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چكيده
هدف از این تحقيق استفاده از ساقه پنبه در توليد تخته فيبر دانسيته متوسط ( )MDFبووده اسوت؛ بنوابراین بوا اسوتفاده از دمواي
بخارزني  170درجه سانتيگراد و زمان  10دقيقه خردههاي ساقه پنبه ،بخارزني شده و پس از تخليه بوا اسوتفاده از یوک پاگیشوگر
آزمایشگاهي پاگیش و تبدیل به الياف شدند؛ و بعد با استفاده از  3دماي پرس  180 ،170و  190درجه سانتيگراد و  3زمان پورس
 4 ،3و  5دقيقه اقدام به ساخت تخته فيبر دانسيته متوسط ( )MDFشد .نتایج حاصل از آزمایشهاي فيزیکي و مکانيکي تختههواي
ساخته شده با استفاده از طرح آزمایش فاكتوریل در قالب طرح كامل تصادفي مورد تجزیهوتحليل قرار گرفت و ميانگينها با اسوتفاده
از جدول آزمون دانکن گروهبندي گردیدند .نتایج نشان داد با افزایش دما و زمان پرس ،مقاومت خمشي تختهها بنحو معنيداري بهبود
یافته است و تختههاي ساخته شده در شرایط دماي پرس  190درجه سانتيگراد و زمان پرس  5دقيقه داراي باگترین مقاومت خمشي
بودهاند .درحاليكه چسبندگي داخلي تختهها در دماي پرس  180درجه سانتيگراد در سوح معنويداري بواگتر بووده اسوت .نتوایج
همچنين نشان داد كه دماي پرس اثر معنيداري بر واكشيدگي ضخامتي تختهها داشته اسوت و حوداقل واكشويدگي ضوخامت  2و 24
ساعت در دماي پرس  190درجه سانتيگراد حاصل شده است .در یک نتيجهگيري كلوي مويتووان بيوان كورد كوه نتوایج حاصول از
اندازهگيري خواص فيزیکي و مکانيکي تختههاي ساخته شده از ساقه پنبه در شرایط مختلف نشان ميدهد كه سواقه پنبوه یوک مواده
ليگنوسلولزي بسيار مناسب براي توليد تخته فيبر دانسيته متوسط محسوب شده و ویژگيهاي فيزیکي و مکانيکي تختوههواي سواخته
شده از ساقه پنبه از حد استاندارد اروپایي نيز باگتر است.
واژههای كليدی :تخته فيبر دانسيته متوسط ،ساقه پنبه ،دماي پرس ،زمان پرس ،ویژگيهاي فيزیکي و مکانيکي

مقدمه
در سال هاي اخير صونایع تختوه فيبور دانسويته متوسوط
) ،(MDFرشد و توسعه قابل مالحظهاي داشتهانود و چنودین
واحد صنعتي در این زمينه به مرحله توليود رسويده و یوا در

حال احداث هستند .تخته فيبور دانسويته متوسوط محصوولي
است با ارزش اقتصادي ،فني و كاربردي بواگ كوه بوه دليول
برتريهاي تکنولوژیکي ،جایگاه ویژهاي پيدا كورده اسوت و
در موارد زیادي نهتنها جایگزین تخته خردهچوب شد ،بلکوه
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از رشد توليد و مصرف زیادتري بهرهمند گردید .بهطوريكوه
در دوره زماني  2000تا  2010ميالدي ،ميزان توليود آن در
سح دنيا از  19ميليون مترمکعب به  70ميليوون مترمکعوب
رسيد ( .)FAO, 2012درحاليكه ظرفيوتهواي توليود ایون
محصول بهویژه در ایران در حال افزایش است ،ولوي مواجوه
با نقصان و محدودیت ماده اوليه چوبي شده است .از ایونرو
تالشها در جهت استفاده از منابع چوبي كمتر مصرف شده و
همچنووين منووابع اليوواف غيرچوووبي معحوووف شووده اسووت،
به طوري كه پژوهشهاي زیادتري در زمينه استفاده از منوابع
غيرچوبي انجام شده یا در حوال انجوام اسوت توا بتووان بوا
استفاده از چنين منابعي ،رشد توليد ایون محصوول را توداوم
بخشيد (.)Zahedi et al., 2012
بررسي ها بور روي پسوماندهاي كشواورزي موجوود در
كشور ،نشان مي دهد كه ساقه پنبه از نظر حجم توليد ساگنه،
ساختار چوبي و قابليت نگهداري به مدت طوگني نسبت بوه
دیگر پسماندهاي كشاورزي داراي موقعيوت ممتوازي بوراي
كاربرد در توليد فراورده هوایي ماننود تختوه خوردهچووب و
 MDFموويباشوود ( .)Kargarfard, 2013طبووق آمارهوواي
منتشره از سوي وزارت جهاد كشواورزي ( ،)2013در سوال
زراعوي  ،1391-1392بوويش از  81000هکتووار از اراضووي
كشاورزي زیر كشت پنبه قورار داشوت كوه سواگنه مقوادیر
زیادي پسماندهاي ليگنوسولولزي حاصول از برداشوت ایون
محصول بر جاي ميماند كوه بوه روشهواي مختلوف ماننود
سوزاندن و یا مخلوط شدن با خاک ،از بين ميروند .با توجه
به اینکه بيشتر استان هاي توليدكننده پنبه ،از نظر منابع چوبي
و جنگلي ،فقير محسوب ميشوند .بنوابراین اسوتفاده از ایون
پسووماندهاي ليگنوسوولولزي كووه هرسوواله پووس از عمليووات
برداشت بر جاي ميماند ،بهعنوان ماده اوليه براي توليد تخته
فيبر دانسيته متوسط ،از توجيه اقتصادي مناسوبي برخووردار
مي باشد .در صنعت  MDFنوع ماده چوبي مورد اسوتفاده از
مهمترین عوامل مؤثر بر خواص محصول نهایي است كوه در
روند راهاندازي واحدهاي توليود  MDFنقوش اصولي را بوه
عهده دارد .به همين دليل تحقيقات وسيعي بر روي اثر مواده
چوبي و تأثير شرایط ساخت بر خواص  MDFانجوام شوده
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است Halvarsson .و همکاران ( ،)2010بوا بهوره منودي از
تجهيزات نيمه صنعتي ،كاه گندم را به الياف مناسوب سواخت
تخته  MDFتبدیل كرده و عنوان ميكنند در صورت استفاده
از  14درصوود رزیوون اوره – فرمالدهيوود در سوواخت تختووه
ميتوان به اسوتاندارد  EN 622-5دسوت یافوت .بوهعوالوه،
درصورتيكه از رزین اوره – مالموين – فرمالدهيود اسوتفاده
شود ،ویژگيهاي ارتقاء پيدا ميكننود Akgul .و Tozluoglu
( )2008و  Coperو همکووووواران ( )2008اسوووووتفاده از
پسماندهاي فراوري فنود شوامل پوسوته و غوالف فنود ،
بهعنوان بخشي از ماده اوليه سلولزي ساخت تختوه  MDFرا
مورد ارزیابي قرار داده و عنوان ميكنند كه ميتوان حوداكرر
تا  30درصد از این ضایعات را در تركيب با اليواف صونعتي
توليد شده از تركيوب  60درصود چووب راش و  40درصود
چوب كاج اسوتفاده كورد Pan .و همکواران ( )2010توليود
تخته  MDFاز كاه و كلش برنج را ارزیوابي كورده و عنووان
ميكنند كه نميتوان از این رزین اوره – فرمالدهيد بهتنهوایي
استفاده كرد ،بلکه باید مقوداري رزیون ایزوسويانات نيوز بوه
چسب اوره – فرمالدهيد افزوده شود.
 Wu-Zhangو همکوواران ( )2000در سوواخت تختووه
 MDFاز مخلوط الياف بامبو و چوب كه در آن اثور نسوبت
الياف بامبو به چوب و نوع الياف از نظر نرموي و زبوري بور
روي خواص تختهها مورد بررسي قرارگرفت ،نشان دادند كه
با افزایش یوافتن نسوبت اليواف بوامبو بوه چووب MOR ،و
 MOEتخته ها افزایش و چسبندگي داخلي آنها كاهش یافته
است .بااینحال ،نتایج نشان داد كه ميتووان تختوههوایي بوا
كيفيت باگ از مخلوط الياف چووب و بوامبو توليود كورد .در
تحقيوووق دیگوووري توسوووط  Kuoو همکووواران (،)1998
خصوصيات تخته فيبر ساخته شده از الياف چووب و اليواف
حاصل از پسماندهاي ليگنوسلولزي كشاورزي كه با چسوب
سویا ساخته شده بودند ،مورد محالعه قرار گرفتوه اسوت كوه
نتایج آن نشوان داد بوا افوزایش اليواف موواد ليگنوسولولزي
كشاورزي و كاهش الياف چوب در تركيب ماده اوليوه موورد
استفاده ،ویژگيهاي مکوانيکي تختوههواي سواخته شوده بوا
كاهش معنيداري روبرو شدند .همچنين تختوههواي سواخته
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شده با چسب  UFداراي مقاومت اتصال بهتوري نسوبت بوه
تخته هاي ساخته شده با چسب پروتئين سویا بودند .همچنين
 Farajiو همکاران در سال  ،1999از باگاس و با استفاده از
دموواي بخووارزني  170و  180درجووه سووانتيگووراد و زمووان
بخارزني  10 ،5و  15دقيقه ،اقدام به ساخت تختوه فيبور بوا
دانسيته متوسط به روش خشک كردند كه نتوایج حاصول از
اندازهگيري مقاومت خمشي ،مدولاگستيسويته و چسوبندگي
داخلي تخته هاي ساخته شده نشان داد كه باگترین ميزان در
ویژگيهاي ذكر شده مربوط به تختوههواي سواخته شوده در
شرایط دمواي بخوارزني  170درجوه سوانتيگوراد و زموان
بخارزني  5دقيقه ميباشود .از ایونرو بوا توجوه بوه سووابق
تحقيقاتي و بررسيهاي انجام شوده ،ایون تحقيوق بوا هودف
بررسي امکان استفاده از ساقه پنبه بهعنوان ماده اوليوه بوراي
توليد تخته خرده چوب و تختوه فيبور بوا دانسويته متوسوط
( )MDFانجام شده اسوت .همچنوين اراهوه بهتورین شورایط
ساخت  MDFاز ساقه پنبوه كوه داراي خوواص فيزیکوي و
مکانيکي محلوب و در حد استاندارد باشد ،از دیگور اهوداف
این تحقيق بوده است.

مواد و روشها
ساقه پنبوه موورد اسوتفاده در ایون بررسوي از ایسوتگاه
تحقيقات پنبه هاشمآبواد در حوموه شوهر گرگوان در اسوتان
گلستان تهيه شد .ساقههاي پنبه پس از جموعآوري و انتقوال
بووه آزمایشووگاه بووا اسووتفاده از یووک خووردكن غلحکووي از
نوع  ،Pallmann X 430 - 120PHTبه خوردههواي چووب
مناسب براي تهيه الياف تبدیل شدند .خردههواي سواقه پنبوه
مورد نظر توسوط یوک دسوتگاه بخوارزن آزمایشوگاهي بوا
استفاده از دماي بخارزني  170درجه سانتيگراد و زمان 10
دقيقه بخارزني شوده و پوس از تخليوه بوا اسوتفاده از یوک
پاگیشگر آزمایشگاهي با قحر صفحه  25سانتيمتر و با دور
موتور  1450دور در دقيقه طي  3عبور ،پاگیش و تبدیل به
الياف شدند .الياف جدا شده توسط پاگیشوگر آزمایشوگاهي
پووس از خشووک شوودن در هووواي آزاد بووا اسووتفاده از یووک
خشکكن گردان در دماي  100درجه سانتيگراد تا رسويدن

اثر دما و زمان پرس بر ويژگيهای ...

به رطوبت حدود یک درصد ،خشک گردیدند .سپس اليواف
خشک شده در كيسه هاي پالستيکي مقاوم به نفووذ رطوبوت،
بستهبندي و براي ساخت تخته آماده شدند.
اندازهگيری ابعاد الياف :ابعاد الياف بهویژه طول اليواف و
ضووخامت دیووواره سوولولي از ویژگوويهوواي مهووم اليوواف در
فرایندهاي ساخت كاغذ و تخته فيبر ميباشود؛ از ایونرو در
این تحقيق اقدام بوه انودازهگيوري ابعواد اليواف شود .بوراي
اندازهگيري ابعاد الياف از طریوق جداسوازي اليواف از روش
 )1954( Franklinاستفاده گردید.
براي چسوب زنوي اليواف از یوک دسوتگاه چسوب زن
آزمایشووگاهي اسووتفاده شوود .محلووول چسووب همووراه بووا
كاتاليزور به وسيله یک نازل چسب پاش كوامال بوا اليواف
مخلوط گردید .همچنوين از چسوب اوره فورم آلدهيود بوا
غلظت  50درصد و  NH 4Clبه عنوان كاتاليزور با مصرف
یک درصد (بر اساس وزن خشک چسوب) اسوتفاده شود.
به منظور تشکيل كيک الياف از یک قالب چوبي بوا ابعواد
 35×35سانتي متر استفاده شد و الياف چسب زني شده كه
به وسيله ترازوي آزمایشگاهي توزین شده بود ،به صوورت
گیه هاي یکنواخت در داخل قالب پاشيده شدند .پوس از
تشکيل كيک الياف ،با استفاده از یک پرس آزمایشوگاهي
از نوع  BURKLE L100اقدام به فشردن كيک اليواف و
ساخت تخته فيبرهاي آزمایشگاهي با استفاده از سه دماي
پرس  180 ،170و  190درجوه سوانتي گوراد و  3زموان
پوورس  4 ،3و  5دقيقووه گردیوود .در ایوون تحقيووق جوورم
مخصوص تخته در حد  0/7گرم بور سوانتي متور مکعوب،
فشار پرس برابر  30كيلوگرم بر سانتي متر مربع ،رطوبوت
كيک الياف در حد  12درصد ،ضخامت تخته در حود 10
ميلي متر براي تمام تيمارها ثابت در نظر گرفتوه شود .در
این بررسي از تركيب  2متغير در سحوح مختلف  9تيموار
حاصل و براي هر تيمار  3تکرار در نظر گرفته شد كه در
مجموع  27تخته آزمایشگاهي ساخته شد .بعود از پایوان
مرحله پرس ،به منظور مشروط سازي و یکنواخت سوازي
رطوبت تخته ها و همچنين متعادل سازي تنش هاي داخلي،
تختووه هوواي سوواخته شووده بووه موودت  15روز در شوورایط
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آزمایشووگاهي (رطوبووت نسووبي  65  1درصوود و درجووه
حوورارت  20  3درجووه سووانتي گووراد) نگهووداري شوودند.
تهيه نمونه هاي آزموني براي تعيين ویژگوي هواي فيزیکوي و
مکانيکي تختهها محابق اسوتاندارد  EN-326-1اروپوا انجوام
شد .مقاومت خمشي و مدول اگستيسيته بر اساس اسوتاندارد
 ،EN310مقاومت چسبندگي داخلوي بور اسواس اسوتاندارد
 EN319و واكشوويدگي ضووخامت بعوود از  2و  24سوواعت
غوطهوري در آب بر اساس استاندارد  EN317تعيين گردید.
بعد از انجوام آزموایشهواي مکوانيکي و فيزیکوي بور روي
نمونه هاي تهيه شده ،نتوایج حاصول در قالوب طورح كامول
تصادفي آزمون فاكتوریول و بوا اسوتفاده از آزموون دانکون
) (DMRTو بووه كمووک تکنيووک تجزیووه واریووانس مووورد
تجزیه وتحليل قرار گرفت .با اسوتفاده از ایون روش آمواري
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تأثير مستقل و متقابل هریک از عوامول متغيور بور خوواص
مووورد محالعووه در سووح اعتموواد  99و  95درصوود مووورد
تجزیهوتحليل قرار گرفت.

نتايج
نتایج حاصل از اندازه گيري ابعاد الياف ساقه پنبوه كوه
حاصل ميانگين  30تکرار مي باشد در جدول  1اراهه شده
است .بر اساس ميانگين طول و قحر اليواف انودازه گيوري
شده در این بررسي ،ضریب گغري یا درهم رفتگوي )(l/D
براي ساقه پنبه  24/65بوده است ،درحالي كه مقادیر فو
براي گونه هاي ساقه ذرت ،صنوبر ،ممرز و راش به ترتيب
برابر  54/07 ،51/1 ،51/15و  54/29محاسبه شد.

جدول  -1ميانگين ابعاد الياف ساقه پنبه و مقايسه آن با چند گونه پهنبرگ و گياه زراعي
ماده چوبي

ابعاد (ميكرون)
طول الياف

قطر الياف

ساقه پنبه (رقم ساحل)

901

26

ساقه ذرت

934

18/26

صنوبر

1084

21/21

ممرز

1460

27

راش

1007

18/55

نتایج حاصل از تجزیه واریوانس مقاوموت خمشوي و
مدول اگستيسيته تخته ها نشان داد كه بوا افوزایش دمواي
پرس ،مقاومت خمشي و مدول اگستيسيته تخته هوا بهبوود
یافته است و تخته هاي ساخته شده با دمواي پورس 190
درجووه سووانتي گووراد داراي بوواگترین مقاومووت خمشووي و
مدول اگستيسيته بوده اند .گروه بندي ميانگين ها بوه وسويله
آزمون دانکن نيوز مقاوموت خمشوي و مودول اگستيسويته
تخته هاي ساخته شده را در دو گوروه مسوتقل قورار داده

است ،به طوري كه در شکل شوماره  1مشواهده موي شوود،
شرایط استفاده از دماي پورس  190درجوه سوانتي گوراد،
مقاومت خمشي تخته ها با باگترین مقدار در گروه  aو در
شوورایط اسووتفاده از دموواي پوورس  170و  180درجووه
سانتي گراد  ،مقاومت خمشي تخته ها با كمتورین مقودار در
گروه  bقرارگرفته اند.
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شكل  -1تأثير دمای پرس بر مقاومت خمشي و مدولاالستيسيته

همچنين مقاومت خمشي تختههاي ساخته شده با زمان
پرس داراي رابحه مستقيم بوده و تختههاي ساخته شده با زمان
پرس  5دقيقه ،مقاومت خمشي باگتري را از خود نشان دادهاند.
گروهبندي ميانگينها بهوسيله آزمون دانکن نيز ،مقاومت
خمشي تختههاي ساخته شده در زمانهاي مختلف پرس را در
دو گروه مستقل و یک گروه بينابين قرار داده است و در شرایط
استفاده از زمان پرس  5دقيقه ،مقاومت خمشي تختهها با
باگترین مقدار در گروه  aو در شرایط استفاده از زمان پرس 3
دقيقه ،مقاومت خمشي تختهها با كمترین مقدار در گروه b
قرارگرفتهاند (شکل .)2
همچنين تأثير متقابل دما و زمان پرس بر مقاومت خمشي
تختهها معنيدار بود و تختههاي ساخته شده در دماي پرس
 190درجه سانتيگراد در هر سه زمان پرس ،داراي مقاومت
خمشي باگتري بودهاند .بهطوريكه باگترین مقاومت خمشي
با  25/97مگاپاسکال در دماي پرس  190درجه سانتيگراد و
زمان پرس  5دقيقه بهدستآمده است (شکل .)3
اثر مستقل دماي پرس بر مدولاگستيسيته تختهها نيز

شكل  -2تأثير زمان پرس بر مقاومت خمشي

معنيدار بوده و با افزایش دماي پرس ،مدولاگستيسيته تختهها
بهبود یافته است؛ و مقدار آن از  1559مگاپاسکال در دماي
پرس  170درجه سانتيگراد به  1780مگاپاسکال در دماي
پرس  190درجه سانتيگراد رسيده است (شکل .)1

شكل  -3تأثير متقابل دما و زمان پرس بر مقاومت خمشي

199

فصلنامه تحقيقات علوم چوب و كاغذ ایران ،جلد  ،31شماره 2

تمام دماهاي پرس اعمال شده با افزایش زموان پورس بهبوود
نسبي یافته است و بيشترین مقدار آن بوا  0/690مگاپاسوکال
در شرایط استفاده از دماي پورس  180درجوه سوانتيگوراد و
زمان پرس  5دقيقه حاصل شده است كه در شوکل شوماره 5
این تغييرات قابل مشاهده ميباشد.

شكل  -4اثر دمای پرس بر چسبندگي داخلي

گروه بنودي ميوانگين هوا بوه وسويله آزموون دانکون نيوز
مدولاگستيسيته تختههوا را در دو گوروه مسوتقل قورار داده
است .بهطوريكه در دماي پورس  190درجوه سوانتيگوراد،
مدول اگستيسيته تختهها با باگترین مقودار در گوروه  aو در
دماي پرس  170و  180درجه سانتيگراد ،مدولاگستيسويته
تختووههووا بووا كمتوورین مقوودار در گووروه  bجوودول دانکوون
قرارگرفتهاند.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس چسبندگي داخلي تخته ها
نشان داد كه با افزایش دمواي پورس از  170بوه  180درجوه
سانتيگراد بهطور معنيداري به چسبندگي داخلي افزوده شوده
است و مقدار آن از  0/440بوه  0/660مگاپاسوکال رسويده
است .درحاليكه با افزایش دماي پرس از  180به  190درجه
سانتيگراد ،چسبندگي داخلي با كاهش روبرو شده است .ایون
تغييرات نشان ميدهد كه دماي پرس  180درجه سانتيگوراد،
اثري محلوب بر كيفيت چسبندگي داخلي تختوه داشوته اسوت
(شکل  .)4گروهبندي ميانگينها بهوسويله آزموون دانکون نيوز
چسبندگي داخلي تختههاي ساخته شده را در دو گروه مستقل
قرار داده است و در دمواي پورس  180درجوه سوانتيگوراد،
چسبندگي داخلي تختهها با باگترین مقودار در گوروه  aو در
شرایط استفاده از دماي پرس  170و  190درجه سانتيگوراد،
با كمترین مقودار در گوروه  bجودول دانکون قرارگرفتوهانود.
هرچند كه اثر متقابل دما و زمان پرس بر چسوبندگي داخلوي
تخته هاي ساخته شده توأثير معنوي داري نداشوته اسوت ولوي
ميانگينهاي حاصل نشان ميدهد كوه چسوبندگي داخلوي در

شكل  – 5اثر متقابل دما و زمان پرس بر چسبندگي داخلي

نتایج حاصل از تجزیه واریانس واكشيدگي ضخامت  2و
 24ساعت تختهها نشان داد كوه بوا افوزایش دمواي پورس،
واكشيدگي ضخامت بهبود یافته است و حداقل آن در دمواي
پرس  190درجه سانتيگراد حاصل شده است ،گوروهبنودي
ميانگين ها به وسيله آزمون دانکن نيز واكشيدگي ضوخامت 2
و  24ساعت تخته هوا را در دماهواي مختلوف پورس در دو
گروه مستقل قرار داده است ،بهطوريكه در دماي پرس 190
درجه سانتيگراد ،واكشويدگي ضوخامت  2و  24سواعت بوا
حداقل مقودار در گوروه  bو در دمواي پورس  170و 180
درجه سانتيگراد ،با حداكرر مقدار در گروه  aجدول دانکون
قرارگرفتهاند (شکل .)6
همچنين اثر متقابل دموا و زموان پورس بور واكشويدگي
ضووخامت  2و  24سوواعت تختووههووا معنوويدار بوووده اسووت.
گروه بندي ميانگينها به وسويله آزموون دانکون نيوز حوداقل
واكشيدگي ضخامت  2ساعت تختهها را در شورایط اسوتفاده
از دماي پرس  190درجه سانتيگراد و زمان پرس  5دقيقوه
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با حوداقل مقودار در گوروه  cو دمواي پورس  170درجوه
سانتيگراد و زمان پورس  4بوا حوداكرر مقودار در گوروه A

جدول دانکن قرار داده است.

شكل  -6اثر دمای پرس بر واكشيدگي ضخامت  2و  24ساعت

شكل  -7اثر متقابل دما و زمان پرس بر واكشيدگي ضخامت  2و  24ساعت

همچنين این گروهبندي براي واكشيدگي ضخامت 24
ساعت در شرایط استفاده از دماي پرس  190درجه
سانتيگراد و زمان پرس  5دقيقه با حداقل مقدار در گروه d
و جدول دانکن و در شرایط استفاده از دماي پرس 170
درجه سانتيگراد و زمان پرس  5با حداكرر مقدار در گروه a
جدول دانکن بوده است (شکل .)7

بحث
نتایج این تحقيق نشان داد كه تغييرات دما و زمان پرس
بر مقاومت خمشي تختههاي ساخته شده اثر معنيداري

داشته است و با افزایش دما و زمان پرس ،مقاومت خمشي
تختهها بهبود یافته است و بيشترین مقدار این ویژگي در
تختههاي ساخته شده با دماي پرس 190درجه سانتيگراد و
زمان پرس  5دقيقه حاصل شده است .این موضوع نشان
ميدهد كه در این شرایط از دما و زمان ،كيفيت اتصال بين
الياف توسط چسب بهویژه در سحوح تختهها به حداكرر
رسيده است .بااینحال ،ميانگينهاي حاصل براي مقاومت
خمشي تختهها نشان ميدهد كه مقدار مقاومت خمشي
تختههاي ساخته شده در حد محلوب و از سح استاندارد

فصلنامه تحقيقات علوم چوب و كاغذ ایران ،جلد  ،31شماره 2

اروپایي نيز باگتر ميباشد .ميانگينهاي حاصل از
اندازهگيري مدولاگستيسيته تختههاي ساخته شده نيز نشان
داد كه افزایش یافتن دماي پرس باعث بهبود این ویژگي
شده و مدولاگستيسيته تختههاي ساخته شده در دماي پرس
 190درجه سانتيگراد به دليل افزایش كيفيت اتصال بين
ذرات چسب و چوب بهویژه در سح تختهها به حداكرر
رسيده است .در این زمينه ،تحقيقات انجام شده توسط
 )1987( Caseyو  )1974( Moslemiنيز نشان داده است
كه هنگام عمل پرس وجود دو عامل گرما و رطوبت در
ذرات خرده چوب و الياف ،باعث افزایش خاصيت
پالستيکي آنها و در نتيجه در برابر فشار پرس مقاومت
كمتري نشان داده و بهراحتي فشرده ميشوند .از اینرو با
افزایش دما و یا زمان پرس شرایط براي ایجاد یک فشردگي
محلوب در سحوح تختهها فراهم شده و باعث افزایش
مقاومت خمشي و مدولاگستيسيته ميگردد.
همچنين نتایج نشان داد كه در دماي پرس  180درجه
سانتيگراد چسبندگي داخلي تختهها بنحو معنيداري باگتر
بوده است .در این دماي پرس شرایط بنحوي بوده است كه
انتقال حرارت از سح تختهها به گیه مياني و ایجاد اتصال
كارآمد بين الياف در گیه مياني تختهها در حد محلوب بوده
و باعث شده است كه تختههاي ساخته شده در این دماي
پرس داراي چسبندگي داخلي باگتري نسبت به تختههاي
ساخته شده با دو دماي دیگر پرس باشند Lehmann .و
همکاران ( )1973نيز درجه حرارت پرس را بهعنوان عاملي
كه قادر است قابليت واكنش چسب در توليد فراوردههاي
مركب چوبي را كنترل كند ،ميدانند و عنوان ميكنند كه در
ساخت تخته خرده چوب ،انتقال حرارت از صفحات گرم
پرس به گیه مياني كيک خرده چوب توسط بخار آب انجام
ميشود؛ و هرچه دوره پرس طوگنيتر باشد ،درجه حرارت
وسط تخته افزایش یافته و چسب بهطور كاملتري سخت
ميشود .بعالوه آنان متذكر شدهاند كه افزایش درجه حرارت
پرس محدود بوده و براي افزایش دماي گیه مياني كيک
ضروري است زمان پرس طوگني گردد .تحقيقات انجام شده
توسط  Zhiyong Caiو همکاران ( )2006نيز نتایج مشابهي
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داشته است .همچنين دماي پرس تأثير معنيداري از نظر
آماري ،بر واكشيدگي ضخامت تختهها داشته است و مقدار
واكشيدگي ضخامت  2و  24ساعت در دماي پرس 190
درجه سانتيگراد در سح پایينتري بوده است .دماي بيشتر
پرس و افزایش كيفيت سح تختهها كه به دليل افزایش
انعحافپذیري الياف و فشردگي بيشتر آنها در سح تخته به
وجود ميآید باعث ميگردد كه مقدار واكشيدگي تختهها نيز
تحت تأثير قرارگرفته و این ویژگيها نيز مانند مقاومت
خمشي تختهها بهبود یابند.
در یک نتيجهگيري كلي ميتوان بيان كرد كه نتایج
حاصل از اندازهگيري خواص فيزیکي و مکانيکي تختههاي
 MDFساخته شده از ساقه پنبه نشان ميدهد كه ساقه پنبه
یک ماده ليگنوسلولزي بسيار مناسب براي استفاده در صنعت
تخته فيبر با دانسيته متوسط ( )MDFميباشد .نتایج حاصل
براي ویژگيهاي فيزیکي و مکانيکي تختههاي ساخته شده
مؤید آن است كه از این ماده ليگنوسلولزي حتي به صورت
خالص ميتوان تخته فيبر با دانسيته متوسط با ویژگيهاي
استاندارد توليد كرد .بااینحال در مناطقي كه داراي سح
وسيعي از زمينهاي زیر كشت پنبه هستند ،مواد
ليگنوسلولزي مکمل مانند هيزم چوبهاي جنگلي و صنوبر
به مقدار زیاد وجود دارد كه ميتوان از الياف آنها در تركيب
با الياف حاصل از ساقه پنبه در توليد تخته فيبر دانسيته
متوسط استفاده كرد.
منابع مورد استفاده
-Agricultural Statistics Year Book of 2011-2012, 2013.
Ministry of Jihad-e- Agriculture, Deputy of Planing
and Economic Affairs, Bureau of Statistics and
Information Technology. 69-71.
-Akgol, M. and Tozluoglu, A., 2008. Utilizing peanut
husk (Arachis hypogaea L.) in the production of
medium
density
fiberboards.
Bioreosurces
Technology 99:5590-5594.
-Casey, L.J., 1987. Changes in wood-flake properties in
relation to heat, moisture and pressure during
flakeboard manufacture. M. Sc. thesis. Virginia
State University, Blacksburg, Virginia. pp. 162.
-Dix, B.; Thole, V. Martuzky, R., 1999. Poplar and
eucalyptus wood as raw material for wood-based

... اثر دما و زمان پرس بر ويژگيهای

-Kargarfard, A., 2013. The Effect of Cotton Stalks
Storage Time on Physical & Mechanical Properties
of Produced Particleboard. Journal of Forest and
Wood Products 65 (65): 453-460.
-Kuo, M.; Adams, D.; mayers, D.; Curry, D.; Heemstra,
H.; Smith, J.L.; Bian, Y., 1998. Properties of
wood/agricultural fiberboard bonded with soybeambased adhesive. Forest Product J.48 (2): 71-75.
-Lehmann, W.F.; Hefty, F.V., 1973. Resin efficiency
and dimensional stability of flakeboards. USDA
Forest Serv.Res. Note, FPL 207. Forest Products
laboratory, Madison, WIS.
-Moslemi,
A.A.,
1974.
Particleboard.
Vol.2:
Technology. Carbondale III Sothern Illinois Univ.
Press.
-Pan, M., Zhou, D., Ding, T. and Zhou, X., 2010. Water
resistance and some mechanical properties of rice
straw fiberboard affected by thermal modification.
Bioresources 5(2):758-769.
-Wu-Zhang Kang; Zhang-Hong Jian; Huang-Su Tong;
Yuan-YongSheng; Wu-ZK; Zhang-HJ; Huang-SY;
Yuan-YS., 2000. Effect of manufacturing
technology on properties of MDF from bamboo and
wood.China - Wood – Industry. 2000, 14:3, 7-10; 4
ref.
-Zahedi Tabarestani, A.: Latibari, A. Habibi, M.R.,
2012. Investigating the properties of medium density
fiberboard from licorice root residues. Iranian
Journal of Wood and Paper Science Research Vol.
27 No. (3), 471-482.
-Zhiyong Cai,; Muehl, J.H.; Winandy, J.E., 2006.
Effects of panel density and mat moisture content on
processing medium density fiberboard. Forest Prod.
Journal. 56(10):20-25.

202

panels in industrial end uses of fast-grown species:
93-102 (Stefano Berti Nicola. Macehioni. Martino,
Negri Emanuela, Rachelli. Edt).
-EN 310, 1996. Wood based panels, determination of
modulus of elasticity in bending and bending
strength. European Standardization Committee,
Brussell.
-EN 317, 1996. Particleboards and fiberboards,
determination of swelling in thickness after
immersion. European Standardization Committee,
Brussell.
-EN 319, 1996. Wood based panels, determination of
tensile strength perpendicular to plane of the board.
European Standardization Committee, Brussell.
-Eleoterio, JR.; Tomazello-Filho, M.; Bortoletto-Junior,
G., 2000. Mechanical and physical properties of
MDF panels of different densities and resin
content.Departamento de Engenharia, Fundacao
Universidade de Blumenau, CEP 89012-900,
Blumenau (SC), Brazil. Ciencia-Florestal. 2000, 10:
2, 75-90; 16 ref.
-Faraji, H.R., 1998. The investigation on Properties of
Medium Density Fiberboard (MDF) made from
bagasse. M.Sc Thesis Natural resources Faculty,
Tarbiat Mdddaress University.
-Food and Agriculture Organization, 2012. Forestry
statistics. Rome Italy.
-Franklin,G.I.,1954. A rapid method for softening wood
for anatomical analysis. Tropical Wood, 88:35-36.
-Halvarsson, S., Edlund, H. and Norgren, M., 2010.
Wheat straw as raw material for manufacture of
medium density fiberboard (MDF). Bioresources
5(2):1215-1231.

203

Iranian Journal of Wood and Paper Science Research Vol. 31 No. (2)

The influence of press temperature and time on the properties of medium density
fiberboard produced from cotton stalks fibers
A. Kargarfard1* and A. Nourbakhsh2
1*- Corresponding author, Associate Prof., Wood and forest products division, Research Institute of Forests and Rangelands,
Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran, Email: a_kargarfard@yahoo.com
2- Associate Prof., Wood and forest products division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research
Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
Received: April, 2015

Accepted: Oct., 2016

Abstract
The objective of the present study was the utilization of cotton stalk residues for medium
density fiberboard production. MDF was produced applying three press temperatures (170, 180,
and 190 oC ) and three pressing times (3,4 and 5 minutes). The properties of the laboratory
boards were measured and the results are analyzed applying factorial experiment and
randomized design. In case, the statistical difference was observed between the averages, then
Duncan Multiple Range Test was used for grouping the averages. The results showed that as
either press temperature or press time is increased, the modulus of rupture of the boards was
significantly improved and the highest value was reached when 190 oC press temperature and 5
minutes press time was applied. The internal bonding of the boards was significantly higher
when 180 oC press temperature was applied. The effect of press temperature on thickness
swelling after 2 and 24 hours immersion in water was statistically significant and the lowest
values were obtained when 190 oC press temperature was used. The results of this study
indicated that the cotton stalks can be considered as a potential raw material for medium density
fiberboard production and the properties of the boards meets the EN requirements.

Key words: Medium density fiberboard, cotton stalks, press time, press temperature, physical
and mechanical properties.

