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 هاي علوم و فناوري چوب و جنگل ه پژوهشنشری

  1392، اول، شماره مبیستجلد 
http://jwfst.gau.ac.ir  

  

  س باگاشیمیایی سوداي کاغذ نیمهز خمیر ادست آمده  بهکاغذ فلوتینگو ارزیابی تولید 
  

  2و حسین رسالتی 1يدپطرو رحمان جعفريسید
  لوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،دانشگاه ع، غذمهندسی چوب و کادانشکده  دانشجوي دکتري تخصصی1

  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، مهندسی چوب و کاغذدانشکده  استاد2
  10/2/90:  ؛ تاریخ پذیرش6/2/89: تاریخ دریافت

  1چکیده
ملـه  شیمیایی از پسماندهاي کـشاورزي و از ج         نیمه کاغذآیند تولید خمیر  ترین فر  فرآیند سودا، مهم  

ها مشابه کاغذ فلوتینگ  آن آمده از دست   ههاي کاغذ فلوتینگ ب    است و مشخصات فنی و ویژگی      باگاس
 در . اسـت شیمیایی سـولفیت خنثـی   خمیر نیمه  از منابع چوبی با استفاده از فرآیند متداول دست آمده   به

هاي فیزیکـی و   یژگیو  و مقایسهس باگايشیمیایی سودا نیمهخمیرکاغذ  هاي تولید   قابلیت پژوهشاین  
برگان تولید شـده در کارخانـه صـنایع چـوب و       پهنشیمیایی سولفیت خنثی  خمیر نیمه آن با         مکانیکی  

  درصـد  8 .آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفـت        در مقیاس     براي تولید کاغذ فلوتینگ    کاغذ مازندران 
وان شرایط بهینه عن  بهگراد سانتیدرجه  160 ممدرجه حرارت ماکزیو  دقیقه 20ن پخت قلیاي فعال، زما

). 74 و عدد کاپـا  درصد 5/64راندمان پخت   (  انتخاب گردید   سودا شیمیایی کاغذ نیمه براي تولید خمیر  
ـ شـیمیایی سـوداي باگـاس     نیمه کاغذآمده از خمیر دست  وتینگ بهاغذ فلکهاي   ویژگیمقایسه    کاغـذ  اب

ان نشان داد که کاغذ فلوتینـگ       برگ  پهن فیت خنثی شیمیایی سول  نیمهکاغذ  فلوتینگ ساخته شده از خمیر    
 هاي فیزیکی و مکـانیکی کـامالً       شیمیایی سوداي باگاس از نظر ویژگی      نیمه کاغذ از خمیر  دست آمده   به

بنابراین در . برگان بوده است پهن شیمیایی سولفیت خنثی   نیمه رخمیتر از کاغذ فلوتینگ      برتر و مطلوب  
کاغـذ    باگاس در تولید کاغذ فلوتینگ ضـمن تولیـد   سودايشیمیایی ه نیمکاغذخمیر ازصورت استفاده 

  .توان ایجاد نمود اي می مالحظه لکاهش قاب آالت جنگلی نیز مصرف چوب در تر مقاوم
  

خمیـر   ،کاغـذ سـودا، خمیر  ینـد   آ فر شیمیایی، کاغذ فلوتینگ،   اغذ نیمه ک باگاس، خمیر  : کلیدي هاي  هواژ
  انبرگ  پهنشیمیایی سولفیت خنثی نیمه

                                                
 srahman_djafari@yahoo.com: مسئول مکاتبه *
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  مقدمه
، کاغـذ  هاي کشاورزي و از جمله باگـاس د از پسمان  دست آمده   بهورده کاغذ و مقواي     آ  ترین فر  مهم

؛ زانوتینی 1996 ، زانوتینی؛1995، زانوتینی (آید دست می شیمیایی سودا به فلوتینگ است که از فرآیند نیمه
ی در کشورهاي فقیـر از منـابع        شیمیای کاغذ نیمه هاي تولیدکننده خمیر  وجود واحد . )1997،  و همکاران 

 ،آرژانتـین   ، ونـزوئال ،جنوبی، هند، چین   فریقايآمانند   باگاس   مانندوبی و غنی از ضایعات کشاورزي       چ
صورت  بهتواند  می شیمیایی سوداي باگاس نیمه کاغذ بر این مطلب هستند که خمیر شاهدي و مصراسترالیا

 تـرول و روجـاس،     (کـار رود   هاي کارتن و مقوا بـه      وردهآ   فر در ساخت  عمدهعنوان یک ترکیب      بهخالص یا   
بنابراین  .)2007  هارتر، ؛2006  کوي و همکاران،   ؛2004 رینی و کالرك،   ؛1997 زانوتینی و همکاران،   ؛1992

صورت  به 1برگان سولفیت خنثی پهن   شیمیایی خمیر نیمه  و   شیمیایی سوداي باگاس   نیمه کاغذتوان از خمیر   می
قبـول اسـتفاده      قابل 3 حلقوي  لهیدگی و 2اي  لهیدگی کنگره  هاي فلوتینگ با مقاومت  کاغذ   براي تولید خالص  

  ).2001  رسالتی و همکاران،؛1992 ترول و روجاس، ؛1997 ،زانوتینی و همکاران (کرد
برگ و نیز منابع  هاي پهن وجود در کشور از نظر تامین چوب گونهمهاي  حال با توجه به محدودیت 

مقـادیر   تولیـد  هاي کـارتن و مقـوا و در نهایـت    آورده شیمیایی و فر ت خمیرکاغذ نیمه واردا برايارزي  
 منابع جدیداستفاده از ) 2001 رسالتی و همکاران، (استفاده در جنوب کشور  از باگاس بال بسیار زیادي 

 مهم  مختلفی از کاغذ و مقوا امري بسیارهاي ه باگاس براي تولید درج  مانند ي قابل دسترس  لزسلونوگیل
در ). 2007  هارتر،؛2006  کوي و همکاران،؛2004  رینی و کالرك،  ؛1997زانوتینی،   (و ضروري است  

 خـالص بـراي     صورت کـامالً   شیمیایی سوداي باگاس به    کاغذ نیمه  قابلیت استفاده از خمیر    پژوهشاین  
ه شده با   ساخت هاي فیزیکی و مکانیکی کاغذ     ساخت کاغذ فلوتینگ مورد بررسی قرار گرفت و ویژگی        

 چوب و   مجتمعدر   برگان پهن شیمیایی سولفیت خنثی   خمیر نیمه   از فرآیند  دست آمده   بهکاغذ فلوتینگ   
  .کاغذ مازندران مقایسه گردید

  
  ها مواد و روش

کارخانجـات سـنتی     رخ بابلـسر و   سر  صورت تصادفی از کارخانه شک     هاي باگاس به   نمونه :تهیه نمونه 
کاغـذ  هـا بـراي تولیـد خمیر     از مخلوط نسبت مساوي این نمونه و شد تهیه شکر شهرستان بابلسر تهیه    

                                                
1- Neutral Sulfite Semi-Chemical (NSSC) 
2- Corrugating Medium Test (CMT) 
3- Ring Crush Test (RCT) 
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ـ دسـتگاه  زدایی باگاس بـا اسـتفاده از    زغمسازي و   زیتم،   شستشو . استفاده گردید  شیمیایی نیمه ن ز هـم  هب
شـیمیایی سـولفیت خنثـی     خمیـر نیمـه   . انجام گردیـد   درصد 70 ایشگاهی استاندارد تا بازده حدود    آزم

ایـن خمیـر از مخلـوط        .تهیه شـد  هاي ذخیره در مجتمع چوب و کاغذ مازندران          برگان نیز از برج    پهن
 بخار فشارگراد  درجه سانتی 170  و تحت شرایط فرایندي درجه حرارت برگ تهیه شده   هاي پهن  چوب

  . بود150و عدد کاپاي   درصد75 بازده داراي  دقیقه30 و مدت زمان پخت  بار7/7
 فرآینـدي  با استفاده از فرآینـد سـودا و تحـت شـرایط    : داي باگاسشیمیایی سو نیمهکاغذ تولید خمیر 

ماده سلولزي به و نسبت مایع پخت گراد  درجه سانتی 160 م پخت میزکام درجه حرارت    مانندمختلف  
 متعـددي بـا اسـتفاده از دیـگ     هاي پخت  دقیقه20-30 زمان پخت ،درصد 8-10، قلیاي فعال  1 به   10

هـاي   دسـت آمـده از پخـت     هاساس نتایج ب   بر . لیتر انجام گرفت   10 ن به گنجایش  پخت ناپیوسته چرخا  
 .شیمیایی باگاس انتخاب گردیـد  هکاغذ نیمت بهینه و مطلوب براي تولید خمیر پخ، شرایطآزمایشی باال 

  om-236T 99 استاندارد شمارهکاغذ بر طبق  کاپاي خمیروزنی و عددصورت  کاغذ بهبازده خمیرتعیین 
  ).2006 تاپی، (جام گرفت ان1تاپینامه  آیین

کاغذ تولید شده در شـرایط بهینـه پخـت    خمیر: دست آمده   به کاغذ و کاغذ  هاي خمیر  ارزیابی ویژگی 
 CSF300،CSF 350 روانی مختلف حـدود  هاي ه به درج2با استفاده از دستگاه پاالیشگر آزمایشگاهی

کاغـذهاي  از خمیر. یش گردیـد االپ تاپینامه  آیین  sp-248T 00 استاندارد شمارهبر طبق  CSF400 و
در درجـه   برگان پهن شیمیایی سولفیت خنثی خمیر نیمه کاغذ پاالیش شدهخمیر پاالیش شده باگاس و

  شـامل تولیـد    هـاي مـورد ارزیـابی    ه ویژگـی همـ  .دی گرمی تولید گرد 127ساز    کاغذ دست  400وانی  ر
  sp-248T 00 ارد شـماره  اسـتاند  بـر طبـق  کاغـذ، پـاالیش خمیرکاغـذ   هـاي خمیر  ارزیابی ویژگـی  و

، تولیـد کاغـذ   نامـه تـاپی   آیـین   om-227T 04  اسـتاندارد شـماره   بر طبـق  درجه روانی،تاپینامه  آیین
 خـصوصیات  و نیز تعیین تاپینامه  آیین  sp-205T 02 استاندارد شمارهبر طبق  آزمایشگاهی  ساز  دست

 آورده  1شـرح جـدول      نامه تاپی بـه    آیین در   هاي مربوطه دفیزیکی و مکانیکی کاغذها براساس استاندار     
  :شده است

  
                                                
1- Technical Association of Pulp and Paper Industry (TAPPI) 
2- Laboratory PFI 
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  .ساز هاي دست کاغذفیزیکی و مکانیکیگیري خصوصیات  هاي مربوط به اندازهتاندارداس -1جدول 
  نامه نوع آیین  شماره استاندارد  نوع ویژگی  ردیف

  تاپینامه  آیین   om-410T 02  وزن پایه  1
  تاپینامه  آیین   om-411T 05  ضخامت  2
  تاپینامه  آیین   om-547T 02  لتخلخ  3
  تاپینامه  آیین   om-279T 99  مقاومت کششی  4
  تاپینامه  آیین   om-547T 02  مقاومت به ترکیدن  5
  تاپینامه  آیین   om-414T 04  مقاومت به پاره شدن  6
  تاپینامه  آیین   om-809T 99  اي مقاومت لهیدگی کنگره  7
  تاپینامه  یینآ   om-818T 97  مقاومت لهیدگی حلقوي  8

  
   و بحثنتایج
    قلیـاي فعـال   شـامل ، شرایط فرآینديهاي متعدد آزمایشگاهی دست آمده از پخت    هاساس نتایج ب  بر

 پخت مایعنسبت گراد  درجه سانتی 160 دقیقه و درجه حرارت ماکزیمم پخت 20، زمان پخت درصد 8
عنوان  به 74و عدد کاپاي درصد  5/64  داراي بازدهدست آمده بهکاغذ  که خمیر1 به 10لولزي به ماده س

 و دلیل اصلی این انتخاب تولید    انتخاب گردید  ایی باگاس یشیم کاغذ نیمه  براي تولید خمیر   شرایط بهینه 
  . بوده است70-80 قبول شیمیایی با بازده زیاد به همراه حفظ عدد کاپا در محدوده قابل خمیرکاغذ نیمه

 CSF370داد که براي رسیدن به درجه روانـی          نشان    باگاس شیمیایی کاغذ نیمه نتایج پاالیش خمیر  
 بوده و این در حالی است که براي رسیدن به همین درجـه روانـی در     5200تعداد دور پاالیش مناسب     

دهنده این  این موضوع نشان.  بود7000برگان تعداد دور مناسب     پهن شیمیایی سولفیت خنثی   خمیر نیمه 
شیمیایی سولفیت  خمیر نیمهکاغذ یرشیمیایی باگاس بسیار بهتر از خم مهپذیري خمیر نی پاالیش است که

تـري    انرژي مصرفی و دور پاالیش کمه ب،وانی یکسانر و براي رسیدن به درجه      استبرگان    پهن خنثی
 . داردبرتـري  برگان پهن شیمیایی سولفیت خنثی خمیر نیمهکاغذ و از این نظر نسبت به خمیر   داشته  نیاز  

ـ  از نظـر  یـاف نـشان داد کـه        بنـدي ال   هسـ الک از   ست آمده د  بهنتایج   ر یـ مهـاي الیـاف خ   نـدازه ش انکرا پ
شـیمیایی   خمیر نیمهتر از  و مطلوب  بهترCSF400  و یکسانبهینهوانی  رشیمیایی باگاس در درجه      نیمه

س  باگـا  سودايشیمیایی  خمیر نیمهتر کمآن ممکن است بازده      است که دلیل     برگان  پهن سولفیت خنثی 
  .برگان باشد  پهنشیمیایی سولفیت خنثی  نیمهتر خمیر و پاالیش بیش
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  .برگان پهن شیمیایی سولفیت خنثی نیمهشیمیایی سوداي باگاس و خمیر  نیمهبندي الیاف خمیر  نتایج کالسه -2جدول 
  بندي الیاف کالسه

  14مش   نوع خمیر
  )درصد(

  30مش 
 )درصد(

  50مش 
 )درصد(

  100مش 
 )درصد(

  200مش 
 )درصد(

  200 > مش
 )درصد(

  58/8  73/17  91/16  55/20  03/30  2/6  سوداي باگاسشیمیایی  نیمه
 شیمیایی سولفیت خنثی خمیر نیمه

  برگان پهن
44/0  93/31  64/23  63/14  37/5  99/23  

  
 کـه  30 و 14هاي  مانده بر روي مش آید درصد الیاف باقی  بر میطورکه از جدول باال    بنابراین همان 

تر بوده و انتظار  شیمیایی سوداي باگاس بیش شود در خمیر نیمه ن شاخصی از الیاف بلند تلقی میعنوا به
 برگـان  شیمیایی سولفیت خنثـی پهـن   خمیر نیمهرود که کاغذ ساخته شده از این خمیر در مقایسه با    می

  .تري و بهتري باشد هاي مقاومتی بیش دراي ویژگی
کاغـذ   از خمیردست آمده به فلوتینگ ذیکی و مکانیکی کاغاي خصوصیات فیز نتایج بررسی مقایسه 

کارخانـه   برگـان تولیـد شـده در        پهن شیمیایی سولفیت خنثی   خمیر نیمه شیمیایی خالص باگاس و      نیمه
  :در ادامه آورده شده استچوب و کاغذ مازندران به تفکیک 

 داراي تـر  متـراکم کـه کاغـذ فلوتینـگ       نظـر بـه ایـن     : هـاي فیزیکـی کاغـذ فلوتینـگ        گیژمقایسه وی 
 ماننـد  ییهـا  آمـده ویژگـی      دسـت   براسـاس نتـایج بـه    بنابراین. باشند تري می   بیشاومتی  هاي مق  ویژگی

شـیمیایی   کاغذ نیمـه  خمیر  از دست آمده   بههاي فلوتینگ   نسیته در کاغذ   و دا  مقاومت نسبت به عبور هوا    
و از  اسـت برگـان   پهـن  ولفیت خنثیشیمیایی س نیمهکاغذ خمیر سوداي باگاس به مراتب برتر و بهتر از  

پـذیري    بـه انعطـاف  تـوان  کـه دالیـل آن را مـی     )2 و 1 هاي شکل( استدار    معنی اري نیز کامالً  آم  نظر  
 نـسبت بـه   تـر  توزیـع الیـاف مناسـب   تر و   متراکم گیري بهتر، ساختار   شکل ،ستر الیاف خمیر باگا    بیش

 ایـن موضـوع   .ت دادنـسب برگان   پهن لفیت خنثی شیمیایی سو   نیمه  از خمیر  دست آمده   بهکاغذ فلوتینگ   
شـکل  (  و افزایش مقاومت نسبت بـه عبـور هـوا   توجهی بوده  هاي فلوتینگ داراي اهمیت قابل    در کاغذ 

  .ها نسبت داد توان به آن  را می)1
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   خمیر خالصمقاومت نسبت به عبور هوا در کاغذهاي فلوتینگ ساخته شده ازمقایسه  -1 شکل
  .برگان خالص پهن شیمیایی سولفیت خنثی خمیر نیمهشیمیایی سوداي باگاس و  نیمه

  

  
  

  شیمیایی هاي فلوتینگ ساخته شده از خمیر خالص نیمه مقایسه دانسیته در کاغذ-2 شکل
  .برگان خالص پهن شیمیایی سولفیت خنثی نیمهسوداي باگاس و خمیر 
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 شـاخص  اتصال بین الیاف شـامل    هاي مربوط به   مقاومت: ی کاغذ فلوتینگ  قاومتهاي م  مقایسه ویژگی 
 که به طول الیـاف    ه شدن ت به پار  وم مقا شاخصت به ترکیدن و نیز      وم مقا شاخص به کشش،    توممقا

تـر از خمیـر    کاغذ شیمیایی باگاس بهتر و مطلـوب   ده از خمیر  کاغذ فلوتینگ ساخته ش   در  بستگی دارد   
دار   معنی کامالً درصد99 در سطح اعتماد ر آماري که از نظاستبرگان   پهنشیمیایی سولفیت خنثی   نیمه

  :آمده استشرح زیر  دالیل اصلی این برتري به برخی از .است
شیمیایی  نیمه در خمیر درصد 75در مقایسه با بازده  درصد 5/64بازده  (تر خمیر باگاس     کم بازده   -الف

 74عدد کاپـاي   (دست آمده بهغذ کا در خمیرتر کم نینگیلو در نهایت مقدار   ) برگان پهن سولفیت خنثی 
البته هدف مقایسه عدد کاپا و بـازده     .)برگان  پهن شیمیایی سولفیت خنثی   خمیر نیمه  در   150در مقایسه   

ي باگاس بـراي تولیـد کاغـذ     شیمیایی سودا  این دو فرایند نیست بلکه مقصود اصلی قابلیت خمیر نیمه         
خمیـر   از دسـت آمـده   بـه هاي فلوتینگ کاغذیسه آن با و مقا) قبول با بازده و عدد کاپاي قابل    (فلوتینگ

هـاي    ویژگـی بنابراین در این بخش فقـط دالیـل برتـري         .است برگان شیمیایی سولفیت خنثی پهن    نیمه
  .شده استمقاومتی کاغذ فلوتینگ باگاس ذکر 

 در بهتـري پذیري پیوند از خمیر باگاس داراي قابلیت دست آمده   بهتر، الیاف    ن کم نی با توجه به لیگ    -ب
ت بـه  وم مقاشاخص ماننداي مربوط به اتصال بین الیاف      ه  مقاومت بنابراینورقه کاغذ فلوتینگ بوده و      

  هدف در ایـن پـژوهش  . افزایش یافته است   )4 شکل( ت به ترکیدن  مو مقا شاخصو  ) 3شکل  (کشش  
 اده از خمیـر  نیست بلکه استف سودا و سولفیت خنثی مختلف مانندسازيهاي فرایند خمیرمقایسه متغیر 

 از دسـت آمـده    کننده در کاغـذ بـه      یب تقویت صورت خالص یا یک ترک     شیمیایی سوداي باگاس به    نیمه
  .برگان است شیمیایی سولفیت خنثی پهن خمیر نیمه

برگان در نتیجـه اعمـال    پهن شیمیایی سولفیت خنثی کاغذ نیمهخسارت الیاف از نظر طول در خمیر  -ج
.  بـوده اسـت  تـر   بـیش شیمیایی باگاس کاغذ نیمه از خمیرر،گ تگاه پاالیشتر در دس   شانرژي مکانیکی بی  

دلیل   به،دست آمده بهتر در خمیرکاغذ  بیشن نییگو در نتیجه ل   پخت  تر   مالیم با توجه به شرایط      عالوه هب
شیمیایی سولفیت خنثی    کاغذ نیمه  در خمیر  )200تر از    مش بیش  (درصد ذرات ریز  تر الیاف،    برش بیش 

 شـده به پـاره شـدن    مقاومت  منجر به کاهش شاخص      این امر . ان به مراتب افزایش یافته است     برگ پهن
  .دار بوده است  معنی درصد99 در سطح اعتماد آماري  این اختالف از نظر و) 5 شکل(
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   فلوتینگ ساخته شده از خمیر خالصهاي مقاومت به کشش در کاغذشاخصمقایسه  -3شکل 
  .برگان خالص پهن شیمیایی سولفیت خنثی خمیر نیمهاس و شیمیایی سوداي باگ نیمه

  

  
  

  هاي فلوتینگ ساخته شده از خمیر خالص مقاومت به ترکیدن هوا در کاغذشاخصقایسه م -4شکل 
  .برگان خالص پهن شیمیایی سولفیت خنثی خمیر نیمهشیمیایی سوداي باگاس و  نیمه
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  هاي فلوتینگ ساخته شده از خمیر خالصاغذ مقاومت به پاره شدن در کشاخصمقایسه  -5 شکل
  .برگان خالص پهن شیمیایی سولفیت خنثی خمیر نیمهشیمیایی سوداي باگاس و  نیمه

  
هاي بـین کاغـذ  : در کاغـذ فلوتینـگ   حلقوي    و لهیدگی  اي  لهیدگی کنگره  هاي مقایسه مقاومت 

شیمیایی سولفیت  نیمهکاغذ شیمیایی سوداي باگاس و خمیر کاغذ نیمه شده از خمیر تولید فلوتینگ
 از تـوجهی  اختالف قابل و لهیدگی حلقوي يا هاي لهیدگی کنگره   برگان از نظر مقاومت     پهن خنثی

بردي ایـن    با توجـه بـه اهمیـت کـار         بنابراین . وجود ندارد   درصد 95 آماري در سطح اعتماد      نظر
لهیـدگی  هـاي   ومـت توان کاغذ فلوتینـگ بـا مقا   شیمیایی باگاس می نیمهکاغذ  از خمیر ،ها مقاومت

برگان تولید   پهنشیمیایی سولفیت خنثی خمیر نیمهقبول و در حد   قابلو لهیدگی حلقوي اي کنگره
  ).7 و 6هاي  شکل( کرد
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  هاي فلوتینگ ساخته شده از خمیر خالصاي در کاغذ مقایسه مقاومت لهیدگی کنگره -6 شکل
  .برگان خالص پهن یت خنثیشیمیایی سولف نیمهشیمیایی سوداي باگاس و خمیر  نیمه

  

  
  

   فلوتینگ ساخته شده از خمیر خالصهايقاومت لهیدگی حلقوي در کاغذمقایسه م -7 شکل
  .برگان خالص پهن شیمیایی سولفیت خنثی خمیر نیمهشیمیایی سوداي باگاس و  نیمه
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   نهاییريگی نتیجه
ـ     با اقتباس از تجربه کشورهاي     بررسیاین   وسـلولزي غیرچـوبی   نگیلابع  فقیر از منابع چوبی کـه من
خـود را براسـاس منـابع     ) و مقـوا  کاغـذ   ( بنـدي  هاي بسته کاغذ در اختیار دارند و    باگاس   مانندمناسب  

ین ارتباط امکان استفاده از  در ابنابراین .کنند انجام شده است  چوبی و بومی تولید می    سلولزي غیر ونگیل
چـوب   شـیمیایی سـولفیت خنثـی    نیمهکاغذ یریی خالص باگاس در مقایسه با خم    شیمیا کاغذ نیمه خمیر
 .لوتینگ مورد بررسی قرار گرفتفبرگان براي ساخت کاغذ  پهن

کاغـذ   آمـده از خمیر    دسـت  هاي کاغـذ فلوتینـگ بـه       ویژگیدهد که    نشان می  بررسی   اینهاي   یافته
ذ کاغـ  از خمیردسـت آمـده   بـه کاغـذ فلوتینـگ    بـا شیمیایی سوداي باگاس نه تنهـا قابـل مقایـسه            نیمه
خمیـر  بلکه در خیلی از موارد نسبت بـه کاغـذ فلوتینـگ        استبرگان    پهن شیمیایی سولفیت خنثی   نیمه
تـري    خصوصیات مقاومتی داراي برتري و مطلوبیت بیشاز نظربرگان   پهنسولفیت خنثی  شیمیایی نیمه

ـ  شیمیایی خالص سوداي باگـاس مـی       کاغذ نیمه  نه تنها از خمیر    ،عبارت دیگر  به .بوده است  وان کاغـذ   ت
کاغـذ  د بلکـه در صـورت تولیـد صـنعتی خمیر    هاي مقـاومتی اسـتاندارد تولیـد کـر      فلوتینگ با ویژگی  

در کارخانه چوب   برگان    پهن شیمیایی سولفیت خنثی   نیمهشیمیایی باگاس، حداقل بخشی از خمیر        نیمه
تـوان بـا    را مـی ،  کـشور کننده کاغذ فلوتینگ از منابع خام سلولزي    عنوان تنها تولید   به  ،و کاغذ مازندران  

منـابع   بـر  نتیجه فشار آالت جنگلی و در مصرف چوب این صورت در در. خمیر باگاس جایگزین کرد 
  .د یافتن خواهکاهشهاي تولید نیز  هزینهایجاد شده و اي  مالحظه طبیعی کاهش قابل

  
  سپاسگزاري

ریـزي اسـتان    ت و برنامـه محترم سازمان صنایع و معادن مازندران و سازمان مدیری     هاي   از مدیریت 
 بـراي کت صنایع چوب و کاغذ مازندران  هاي مالی و نیز از مدیریت محترم شر        مازندران بابت حمایت  

  .نمائیم سپاسگزاري میامکان استفاده از مرکز تحقیقات شرکت 
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Abstract1 

Soda is the most important pulping process for production of semichemical pulp 
from agricultural residues especially bagasse. Technical specifications and 
characteristics of fluting paper produced from agricultural residues are similar to 
those produced from wood species by using common NSSC process. In the present 
study, the potential of semichemical soda bagasse pulp and the comparison of its 
physical and mechanical properties with hardwood NSSC pulp produced in 
Mazandaran Wood and Paper Industries (MWPI) at laboratory scale were 
investigated. 8 percent active alkali and cooking time of 20 minutes at 160 °C, was 
selected as optimum condition for making semichemical soda bagasse pulp with 
pulp yield of 64.5 percent and kappa number of 74. Properties of fluting paper from 
semichemical soda bagasse pulp were compared with hardwood NSSC pulp. It was 
shown that flutting paper produced from soda bagasse pulp had much superior 
physical and strength properties than hardwood NSSC. As a result, in the case of 
using bagasse semichemical pulp for production of fluting paper in mills like 
MWPI, not only stronger paper may be produced but also significant reduction in 
forest based wood consumption can be achieved. 
 
Keywords: Bagasse, Semichemical pulp, Fluting paper, Soda process, Hardwood 
NSSC pulp 
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