحمت شمرایط
اسیدی شده است و بههمین دلیل پیمک کربونیمل ظاهرشمده
است .تیمار حرارتی دوباره در  105درجه و  100درجه بمه
دلیل کم بودن دما تأثیری بر ایمن واکمنش هما نمدارد .پیمک
مشاهده شده در طولموج  1596در تخته فیبمر بما دانسمیته
متوسط و الیاف بازیافتی نشاندهنده ارتعاشات کششی C=O
آروماتیک است و تغییر مقدار فورفورال را نشمان ممیدهمد.
فورفورال از هیدروکناسیون پنتوزها بمه وجمود ممیآیمد .در
شرایط اسیدی و دمای بماال پنتوزهما بمه فورفمورال تبمدیل
می شوند .در اثر پرس سطح تخته ها بمه دممای  200درجمه
می رسد که می تواند منجر به باز شدن پیونمدهای  C-Oپلمی
اوز و تشممکیل فورفممورال شممود .در واقممع جممذب در 1596
نشاندهنده تغلیظ پنتوزان است (.)Muller et al., 2009
در طیف مربوط به تخته فیبر با دانسمیته متوسمط شمدت
پیک های ناحیه  3600تا  4000کاهشیافتهاند که علمت آن
میتواند حذف گروه های هیدروکسیل در اثمر حمذف آب از
الیاف و همچنین تخریب همیسملولزها باشمد ( Tjeerdsma
 .)and Militz, 2005در کل میتوان نتیجه گرفت که تفاوت
موجود بین ساختار شیمیایی الیاف بکر و بازیافتی مربوط به
پروسه بازیافت نیست ،به همین علت ،تفاوت قابلمالحظهای
بین طیف بهدستآمده از الیاف بازیافتی بمه روش اهمیمک و
هیدروترمال مشاهده نمیشمود .تغییمرات سماختار شمیمیایی
الیاف مربوط به پروسه ساخت تخته از آنهاست و در واقمع
زمانی که الیاف در پرس داغ تحت حرارت باال و در محمیط
اسیدی قرار میگیرند ،تغییراتی در ساختار آنها ایجاد میشود
که هم در تختههای ساختهشده و هم در الیاف بازیافت شمده
قابلمشاهده است .در واقع ممیتموان گفمت تیممار حرارتمی
انجامشده در زمان بازیافت تغییر قابلمالحظهای در سماختار
شیمیایی الیاف به وجمود نیماورده اسمت .نتمایج مربموط بمه
بررسممی ترشمموندگی (شممکل  4و  )5نشمماندهنممده کمماهش
ترشمموندگی الیمماف پممس از بازیافممت بممود .البتممه کمماهش
ترشوندگی در اثر تیمارهای حرارتی را میتوان بمه افمزایش
کریستالیته سلولز در این فراینمد نسمبت داد .همچنمین دلیمل
کاهش ترشوندگی میتواند صورتبندی زیسمتی بسمپارهای
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 انممرکی سممطحی چمموب از عوامممل مممؤثر بممر.)al., 2015
ترشوندگی سطح است و کاهش آن کاهش ترشوندگی سمطح
.را درپی دارد
انرکی سطحی اجزای قطبی بهطور قابلمالحظهای بماالتر
 در زمان تیمارهای حرارتی،از مؤلفههای غیر قطبی می باشد
گممروههممای قطبممی در اثممر حممرارت تخریممب مممیشمموند
 درنتیجه الیاف بازیافت شمده،)Hoseinifard et al., 2015(
 به دلیل شرایط حرارت دهی و تخریب،به روش هیدروترمال
،همی سلولزها و کاهش گروه همای هیدوکسمیل در دسمترس
قطبیت کمتری نسبت به الیاف بکر دارند که نتیجه آن کماهش
 در ضممن هممانطمور کمه در نتمایج.ترشوندگی سطح است
 در الیاف بازیافتی استری شمدن، گفته شدFT-IR مربوط به
رخ داده که تا حدودی بر کاهش رطوبتپذیری الیاف تمأثیر
 در نتیجمه تمرشموندگی الیماف را نیمز تما حمدودی،گذاشته
 الزم بمه ذکمر اسمت کماهش.تحت الشعا قمرار داده اسمت
تر شوندگی منجر به بروز اشکال در توزیع چسب روی سطح
.الیاف و افت کیفیت تختههای حاصل میگردد
 الیماف،با توجه به نتایج به دسمت آممده ممیتموان گفمت
بازیافممت شممده بممه هممر دو روش هیممدروترمال و اهمیممک
ویژگی های شیمیایی و ترشوندگی متفماوتی بما الیماف بکمر
دارند که روی کیفیت تختههای حاصل از آنها تأثیر مسمتقیم
دارد؛ بنابراین در بهکارگیری الیاف بازیافتی عالوه بر کماهش
 انجمام.طول و قطر الیاف باید این موارد را نیز مدنظر داشت
،تیمارهای سطحی برای افزایش قطبیت و ترشموندگی الیماف
استفاده از عوامل جفتکننده بمه منظمور بهبمود اتصماالت در
مرحله چسبزنی و همچنین استفاده از مقدار رزین بیشتر در
 ازجمله راهکارهایی هسمتند کمه بمرای بهبمود،ساخت تخته
کیفیت تخته فیبر با دانسمیته متوسمط سماختهشمده از الیماف
بازیافتی با توجه به تغییر ویژگیهای ایمن الیماف نسمبت بمه
. پیشنهاد میشوند،الیاف بکر
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Abstract
In this study, the properties of fibers recycled from MDF wastes as one of the important
resources of raw materials for MDF production were investigated. Two different methods
including ohmic heating (for 2 and 4 minutes) and hydrothermal method (at 105˚C for 150
minutes) were utilized for recycling the MDF wastes and the virgin fibers were used as control
sample. The chemical composition of fibers (lignin, cellulose and hemicellulose content), as
effective variable on quality of fibers was measured. Also for probing the chemical
characteristic of fiber surface, FT-IR test was utilized. In addition, the wettability of fibers was
determined using water contact angels on fibers surface. The results showed that recycling
process changed the chemical composition of fibers. Most of the changes were occurred in
hemicellulose and extractives content. The results of FT-IR test revealed the existence of more
carbonyl groups and furfural and lower amount of hydroxyl groups in recycled fibers compared
to virgin fibers due to esterification process. The wettability of fibers was decreased after
recycling process especially in hydrothermal method.
Keywords: Recycling, wastes of medium density fiber boards, wettability, FT-IR, chemical
composition.

