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   ساخته شده از الياف ساقه ذرت، ساقه پنبه و راشMDFمقايسه خواص كاربردي انواع 
  

  2حسني  و رضا حاجي1ابوالفضل كارگرفرد*

   تهران، كشور،ها و مراتع  جنگلتحقيقاتمؤسسه  ي آن، ها  بخش تحقيقات علوم چوب و فرآورده پژوهشاستاديار1
  ، تهران كشورها و مراتع  جنگلتحقيقاتمؤسسه  هاي آن،  تحقيقات علوم چوب و فرآوردهارشد بخش  كارشناس2

  12/4/91 : ؛ تاريخ پذيرش16/9/89: تاريخ دريافت
  

  1چكيده
، تختـه   )پنبـه سـاقه   سـاقه ذرت و     (منظور بررسي پتانسيل استفاده از دو نوع پـسماند كـشاورزي             به

گراد و زمـان      درجه سانتي  175فيبرهاي دانسيته متوسط آزمايشگاهي با استفاده از اليافي كه تحت دماي            
آزمايـشگاهي در سـه دمـاي    پـرس  يك  دقيقه بخارزني و سپس پااليش گرديده بودند، با استفاده از    10

محـيط كليمـاتيزه،    ها در    سازي تخته  د از مشروط  بع. ساخته شدند ) گراد  درجه سانتي  190 و   180،  170(
نتايج نشان .  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت انجام شد وENاساس روش استاندارد ها بر تمام آزمايش

 درصـد از  25هاي ساخته شده از ساقه ذرت در حدود  داد كه مقاومت خمشي و مدول االستيسيته تخته       
داري بـين چـسبندگي داخلـي         چـه اخـتالف معنـي     اگر. تر اسـت  ده از ساقه پنبه باال    هاي ساخته ش   تخته
نتـايج همچنـين نـشان داد كـه         . پنبـه مـشاهده نگرديـد     سـاقه   هاي ساخته شـده از سـاقه ذرت و           تخته

هاي ساخته شـده از سـاقه پنبـه          تر از تخته   هاي ساخته شده از ساقه ذرت كم       واكشيدگي ضخامت تخته  
خته شـده از اليـاف      هـاي سـا    با تختـه  از الياف ليگنوسلولزي    هاي ساخته شده     خواص تخته مقايسه  . بود

الياف هاي  تختههاي ساخته شده از ساقه ذرت با  هاي مكانيكي تخته مقاومتنزديكي  چوب راش بيانگر
بـا  . اش بـود  اليـاف ر  هـاي    تختـه تر از    هاي ساخته شده از ساقه پنبه كم       اما مقاومت تخته  . باشد ميراش  
  .دهد  را پوشش ميEN اين بررسي حداقل مورد نياز استاندارد مدهدست آ حال نتايج به اين

  

هاي فيزيكـي و      ويژگيالياف راش،    تخته فيبر دانسيته متوسط، ساقه ذرت، ساقه پنبه،          :هاي كليدي   واژه
  مكانيكي

                                                 
  a_kargarfard@yahoo.com: مسئول مكاتبه* 
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  مقدمه
اي  مالحظه  رشد و توسعه قابلدارايهاي اخير  ، در سالMDF(1 (صنايع تخته فيبر دانسيته متوسط

محصول بر خواص ثر ؤم ترين عوامل از مهممورد استفاده ماده چوبي  نوع اين صنعتدر . ه استبود
كه  يياز آنجا.  نقش اصلي را به عهده داردMDF توليداندازي واحدهاي  است كه در روند راهنهايي 

 ليگنوسلولزي چوبي و غيرچوبي را مورد مصرف قرار قادر است طيف وسيعي از مواد MDFصنعت 
مصرف اين  كشاورزي با مواد چوبي جنگلي موردپسماندهاي  وسيعي براي جايگزيني هاي پژوهش، دهد

 000/400وزارت جهاد كشاورزي بيش از ه شده توسط ياراطبق آمارهاي . است صنعت صورت گرفته
 متنابهي  كه ساالنه مقاديردارد قرار  و پنبهاي  زير كشت ذرت دانه كشور زيوراهكتار از اراضي كش

 كه پس از عمليات ماند  بر جاي ميت از برداشت اين محصوالدست آمده پسماندهاي ليگنوسلولزي به
كه سطح  با توجه به اين، )2004آمارنامه كشاورزي،  (گردد با خاك مخلوط مييا   و، سوزاندهبرداشت
تر ها محدود يافته و ميزان برداشت چوب از آنتري   بيشهاي صنعتي كشور هر روز كاهش جنگل

نظر فني و تكنولوژيكي، كاربرد  از اين پسماندها از نقطه MDF در صورت امكان توليد ردد، بنابراينگ مي
  . استاز توجيه اقتصادي مناسبي برخوردار اين محصول توليد عنوان ماده اوليه براي  به ساقه ذرت و پنبه 

 صورت گرفته MDFاص ثير شرايط ساخت بر خوأچوبي و تاثر ماده  وسيعي بر روي     هاي  پژوهش
از مخلوط الياف بامبو و چوب كـه در آن اثـر نـسبت               MDFتخته   از ساخت    دست آمده   نتايج به . است

 هـا مـورد بررسـي قـرار        نوع الياف از نظر نرمي و زبري بر روي خـواص تختـه             الياف بامبو به چوب و    
هـا افـزايش و    تخته  MOE وMORگرفت، نشان داد كه با افزايش يافتن نسبت الياف بامبو به چوب، 

كيفيت باال  ي بايها توان تخته حال نتايج نشان داد كه مي با اين. ها كاهش يافته است چسبندگي داخلي آن  
 انجام شـده بـر روي        پژوهش .)2000 و همكاران،    ووژانگ(ط الياف چوب و بامبو توليد نمود        از مخلو 

ـ   از كاه گندم و ني نشان داد كه مي         MDFامكان ساخت    ي بـا   يهـا  ا اسـتفاده از كـاه گنـدم تختـه         توان ب
اسـتاندارد  سـطح   استثناي واكشيدگي ضخامت توليد نمود كه        هاي فيزيكي و مكانيكي مطلوب به      ويژگي
 ديگـري علـل ضـعيف بـودن مقاومـت           پژوهشدر  ). 1999 و همكاران،    هان (دهند   پوشش مي   را ژاپن

هـا نـسبت داده      ه واكس بر روي سطح آن     هاي ساخته شده از ساقه گندم و ني به وجود الي           اتصال تخته 
 آن را به خود بگيرند و از بـين بـردن            د اين مواد نتوانند آب و چسب شامل       گرد شده است كه باعث مي    

باشد و مطالعـاتي كـه       هاي ساخته شده بسيار حياتي مي      اين اليه براي ايجاد يك اتصال كارآمد در تخته        
                                                 
1- Medium Density Fiberboard 
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ي ماننـد اسـتخراج مـواد بـه روش          يكه اعمال تيمارهـا   دهد   تاكنون انجام و گزارش شده است نشان مي       
تواند قابليت ترشوندگي سطوح موادي مانند كاه، ساقه ذرت و ني را افزايش داده و بـه                  بنزن مي  -اتانل

 و هـان ( كمـك نمايـد   MDFچـوب و   خـرده  در توليـد تختـه  اوره فـرم آلدئيـد   ي چسب يافزايش كارا 
 سـاخته   MDF ديگري خـصوصيات     پژوهشدر  همچنين   ).1998و همكاران،    الودر ؛2001همكاران،  
گرفته است و نتايج آن     اورتان مورد بررسي قرار      اكاليپتوس سالينا با استفاده از چسب پلي      وب  شده از چ  

 در مقايـسه بـا اسـتاندارد اروپـايي          دست آمده   هاي به   دست آمده براي تخته    ههاي ب  نشان داد كه مقاومت   
پـذير دانـسته اسـت       يني اين ماده چوبي را با مواد چوبي ديگـر امكـان           كننده بوده و جايگز    بسيار راضي 

  ).2004، روكوالهرو كريستيان (
 مورد بررسي قراردانسيته متوسط نيز   در ساخت تخته فيبرستفاده از چوب صنوبر و اكاليپتوسا

 هاي ساخته شده از چوب صنوبر خصوصيات فيزيكي و مكانيكي تختهو مشاهده شد كه  گرفته است
هاي  ويژگيهمچنين . وابسته است در محيط كاشت آن موقعيت تابع نوع كلن نبوده و به سن درخت و

و واكشيدگي بوده  از الياف صنوبر تا حدودي بهتر از الياف اكاليپتوس دست آمده بههاي  مقاومتي تخته
در  .)1999 و همكاران، ديكس (باشد  ميهاي اكاليپتوس تر از تخته هاي صنوبر كم ضخامتي تخته

 از دست آمده به، خصوصيات تخته فيبر ساخته شده از الياف چوب و الياف  ديگريهاي پژوهش
و   گرفتهسلولزي كشاورزي كه با چسب سويا ساخته شده بودند را مورد مطالعه قرار ليگنوپسماندهاي

كيب ماده سلولزي كشاورزي و كاهش الياف چوب در تركه با افزايش الياف مواد ليگنومشخص گرديد 
 .داري روبرو گرديدند با كاهش معنيهاي ساخته شده  هاي مكانيكي تخته اوليه مورد استفاده، ويژگي

هاي ساخته   داراي مقاومت اتصال بهتري نسبت به تختهUFهاي ساخته شده با چسب  همچنين تخته
تخته فيبر با توليد براي همچنين از باگاس  .)1998 و همكاران، كو( شده با چسب پروتئين سويا بودند
، گيري مقاومت خمشي  از اندازهدست آمده به نتايج استفاده گرديده ودانسيته متوسط به روش خشك 

 هاي هاي ساخته شده نشان داد كه باالترين ميزان در ويژگي مدول االستيسيته و چسبندگي داخلي تخته
گراد و زمان   درجه سانتي170بخارزني دماي هاي ساخته شده در شرايط  ذكر شده مربوط به تخته

، بررسي امكان استفاده از ساقه هدف از اجراي اين پژوهش .)1998، فرجي (باشد  دقيقه مي5بخارزني 
ه بهترين يهمچنين، ارا.  فيبر دانسيته متوسط بوده است تختهعنوان ماده اوليه براي توليد بهو پنبه ذرت 

كه داراي خواص فيزيكي و مكانيكي و پنبه  ذرت  فيبر دانسيته متوسط از ساقهتختهشرايط ساخت 
  .بوده است اين پژوهش، از ديگر اهداف اشدمطلوب در مقياس صنعتي ب
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  ها مواد و روش
همچنـين  . تهيه گرديد استان گرگان از ساقه پنبه اي از استان فارس و در اين بررسي ساقه ذرت دانه   

هاي شمال كشور  جنگلاي از اين چوب از  ونه، نمچوب راشالياف هاي شاهد از  منظور ساخت تخته به
با اسـتفاده   گاه   آن . گرديد هاي ذرت   ساقه 1جداسازي مغز اقدام به   ابتدا  آزمايشگاه،  سپس در   . تهيه گرديد 

گيـري  هاي ذرت مغز ساقه ،Pallmann X 430-120PHTنوع  از يك خردكن غلطكي آزمايشگاهي از
هـاي   سـپس چيـپس   .  الياف گرديدنـد    تهيه برايمناسب   قطعاتتبديل به   ، ساقه پنبه و چوب راش       شده

  گـراد و زمـان     درجـه سـانتي  175 با استفاده از دماي توسط يك دستگاه بخارزن آزمايشگاهي   تهيه شده   
 مرتبه، پااليش و 3و پس از تخليه با استفاده از يك پااليشگر آزمايشگاهي طي  ، بخارزني شده دقيقه10

  .تبديل به الياف شدند
  

  
  .قبل از بخارزني) ب(ذرت و ساقه ) الف(پنبه هاي ساقه  چيپس -1شكل 

  
 دمـاي  كـن گـردان و   الياف پااليش شده پس از خشك شدن در هواي آزاد با استفاده از يك خشك             

زني الياف از    براي چسب .  درصد، خشك گرديدند   1گراد تا رسيدن به رطوبت حدود         درجه سانتي  100
بـر مبنـاي وزن   ( درصـد  10ميـزان    بـه تفاده شد و محلول چسبزن آزمايشگاهي اس  يك دستگاه چسب  

منظور تشكيل كيـك   به. ها كامالً مخلوط گرديد وسيله يك نازل با آن      همراه با كاتاليزور به    )خشك الياف 
زني شده كه توزين شـده   متر استفاده شد و الياف چسب  سانتي35×35الياف از يك قالب چوبي با ابعاد  

  .هاي يكنواخت در داخل قالب پاشيده شدند صورت اليه بود، به
                                                 
1- Pith 
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 اقدام به BURKLE L100س از تشكيل كيك الياف، با استفاده از يك پرس ازمايشگاهي از نوع پ
 190 و 180، 170 دماي پرس سه با استفاده از فشردن كيك الياف و ساخت تخته فيبرهاي آزمايشگاهي   

 گـرم  7/0 جرم مخصوص تخته در حـد   ن پژوهش ايدر  .  گرديد دقيقه 4زمان پرس    گراد و  درجه سانتي 
 درصد،  12حد   مربع، رطوبت كيك الياف در    متر  كيلوگرم بر سانتي   30، فشار پرس برابر     مترمكعب بر سانتي 

از چـسب اوره    همچنـين   . تيمارها ثابت در نظر گرفته شد      متر براي تمام    ميلي 10ضخامت تخته در حد     
اساس وزن خـشك  بر( درصد  1عنوان كاتاليزور با مصرف       به ClNH4  درصد و  50آلدئيد با غلظت     فرم

با توجـه بـه     در اين بررسي     ). پارافين استفاده نشده است    ها از   در ساخت تخته  ( استفاده گرديد ) چسب
 تكـرار در نظـر      3بـراي هـر تيمـار       و   دست آمده   به تيمار   6  دماي پرس  3دو نوع ماده ليگنوسلولزي و      

گيـري    در ايـن بررسـي بعـد ار انـدازه          . تختـه آزمايـشگاهي سـاخته شـد        18 ر مجموع گرفته شد كه د   
هـاي سـاخته شـده از سـاقه ذرت و پنبـه، مـشخص گرديـد كـه                    هاي فيزيكي و مكانيكي تخته     ويژگي
در مجموع در حـد     ها،    ويژگي از نظر سطح   گراد درجه سانتي  180دماي پرس   هاي ساخته شده در      تخته

) دليل محدود بودن مقدار اليـاف      به( تخته با استفاده از الياف راش        3 تعداد   بنابراين. دنا اپتيمم قرار داشته  
سپس  .عنوان نمونه شاهد ساخته شد       به گراد درجه سانتي  180 با شرايط ثابت ذكر شده و با دماي پرس        

  .سازي گرديدند هاي ساخته شده مشروط تختهآزمايشگاهي در شرايط 
  هـا مطـابق اسـتاندارد       هـاي فيزيكـي و مكـانيكي تختـه         ي تعيين ويژگـي   هاي آزموني برا    تهيه نمونه 

EN 326-1  براسـاس اسـتاندارد   مـدول االستيـسيته   و   مقاومـت خمـشي  .انجام گرديداروپاEN310 ،
 سـاعت   24 و   2و واكشيدگي ضخامت بعـد از        EN319اساس استاندارد   برمقاومت چسبندگي داخلي    

 مكـانيكي و    هـاي   بعـد از انجـام آزمـايش       .تعيين گرديد  EN317اساس استاندارد   بروري در آب      غوطه
 فاكتوريـل  آزمون در قالب طرح كامل تصادفي دست آمده به، نتايج هاي تهيه شده يزيكي بر روي نمونه   ف

بـا  . و با استفاده از آزمون دانكن و به كمك تكنيك تجزيه واريانس مورد تجزيه و تحليل قـرار گرفـت                   
تأثير مستقل و متقابل هر يك از عوامل متغير بر خـواص مـورد مطالعـه در                 استفاده از اين روش آماري      

   . درصد مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت95 و 99سطح اعتماد 
ويژه طول الياف و ضخامت ديواره سلولي از         هابعاد الياف ب   :يي و تركيب شيميا   گيري ابعاد الياف    اندازه
ضـمن   بـراي     در ايـن بررسـي     .باشد ذ و تخته فيبر مي    هاي مهم الياف در فرآيندهاي ساخت كاغ        ويژگي

 .اسـتفاده گرديـد   ) 1954(گيري ابعاد الياف از طريق جداسازي اليـاف بـا روش فـرانكلين                اندازهكه   اين
  .شد گيري  اندازهTAPPIنامه  يني طبق آ نيزي ساقه ذرت و پنبهيهمچنين تركيب شيميا
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  نتايج
 .ه شده است  يارا 1در جدول   گيري و    به و چوب راش اندازه    ، ساقه پن  ساقه ذرت ميانگين ابعاد الياف    

 رفتگـي  در اين بررسي ضـريب الغـري يـا درهـم          گيري شده     اساس ميانگين طول و قطر الياف اندازه      بر

)
D
L (  مغز سـاقه پنبـه، پوسـت        براي   كه مقادير باال     بوده است در حالي    70/50 اي مقدار  براي ذرت دانه

يـن ترتيـب مالحظـه      ه ا ب. محاسبه گرديد  29/54  و 67/76،  2/33 ترتيب برابر  هبه و الياف راش ب    ساقه پن 
اليـاف   داراي ضريب كشيدگي مناسب و قابل مقايسه با       ويژه پوست آن    هو پنبه ب  گردد كه ساقه ذرت      مي

  .استسازي و كاغذ MDF مورد مصرف صنايعباشد كه  چوب راش مي
  

  .مورد بررسي هاي  گونهاد اليافمقادير ميانگين ابع -1 جدول
  )ميكرون(ابعاد 

  نوع ماده چوبي
 قطر الياف طول الياف

  46/18  936  ساقه ذرت
  25  830  ساقه پنبه

  55/18  1007  راشچوب 
  

  .ي ساقه ذرت و پنبهي ميانگين مقادير تركيب شيميا-2جدول 
  ماده ليگنوسلولزي

  نوع ماده
  ساقه ذرت  ساقه پنبه

  67/49  5/53  )درصد(سلولز 
  88/21  3/27  )درصد(ليگنين 

  53/2  67/8  ) استن-الكلروش ( ،)درصد(مواد استخراجي 
  87/4  2/1  )درصد(خاكستر 

  
مل ي مواد ليگنوسـلولزي مـورد بررسـي شـا         يگيري تركيب شيميا    از اندازه  دست آمده   بههمچنين نتايج   

گـردد ميـزان    يـن جـدول مـشاهده مـي    كـه در ا  طـوري  به. آورده شده است 2ساقه ذرت و پنبه در جدول       
تر به تركيبات سيليسي سطح سـاقه ذرت         باشد كه بيش    برابر ساقه پنبه مي    4خاكستر در ساقه ذرت بيش از       

  .كند ارتباط پيدا مي
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هاي ساخته شده و تجزيه و  هاي مكانيكي و فيزيكي تخته ويژگيگيري   از اندازهدست آمده بهنتايج 
هاي ساخته شده از الياف ساقه  د كه مقاومت خمشي و مدول االستيسيته تختهها نشان دا تحليل آماري آن

 و مدول  مقدار مقاومت خمشي2  در شكل.باشد داري باالتر مي معنيطور  نسبت به ساقه پنبه بهذرت 
عنوان شاهد در  هاي ساخته شده با الياف ذرت و پنبه و همچنين الياف چوب راش به  تختهاالستيسيته

شود، مقاومت   مشاهده ميكه در اين شكل طوري به.  شده استگراد آورده  درجه سانتي180دماي پرس 
هاي ساخته شده با  داري باالتر لز تخته طور معني هاي ساخته شده با الياف ساقه ذرت به خمشي تخته

هاي ساقه ذرت و  ستيسيته تختهمحسوسي بين مدول االكه اختالف  الياف پنبه و راش بوده است در حالي
 .باشد هاي ساخته شده از ساقه پنبه مي شود و حداقل مدول االستيسيته مربوط به تخته راش ديده نمي

  

  
  

 .گراد  درجه سانتي180هاي ساخته شده در دماي   تخته و مدول االستيسيتهميانگين مقاومت خمشي -2شكل 

  

  
  

  .در دماهاي مختلفاز ساقه پنبه و ذرت هاي ساخته شده  ستيسيته تخته ميانگين مقاومت خمشي و مدول اال-3شكل 
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حال  با اين. دار نبوده است همچنين اثر دماي پرس بر مقاومت خمشي و مدول االستيسيته معني
 درجه 180ها در دماي  دست آمده براي اين ويژگي گردد مقادير به  مشاهده مي3كه در شكل  طوري به

داري بر  نتايج همچنين نشان داد كه دماي پرس اثر معني .االتري قرار داشته استگراد در سطح ب سانتي
هاي ساخته شده با الياف ساقه  هاي ساخته شده داشته است و تخته مقاومت چسبندگي داخلي تخته

باالترين مقدار اين ويژگي را از خود نشان دادند گراد   درجه سانتي180ذرت و پنبه در دماي پرس 
ساخته شده با الياف ساقه پنبه هاي  حال نتايج نشان داد كه چسبندگي داخلي تخته  با اين).4شكل (
كه در شكل  طوري ولي به. هاي ساخته شده با الياف ساقه ذرت هستند تر از تخته طور محسوسي بيش به
 با هاي ساخته شده از ساقه پنبه و ذرت در مقايسه گردد مقدار چسبندگي داخلي تخته  مشاهده مي5

  . از سطح باالتري برخوردار هستندهاي ساخته شده با الياف راش تخته
  

  
  

  . پنبهساقه هاي ساخته شده از ساقه ذرت و  اثر دماي پرس بر تغييرات چسبندگي داخلي تخته-4شكل 
  

  
  

  هاي ساخته شده از الياف ساقه ذرت،  مقايسه چسبندگي داخلي تخته -5شكل 
  .گراد  درجه سانتي180در دماي  پنبه و چوب راش
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هاي ساخته شده نـشان       ساعت تخته  24 و   2گيري واكشيدگي ضخامت      از اندازه  دست آمده   نتايج به 
كـه   در حـالي  . بر واكـشيدگي ضـخامت دارد     داري   داد كه نوع ماده ليگنوسلولزي مورد استفاده اثر معني        

هـاي سـاخته     ري نسبت به تخته   ت هاي ساخته شده از الياف ساقه پنبه داراي چسبندگي داخلي بيش           تخته
هـاي   تري نيز نسبت به تختـه       و انتظار بر اين است كه از واكشيدگي كم         شده با الياف ساقه ذرت هستند     

پنبه هاي ساخته شده از ساقه   تخته ساعت2 ، ولي ميزان واكشيدگي ضخامت ساقه ذرت برخوردار باشد   
از طرف ديگر نتايج نـشان      . باشد ميذرت  ه  هاي ساخته شده از ساق      تخته ازتر   بيش درصد   40در حدود   

 190 و   180 در دمـاي پـرس       ي سـاخته شـده    ها  ساعت تخته  24 و   2داد كه ميزان واكشيدگي ضخامت      
  .دار نبوده است ولي اين اختالف معني. گراد بوده است  درجه سانتي190 تر از گراد كم درجه سانتي

اخته شده از الياف سـاقه ذرت، پنبـه و   هاي س  ساعت تخته2ميزان واكشيدگي ضخامت    6در شكل   
كـه در ايـن شـكل ديـده          طـوري  بـه . دهد گراد را نشان مي     درجه سانتي  180چوب راش در دماي پرس      

 7/2هاي ساخته شده از الياف چوب راش در حدود            ساعت تخته  2شود مقدار واكشيدگي ضخامت      مي
شده از اليـاف سـاقه پنبـه        هاي ساخته    تخته برابر   7/1هاي ساخته شده از الياف ساقه ذرت و          برابر تخته 

 ساعت 24 به 2ها از  وري در آب تخته     اين اختالف واكشيدگي ضخامت با افزايش زمان غوطه        .باشد  مي
 درصـد ثابـت     40ن در سـطح حـدود       و پنبـه همچنـا    اي ساخته شـده از اليـاف سـاقه ذرت           ه بين تخته 

هـاي سـاخته شـده از اليـاف        ساعت تخته  24ولي شدت اختالف واكشيدگي ضخامت      . مانده است  باقي
  .گردد  مشاهده مي6هاي شاهد كاهش يافته است كه در شكل  و پنبه در مقايسه با تختهساقه ذرت 

  

  
  

  .ساعت تخته فيبر دانسيته متوسط 24و  2اثر نوع الياف بر واكشيدگي ضخامت  -6شكل 
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  بحث
هاي ساخته شده نـشان      الستيسيته تخته گيري مقاومت خمشي و مدول ا       از اندازه  دست آمده   بهنتايج  

هاي ساخته شده از الياف ساقه ذرت از سطح مطلـوب و بـاالتري نـسبت           ها در تخته   اين ويژگي داد كه   
ثر ؤتوانند م  در اين رابطه عوامل مختلفي مي     . هاي ساخته شده از الياف ساقه پنبه برخوردار است         به تخته 

تـر مـواد     تر اليـاف و مقـدار كـم        بيشهاي ذرت، طول     اقه از س  چوب پنبه حذف كامل   . واقع شده باشند  
اني سـاقه  و همچنين نامناسب بودن بخش ميـ ) بدون پوست(استخراجي ساقه ذرت نسبت به ساقه پنبه     

دست آمدن ايـن     بهتواند در     و الياف كوتاه از جمله داليلي است كه مي         دليل دارا بودن چوب پنبه     پنبه به 
هاي ساخته شده از الياف ساقه ذرت و پنبه با نمونـه شـاهد               ن مقايسه تخته  همچني. نتايج اثرگذار باشند  

ه از اليـاف سـاقه ذرت حتـي از          هـاي سـاخته شـد      هاي خمشي تخته   نشان داد كه ويژگي   ) الياف راش (
  .نمايد كسب مي اروپا را ENحداقل سطح استاندارد بوده و هاي شاهد نيز باالتر  تخته

 ايـن ويژگـي در       مقـدار  ها نـشان داد كـه      گيري چسبندگي داخلي تخته     از اندازه  دست آمده   بهنتايج  
يكي از داليلي كه باعث شده      . باشد هاي ساقه ذرت مي    باالتر از تخته  هاي ساخته شده از ساقه پنبه        تخته

تـر از سـاقه پنبـه باشـد، وجـود ذرات             از ساقه ذرت كم   هاي ساخته شده     است چسبندگي داخلي تخته   
 كاهش اين مواد در فرآينـد       گردد كه بر خالف     باشد كه باعث مي    اقه ذرت مي  سيليس بر روي سطوح س    

توليد الياف، باز هم بر روي كيفيت مقاومت اتصال ايجاد شده بين الياف توسط چسب اثر منفي گذاشته     
ي سـاقه  يگيري تركيبات شيميا  نيز كه نتايج اندازه2 در جدول. سبندگي داخلي گردد  و موجب كاهش چ   

گردد كه مقـدار خاكـستر و مـواد معـدني در سـاقه ذرت در                  آورده شده است، مشاهده مي     ذرت و پنبه  
هاي شاهد، نشان     ها با نمونه   حال مقايسه چسبندگي داخلي تخته     با اين . باشد  برابر ساقه پنبه مي    4حدود  

تر  ه بيش هاي ساخته شده با هر دو ماده ليگنوسلولزي ساقه ذرت و پنب            كه مقدار اين ويژگي در تخته     داد  
  . ي استيهاي شاهد بوده و باالتر از سطح استاندارد اروپا از تخته

 و  2تر بودن مقدار واكـشيدگي ضـخامت         نييتوان به پا   از نكات جالب توجه در نتايج اين بررسي، مي        
ه كـ   زيـرا بـا ايـن     .  ساخته شده از ساقه ذرت نسبت به ساقه پنبه اشـاره نمـود             MDFهاي    ساعت تخته  24

تـري   ذرت در مقايسه با سـاقه پنبـه از سـطح كـم     ساخته شده از ساقه   MDFهاي   اخلي تخته چسبندگي د 
تري نيز از خود نـشان دهـد ولـي      آن، واكشيدگي بيش  ند و انتظار بر اين بود كه به پيروي از         برخوردار بود 

و پوشـش    خصوص تركيبات سيليس   عواملي مانند مقدار زياد مواد معدني به      . نتايج خالف آن را نشان داد     
تواننـد در   ثر هـستند، مـي  ؤجذب آب مكاهش نسبت به ساقه پنبه كه در      در ساقه ذرت    واكس مانند سطح    



  حسني  و رضا حاجيابوالفضل كارگرفرد

 103

در مقايـسه مقـدار   . ثر واقـع شـده باشـند     ؤهاي ساخته شده با ساقه ذرت مـ        كاهش مقدار واكشيدگي تخته   
از نكـردن   ه   اسـتفاد  بـر خـالف    ساقه ذرت، پنبه و راش مشاهده گرديـد كـه            MDFهاي   واكشيدگي تخته 

خصوص الياف ساقه ذرت در سطح مطلـوبي قـرار           ها به  پارافين در فرآيند ساخت، مقدار واكشيدگي تخته      
 نتـايج  هاي ديگر در ايـن زمينـه نيـز     بررسيتر است  راش به مراتب كمMDFهاي  داشته و نسبت به تخته  

  .)1998 و همكاران، الودر ؛2001 ؛ هان و همكاران،1999و همكاران، هان  (مشابهي را نشان داده است
هاي فيزيكي و     با ويژگي  MDFي با توجه به نتايج اين بررسي، امكان توليد          ينهاگيري   در يك نتيجه  

مكانيكي مطلوب و در حد استاندارد با استفاده از پسماندهاي كشاورزي مانند ساقه ذرت و پنبه وجـود    
كارهـاي    از راه  چوب پنبـه  خصوص حذف    ا به ه سازي آن  آوري، نگهداري و آماده    دارد و اگر براي جمع    
ويـژه   قيمـت بـه   يك ماده اوليه مناسـب و ارزان   را   اين مواد ليگنوسلولزي     توان ، مي مناسبي استفاده گردد  

  .حساب آورد از نظر منابع چوبي فقير هستند، بهي مانند ايران كه يكشورهابراي 
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Abstract1 

In order to investigate the potential of two agricultural residues (cotton and corn 
stalks), laboratory MDF boards were produced using fibers generated applying ten 
minutes steaming at 175 ºC, defibrated with 25 centimeters single disc refiner. Three 
press temperatures (170, 180 and 190 ºC) were used. For board pressing. Boards after 
conditioning at 65% RH and 21 ºC and then test samples were prepared according to 
relevant EN standard. All tests were performed according to relevant EN standard 
methods and then analyzed. The results indicate that the strength (MOR and MOE) 
of boards produced from corn stalks is almost 25% higher than those from cotton 
stalks. However no significant difference was observed for internal bonds of boards. 
Thickness swelling of MDF boards from corn stalks was lower than cotton stalks. 
Comparing the results with the strength of boards produced from beech wood 
showed the similarity between corn stalks and beech wood, but the strength of MDF 
boards from cotton stalks was lower than those produced from beech wood. Our 
results fulfill the minimum EN requirement. 
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