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پتانسیل پسماند واحد های جوهرزدایی کاغذهای باطله در
تولید تختههای فیبر گچ
 بنیامین حاج مهدی؛ کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج،کرج ،ایران
 شادمان پورموسی؛ استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج،کرج ،ایران
 احمد جهان لتیباری؛ استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج،کرج ،ایران
 آژنگ تاج دینی؛ دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج،کرج ،ایران

چکیده
پسماندهای جوهرزدایی کاغذهای باطله دارای الیاف سلولزی و مواد معدنی هستند و استفاده از آنها برر کاربردهرا و ویژگری
های محصول نهایی تاثیر گذار است .برای این منظور تحقیق حاضر با استفاده ازپسماند واحدهای جروهرزدایی بررای تولیرد
تخته های فیبر گچ با نسبت گچ به پسماند 30 : 70 ،20 : 80 ،10 : 90 ،0 : 100 ،و  40:60طی دو زمان پرس  10و  20دقیقه
با مقدارفشار ثابت  30kg/cm2به صورت سرد انجام شد و ضخامت تخته  12میلی متر درنظر گرفته شد .نتایج نشران داد برا
توجه به این که پسماند مورد نظر دارای الیافی نرم ،کوتاه و با مقدار زیاد مواد معدنی است با افزایش مقدار آن در تختره هرا
اتصال بین گچ و پسماند تحت تاثیر قرار می گیرد .اثر مقدار پسماند بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته هرای فیبرر گرچ در
سطح  99درصد احتمال معنیدار بود .به طوری که بیشترین جذب آب ،واکشیدگی ضخامتی و کمترین دانسیته تختهها بررای
ترکیب  40:60درصد گچ به پسماند به ترتیب  29/7درصد 2/15 ،درصرد و  0/66g/cm3بره دسرت آمرد از طرفری کمتررین
مقاومت خمشی و مدول االستیسیته برای ترکیب  30:70درصد گچ به پسماند بره مقردار  1/7655 MPaو 1/598 GPaبره
دست آمد .زمان پرس در سطح  95درصد احتمال بر مقاومت های فیزیکی تخته ها معنی دار نبود .بر اساس نتایج تحقیرق و
حساسیت کمتر برخی از کاربردهای صنعتی تخته های فیبر گچ به مقاومت های فیزیکی می توان پیشنهاد داد که پسماندهای
واحدهای جوهرزدایی کاغذهای باطله با رعایت برخی از الزامات  ،در تولید تخته های فیبر گچ برای مصارف داخلی ماننرد
سقف های کاذب استفاده شود.
واژگان کلیدی  :پسماندجوهرزدایی،تخته فیبر گچ،کاربردهای عایقی،ویژگی های فیزیکی ،ویژگی های مکانیکی.
 نویسنده مسئول ،تلفن  ،02634183945:فاکس02633203570:

Email: Sh.pourmousa@gmail.com
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مقدمه

دهنده های معدنی مری باشرد [ .]8 ،7کره دارای ویژگری

یکی از بزرگترین مشرکتت صرنای بازیافرت کاغرذ در

های مهم کاربردی از جمله سبکی ،عرایق برودن ،داشرتن

واحدهای جوهرزدایی ،پسماندهایی است که ایجراد آنهرا

مقاومت هرای مکرانیکی و فیزیکری مناسرب هسرتند .از

با توجه به کارایی سیستم هرای مرورد اسرتفاده ،ویژگری

طرفی فراوانی ماده اولیه ،مواد کمکی ارزان و دردسرترس

های اولیه انواع کاغذهای باطلره وسرطح توقر مشرتریان

بررودن آن هررا ،سررادگی طرررل تولیرردی و هزینرره کمتررر

نهایی اجتناب ناپذیر می باشند .روش های مختلفی بررای

تجهیررزات خررت تولیررد نقررش مرروثری در خصرروص

مدیریت پسماندهای کاغذ سرازی وجرود دارد کره دفرن

جایگزینی آن ها با محصوالت مشابه دارد [ .]9در داخر

کررردن ،اسررتفاده از آن برره عنرروان منبرر سرروخت در

ساختمان که مسرلله انتشرار گراز فررم الدایرد از اهمیرت

بویلرها،تهیه کمپوست [ ،]1تولیرد اترانول [ ]2و سراخت

زیادی برخروردار اسرت صرفحات روب گرچ کراربرد

صررفحات فشرررده رروبی و رروب سرریمان [ ]3،4از آن

گسترده ای پیدا کرده انرد و بررای پوشرش کف،سرقف،

جمله هسرتند .دفرن پسرماندهای کاغذسرازی در زمرین

پوشررش داخلرری دیوارهررا و دیوارهررای جداکننررده مررورد

عتوه بر اقتصادی نبودن ،مشرکتت زیسرت محیطری و

استفاده قرار می گیرند [ .]10محصوالت حاص از مرواد

آلودگی آب های زیر زمینی را نیز موجب مری گرردد ،از

وبی و پیوند دهنده های معدنی ،مقاومرت بیشرتری در

طرفی برای دفن آن نیاز به سرطح وسریعی از زمرین مری

برابر گرمای زیاد دارند و سبک تر از مروادی هسرتند کره

باشد [ .]5طول الیاف پسرماند کاغذسرازی بسریار کوتراه

فقت از پیوند دهنده های معدنی تشکی یافتره انرد [.]11

بوده و برای ساخت کاغرذ مناسرب نیسرت [ .]6کراربرد

پان های حاص از فرایند نیمه خشک نسبت بره فراینرد

پسماندها به عنروان منبر انررژی برا وجرود اسرتقبال در

تر به علت پایین بودن رطوبت آن ها ،با مصررف انررژی

کشورهایی کره پسرماندهای تجمیر شرده دارنرد،معایبی

کمتری تولید مری شروند [ .]6اسرتفاده از پوشرش هرای

مانند مقدار رطوبت باالی پسماند ،آلرودگی هروا ،درصرد

تزیینرری ماننررد رنررو و انررواع روکررش هررای طبیعرری و

باالی خاکستر به جای مانده و هزینه عملیاتی زیراد را بره

مصنوعی ( کاغذ های آغشته به رزین )،و یا افزودن تا ده

دنبال دارد.

درصد سیمان عتوه برر بهبرود سرختی و مقاومرت پانر

فراورده های مرکب وبی از ترکیب وب به شرک

های فیبر گچ ،رطوبت پذیری آن ها را کاهش مری دهرد

خرده وب یا الیاف با مواد دیگر مث الیراف مصرنوعی،

[ .]12مهمترررین مزیررت اسررتفاده از مررواد معرردنی،قابلیت

معدنی یا اتصال دهنده ،سب های معدنی یرا آلری و یرا

تحم دمای باال و توانایی ایرن مرواد بررای محافظرت از

مررواد پلیمررری تولیررد مرری گردنررد .نتررایج پررژوهش هررا

ذرات وب در ماده اتصال دهنده معدنی است [ .]13در

بکارگیری پسماندهای کشاورزی نظیر باگاس ،سربوس ،

شرکت محصوالت کاغذی لطیف روزانه  30تن پسرماند

و پوست نارگی در ساخت فراورده های مرکرب روبی

جوهرزدایی ایجاد می گردد که برا توجره بره راه انردازی

را نشان می دهد [ .]3تخته هرای روب گرچ از مترداول

واحدهای کو ک تولید فراورده های سلولزی بهداشرتی

ترین فراورده های مرکب وبی ساخته شرده برا اتصرال

جدید در کشور میزان پسماند مذکور به بریش از  50ترن
در روز میرسرد و برا فررس سرالیانه  300روز کراری در
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شرکت های مذکور میرزان تولیرد سرالیانه پسرماندهای

قرار داده شدند تا به رطوبت مورد نظر برسندو سرپس

جوهرزدایی به حدود  15000تن بالغ می گردد .هدف از

در محیطی با دمرای  70الری  80درجره سرانتیگراد برا

ایررن تحقیررق امکرران کرراربرد پسررماندهای جرروهرزدایی

تهویه داامی خشک شدند[ .]13با توجره بره دانسریته

درصنعت کاغذسازی در تولید تخته های فیبر گچ اسرت

متفاوت مواد اولیه مصرفی و نسبت های مختلف گرچ

تا بتوان از مشکتت زیست محیطی مربرو بره دفرن آن

و ثابت بودن ضخامت در همه تخته هرای فیبرر گرچ

ها کم کرد و از آن به عنوان جایگزین احتمالی وب در

،دانسیته تیمارها متفاوت بود که تاثیر عوام متغیرر برر

ساخت فرآورده های مرکب وبی استفاده نمود.

دانسیته نیز بررسی شد.
نسبت پسماند کاغذ سازی به گچ در  5سطح ،صرفر،

مواد و روش ها

 40 ،30 ،20 ،10درصد و در هار تکررار اسرتفاده شرد.

در این تحقیق از پسماند واحرد جروهرزدایی شررکت

زمان پرس در دو سرطح  10و 20دقیقره در نظرر گرفتره

محصوالت کاغرذی لطیرف و گرچ سراختمانی سراوه

شد.

استفاده شده است .قالبی با ابعراد  350× 270 mm²از
جنس فوالد و به حالت پیچی ساخته شد تا تخته هرا
هنگام خارج شدن از قالب د ار شکسرتگی نگردنرد.
الیاف خشک پسماند و گچ خشک آماده شده با دقرت
با یکدیگر مخلو شده و سپس آب برا نسربت وزنری
 40درصد به صورت پودری بره مخلرو الیراف گرچ
پاشیده تا ترکیب یکنواخت تر الیاف گچ به دست آید.
پس از تهیه مخلو  ،آن را به دقت داخ قالب ریخته
و در زیررر و روی آن فوی ر آلومینیررومی کرره مرران از
سبندگی مخلو به صفحات می شود قرار داده شد.
تخته های فیبر گچ ،پس از قالب گیری برای رسریدن
به ضخامت  12میلی متر در زیر دستگاه پرس سرد برا
فشار  30گیلوگرم بر سانتی متر مرب

به مردت  10و

اندازه گیری خواص فیزیکی و مکاانیکی ختهاه هاای
فیبر گچ
نمونه ها برای انجام آزمایش های مکانیکی (خمرش و
مدول االستیسیته) بر طبق استاندارد ASTM D 1037-

 82اندازه بری و از دستگاه اینسترون مدل  4064برای
آزمون آزمونه ها با بارگذاری یک نقطه ای و سررعت
بارگذاری 10 mm/minاستفاده شد .
جذب آب و واکشیدگی ضخامت در  2و  24ساعت
بررر اسرراس اسررتاندارد DIN/EN 317و بررا اسررتفاده از
رابطههای زیر اندازه گیری شد.
()1
()2

%WA2   W2  Wh  /  Wh  100
%WA24   W24  Wh  /  Wh  100

 20دقیقه قرار داده شدند .تخته ها پس از مدت زمران

 :W hوزن نمونه در شرایت آزمایشگاه ()g

تعیین شده از زیرر پررس برداشرته و سرپس از درون

 :W 2وزن نمونه پس از  2ساعت غوطهوری ()g

قالب خارج شدند .تخته ها برای گیرایری مناسرب بره

 :W 24وزن نمونه پس از  24ساعت غوطهوری ()g

مدت  30دقیقه در فضای آزاد نگهداری شدند  .بررای
کاهش رطوبت  ،تختره هرا را در حررارت  20درجره
سانتی گراد و رطوبت  60درصد به مردت یرک هفتره

 :WA2%جررذب آب در  2سرراعت ( ):WA24% .
جذب آب در  24ساعت( ) .
()3

%TS2   T2  Th  /  Th  100

640

جنگل و فرآوردههای چوب ،مجلة منابع طبیعی ایران ،دورة  ،69شمارة  ،3پاییز 1395
%TS24   T24  Th  /  Th  100

()4

فاکتوری در قالب طرل کامت تصادفی با سرطح اطمینران

 : T hضخامت نمونه در شرایت آزمایشگاه ()mm

 95تجزیه و تحلی شدند  .برای مقایسه میانگین گرروه

 :T 2ضرخامت نمونرره پررس از  2سرراعت غوطررهوری

ها از آزمون ند دامنه ای دانکن استفاده شد.

()mm
 :T 24ضخامت نمونره پرس از  24سراعت غوطرهوری
()mm

نهایج و بحث
برخرری از ویژگرری هررای پسررماند مررورد اسررتفاده در
جدول 1نشان داده شده است .همانطوری که متحظره

 :TS 2%واکشیدگی ضخامت  2ساعته ( ).

می گردد بیش از نیمی از یک واحد پسماند خشک را

 :TS 24%واکشیدگی ضخامت  24ساعته( ).
برای تجزیه و تحلی نتایج و اطتعات به دست آمده
در این تحقیق از نرم افرزار آمراری  SPSSاسرتفاده شرد.
برای بررسی اثر عوام متغیر تحقیق با اسرتفاده از آزمرون

خاکستر تشکی می دهرد .اکسرید کلسریم،دی اکسرید
سیلیسیم ،اکسید منیزیم و اکسید آلومینیوم بریش از 95
درصد ک خاکستر پسماندرا تشرکی مری دهنرد [.]4

جدول  .1ویژگیهای شیمیایی پسماند مصرفی (( )%براساس وزن خشك پسماند)
ویژگی های

لیگنین

سلولز

سایر مواد

مواد معدنی

شیمیایی

()%

()%

()%

()%

میانگین
انحراف معیار

15/41
1/98

22/83
4/072
قطر الیاف
()µ
25
2/1

11/56
1/23

50/2
0/25

ضریب الغری

درصد خشکی

41/60
3/2

45
3

ویژگی های فیبری
میانگین
انحراف معیار

طول الیاف
()mm
1/04
0/35

نتایج حاص از اندازه گیری ویژگی هرای پسرماند

pH
8/23
0/016
مواد آلی
()%
49/8
0/18

مدول االستیسیته ) در جدول ،2نشان داده شرده اسرت.

مشخص کررد کره الیراف پسرماند مصررفی بره دلیر

گروه بندی های دانکرن کره برا توجره بره معنری داری

بازیافتی بودن و پاالیش های متعدد دارای الیاف نرم و

اختتف میانگین ها با سطح اطمینان  99درصرد ترسریم

کوتاه می باشند که با داشتن خاصیت قلیراای( )8/23و

شده است حاکی از آن است که برا بیشرتر شردن سرهم

خاکسترزیاد ( ) 50/2می توانند بر دانسریته وکیفیرت

نسبی الیاف در ترکیب نهایی تختره ها،دانسریته کراهش

اتصال تخته های ساخته شده و در نتیجره برر ویژگری

می یابند البته در مقادیر مصرف بیشتر الیراف بره علرت

های مقاومتی و خواص فیزیکی آن اثر گذار باشد.

خاصیت برگشت پذیری ضرخامت تختره هرا ،دانسریته

خصوصیات مکانیکی
نتایج تاثیر مستق درصد پسماند واحد جروهرزدایی برر
دانسیته و ویژگی های مکرانیکی ( مقاومرت خمشری و

بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته اسرت .برا کراهش دانسریته
کاهش کلیه مقاومت هرای مکرانیکی قابر تفسریر مری
شوند .با بیشتر شدن الیاف به علت ایجاد بافتی نایکسان
در تخته،فرصت کافی برای گیرایری گرچ بره تختره داده
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نمی شود و با افزایش بیشتر الیاف،به علت ایجراد ترر

نشان از نبود اختتف معنی داری میرانگین هرا برا سرطح

های مواین مقاومت های مکانیکی نیز کاهش می یابنرد.

اطمینان  95درصد می باشد در نتیجره مری تروان فررس

دنو و همکاران (،)2001عنوان داشتند کره کراهش زمران

نمود که رفتار تخته های فیبر گچ در درصردهای یکسران

گیرایی باعث کاهش مقاومت های مکانیکی در تختره هرای

پسماند با سطول متغیر مدت زمان پرس شربیه هرم مری

فیبر گچ می شود [ .]12رنگاور و همکاران (،)2015نشان

باشد .در پان های با10درصد وزنری پسرماند ،بیشرترین

دادند که با بیشتر شردن سرهم نسربی خررده روب در

مقادیر مدول االستیسیته مشاهده شدو برا افرزایش میرزان

ترکیب نهایی تخته به علرت ایجراد ترر هرای مرواین

پسماند مدول االستیسیته روند کاهشی را نشان داد که برا

مقاومت های مکانیکی کاهش می یابند [.]9

مطالعررات پورجرروزی و ابراهیمرری ( )2004و سررلطان

نتایج تاثیر مستق زمان پرس تخته های فیبرگچ بر

( )2001همخوانی داشت.

دانسیته و ویژگی های مکانیکی ( مقاومرت خمشری و

با زیاد شدن پسماند،سهم ماده معدنی گچ در تیمار

مدول االستیسیته ) در جدول ،3نشان داده شده اسرت.

مربوطه کاهش می یابد و با توجره بره افرزایش سرطح

گروه بندی های دانکن که برا توجره بره نبروداختتف

مخصوص الیاف ،هم پوشانی بین الیراف و گرچ کمترر

معنی داری میانگین ها برا سرطح اطمینران  95درصرد

شده و در نتیجه اتصال بین آن ها نیز کاهش می یابد .

ترسیم شده است حاکی از آن است که با بیشتر شردن

مواد استخراجی و خاکسترموجود در پسماند نیز مران

زمان پرس،دانسیته و مقاومرت هرای مکرانیکی تغییرر

از انجام بهتر واکنش هیدراسیون می شود لذا مقاومرت

قاب توجهی نداشتند .بنابراین با توجه بره محردودیت

خمشی با افزایش پسماند کاهش پیدا می کند .بر ایرن

های هزینه ای و اقتصادی در تولیرد تختره هرای فیبرر

اساس سیماتوپسینو ( ،)1990در مورد بهبرود اتصرال

گچ با پسماند واحد های جروهرزدایی ترجیحرا زمران

بین گچ و وب در تخته هرای گرچ سراخته شرده از

پرس ده دقیقه می تواند انتخاب بهینه باشد.

رروب گونرره ترروس نشرران داد کرره مررواد اسررتخراجی

نتایج تاثیر متقاب درصد پسماند و زمان پررس تختره

موجود در وب از ایجاد پیوندهای قوی برین روب

های فیبررگچ برر دانسریته درجردول  4و ویژگری هرای

و گچ جلوگیری می کنند البته اثر بازدارندگی فرو را

مکانیکی (مقاومت خمشی و مدول االستیسیته) در شرک

می توان با شستشو و اسرتفاده از مرواد تسرری کننرده

های 1و ،2نشان داده شده است .گروه بندی های دانکرن

واکنش کاهش داد.

جدول  .2تاثیر مستقل الیاف پسماند بر ویژگی های مکانیکی تخته های فیبر گچ
پسماند
()%
0
10
20
30
40

دانسیته
()g/cm3
**1/28a
**1/19b
**1/17b
**0/84c
**0/65d

مقاومت خمشی
مدول االستیسیته
()MPa
()GPa
**5/40a
**7/16a
**3/56b
**4/56 b
**c
2/24
**3/11c
**1/44d
**1/60d
به علت تردی نمونه قابل اندازه گیری نبود
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جدول .3تاثیر مستقل زمان پرس بر ویژگی های مکانیکی تخته های فیبر گچ
دانسیته

زمان پرس
(دقیقه)

3

10
20

a

مدول االستیسیته

( )g/cm

مقاومت خمشی
()MPa

()MPa
a

1/02
1/04a

a

3/29
3/22a

4/21
4/04a

جدول  .4تاثیر متقابل درصد پسماند و زمان پرس بر دانسیته تخته ها
عوامل متغیر
درصد الیاف پسماند ()%
0
10
20
30
40

زمان پرس(دقیقه )
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20

دانسیته ()/g/ cm3
1/27±0/19
1/29±0/28
1/18±0/25
1/19±0/19
1/14±0/06
1/20±0/07
0/87±0/08
0/87±0/09
0/63±0/08
0/65±0/09

شکل  .1تاثیر متقابل درصد پسماند و زمان پرس بر مقاومت خمشی

شکل  .2تاثیر متقابل الیاف پسماند و زمان پرس بر مدول االستیسیته
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خصوصیات فیزیکی

کمترین جذب آب پرس از  2و 24سراعت غوطره وری،

نتایج تاثیر مستق و متقاب عوام متغیر(درصد پسماند و

در ترکیب های با نسبت پسرماند کمترر بره دسرت آمرد

زمان پرس) بر ویژگی های فیزیکی تخته های فیبرر گرچ

(جررردول .)5برررا افرررزایش سرررهم الیررراف در ترکیرررب

در جداول  5،6و شک  3نشان داده شده است .تنها تاثیر

ها،همپوشانی ماده معدنی گرچ و الیراف کراهش یافتره و

مستق الیاف پسماند بر ویژگی های فیزیکی تختره هرای

جذب آب بیشترمی گردد .موهان ( )1972در مطالعه اثرر

فیبر گچ با سطح احتمال  99معنی دار می باشد .کمتررین

نسبت گچ به وب برای خواص فیزیکی پان فیبرر گرچ

مقدار افزایش ضخامت پس از  2سراعت غوطره وری در

نشان داد که با افزایش خرده وب میرزان جرذب آب و

آب در نمونه با گچ تنها و سپس با ترکیب با  10در صرد

واکشیدگی پان بیشتر می شود البته واکشیدگی ضخامت

وزنی پسماند جوهرزدایی مشاهده شرد (شرک .)3تراثیر

یک خاصیت منفری بررای فررآورده هرای مرکرب بروده

مستق زمان پررس و اثرر متقابر زمران پررس و مقردار

وکاربرد آنها را محدود می کنرد .پورجروزی و ابراهیمری

پسماند بر روی واکشیدگی ضخامت تخته هرای فیبررگچ

( ،)2004عنوان کردند که با افزایش مقدار الیاف در تختره

تفاوت معناداری را نشران نرداد (جردول  6و شرک .)3

فیبر گچ ،واکشیدگی ضخامت تخته افزایش می یابد.

جدول.5تاثیر مستقل الیاف پسماند بر ویژگی های فیزیکی تخته های فیبر گچ
واکشیدگی ضخامت ()%
پسماند()%

 2ساعت
a

0/55
0/90b
1/53c
1/74d
1/99e

0
10
20
30
40

24ساعت
a

0/66
1/38b
1/87c
2/15d
2/46e

جذب آب()%
 24ساعت

 2ساعت

a

a

16/96
19/75a
23/54b
26/37b
29/79b

12/63
14/25a
19/36b
22/60c
24/85c

جدول .6تاثیر مستقل زمان پرس بر ویژگی های فیزیکی تخته های فیبر گچ
واکشیدگی ضخامت ()%
زمان پرس (دقیقه)
10
20

 2ساعت
a

1/30
1/29a

24ساعت
a

1/78
1/72a

جذب آب()%
 2ساعت
a

18/74
18/29a

 24ساعت
a

24/81
23/28a

شکل  .3تاثیر متقابل الیاف پسماند و زمان پرس بر واکشیدگی ضخامت وجذب آب تخته ها
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نهیجه گیری

کارخانجات کاغذسازی وجود دارد .مناسب تررین تیمرار

با زیاد شدن مقدار پسماند در تختره هرای فیبرر گرچ،

برای ساخت تخته های فیبرگچ را با توجه بره کراربرد آن

سطح مخصوص الیاف بیشتر شده ،هرم پوشرانی برین

می توان تعیین کرد  .بنابراین تخته با ترکیب  70گرچ و

الیاف و گچ کراهش یافتره و اتصرال برین آن هرا نیرز

 30پسماند را به دلی دانسیته کم در داخ ساختمان بره

ضعیف می شود  .از طرفی دلی ثابت بودن ضرخامت

عنرروان سررقفهای کرراذب مرری ترروان اسررتفاده نمررود کرره

در تمام تخته های ساخته شرده برا افرزایش پسرماند،

محدودیت هرای مربرو بره مقاومرت هرای فیزیکری و

دانسیته تخته های ساخته شده کراهش پیردا کررد کره

مکانیکی را ندارند .با انجام و تجاری سرازی تولیرد پانر

عاملی مهرم در کراهش خرواص مکرانیکی و افرزایش

های سقف کاذب از پسماندهای جوهرزدایی که حراوی

خواص فیزیکی محسوب می شود .

مواد معدنی و مواد استخراجی باالیی هستند می تروان از

با توجه به مشخصرات مرواد اولیره مرورد اسرتفاده و

میزان آلودگی مربو به دفن این گونه پسماندها کم کررد

انتخاب مناسب فرآیند ساخت  ،امکان تولید تختره هرای

و بهره وری مناسبی را از نظر محدودیت تامین ماده اولیه

فیبررررگچ از پسرررماندهای واحررردهای جررروهرزدایی

برای واحدهای متقاضی ایجاد نمود.
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