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 مخلوط زدایی شده کاغذ مرکبثیر اختالط سطوح مختلف خمیرأسی تبرر

 تبریزی APMP کاغذخمیر هایویژگیکاغذ باطله اداری بر 
 

 1و مرتضی مشعلچیان 3، الیاس افرا2، احمدرضا سرايیان2، علی قاسمیان1شیما دانتیسم*

 ،گرگان طبيعيمنابع و کشاورزي علوم دانشگاه کاغذ، و چوب صنايع و علوم گروه ارشدارشناسک1
 ،گرگان طبيعيمنابع و کشاورزي علوم دانشگاه کاغذ، و خمير صنايع گروه دانشيار2
 گرگان طبيعيمنابع و کشاورزي علوم دانشگاه کاغذ، و خمير صنايع گروه استاديار3

 22/7/1333 ؛ تاريخ پذيرش: 12/7/1331 تاريخ دريافت:

 چكيده
شده کاغذهاي باطله اداري  زداييمرکب خميرکاغذامکان استفاده از بررسي اين پژوهش با هدف 

در تبريزي انجام شد.  APMP خميرکاغذالياف بلند وارداتي همراه با  خميرکاغذعنوان جايگزين بخشي از به
مخلوط کاغذهاي باطله زدايي مرکبتهيه شد.  APMP کاغذخميرهاي گونه تبريزي ابتدا از خرده چوب

 خميرالياف بلند و  خميرکاغذ، APMP کاغذ خميرنوع شد. سه  انجام روش متداول شناورسازي هاداري ب
پااليش شده و  يياليتر استاندارد کانادميلي 322 دشده تا رسيدن به درجه رواني حدو زداييمرکب کاغذ
، C (02 تيمار، B (02 ،11 ،1) تيمار عنوان تيمار شاهد،به A (02، 22، 2) شامل تيمارهاي ترتيب با نسبتبه
کار گرفته شدند. ساز به( ترکيب و در تهيه کاغذ دست02 ،2 ،22) E تيمار( و 02 ،1 ،11) D تيمار(، 12 ،12

مقاومت به  شاخص مقاومت کششي، شاخص مکانيکي و نوري کاغذهاي ساخته شده شامل هايويژگي
مقاومت به ترکيدن، درجه روشني و ماتي بر اساس استانداردهاي تاپي شاخص طول پارگي،  پاره شدن،

نشان داد که سازي معادالت نرمالهاي محاسبه ها و همچنينگيريحاصل از اندازه نتايج .گيري شدنداندازه
الياف بلند  خميرکاغذجاي شده کاغذهاي باطله اداري به زداييمرکب کاغذ خميردرصد  1جايگزيني حدود 

 خواهد داد.  نتيجه تري راوارداتي، کاغذ با خواص مکانيکي و نوري مطلوب
 

 خميرکاغذ تبريزي، کاغذ باطله اداري، مکانيکي پروکسيد قليايي، خميرکاغذ :کلیدي هايواژه
 1شده، الياف بلند زداييمرکب

                                                
 shima_dantism@yahoo.com: مکاتبه مسئول*
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 مقدمه

 بکر و همچنين کاهش نياز به کاغذ خميرمحيطي ناشي از توليد زيست هايمحدوديت

ايجاد  حاصل اززايي اشتغال و کاغذسازي هايهکارخانهاي گسترده براي احداث اريذگسرمايه

دهد بيشتر نشان مي را گسترش صنعت بازيافت کاغذ باطلهاهميت  ،واحدهاي صنعتي کوچک

 روزنامه، شامل عموماَ شهري هايزباله در بازيافت موجود قابل مقواهاي و کاغذ (.2222)قاسميان، 

 کاغذهاي و مقوا کاغذهاي پرينت، اداري، مکاتبات تجاري، و تبليغاتي چاپي، کاغذهاي مجله، کتاب،

 از باطله کاغذ تن هر بازيافت از طرفي .(2227شميت و همکاران، ا؛ 1333ويديا، ) باشدمي بنديبسته

تحقيقات انجام شده در کشور  (.2227، و ونزل )وينالوا کندمي جلوگيري جنگلي درخت اصله 17قطع 

توان ساالنه هاي توليدي ميدرصد کاغذ و مقواي موجود در زباله 21دهد که فقط با بازيافت نشان مي

 .(2220، فرزادکيادست آورد )ههزار تن کاغذ بازيافتي ب 122

و  بوده مصرفي در صنعت بازيافتکاغذ باطله  مهم يکي از منابع 1مخلوط کاغذهاي باطله اداري

 توليد در دوباره استفاده و بازيافت براي مناسبي بسيار ظرفيت از ،شيمياييمنبع مهمي از الياف عنوان به

 مشکالت ،از طرف ديگر (.1331)جنکو،  است برخوردار تحرير و چاپ کاغذهاي مثل کاغذ از انواعي

از  استفادهامکان  که هستند مطرح نيز بازيافت جريان در الياف کيفي هايويژگي افت مانند ديگري

هاي مقاومتي کاهش ويژگيمشکالت از  تواندمي در اين امر وارداتي شده سفيد بلند الياف کاغذخمير

 مختلف مقادير ترکيب از آمده دستبه کاغذ مکانيکي هايويژگي مطالعه با (1333) ويدياکاغذ بکاهد. 

 DIP خميرکاغذ از معيني مقادير توانمي که رسيد نتيجه اينبه اول دست کاغذخمير با DIP2 خميرکاغذ

 و قاسميان. افزود اول دست کاغذخمير به نهايي محصول کيفي مشخصات مالحظه قابل کاهش بدون را

 عنوانباطله به مجله و روزنامه کاغذهايشده  زداييمرکب خميرکاغذ از استفاده تأثير (2222) همکاران

 کرده بررسي را آمده دستبه بازيافتي کاغذهاي هايويژگي بر CMP3 خمير با اختالط در کننده تقويت

 الياف خميرکاغذ جايبه درصد 32 تا 22 حد تا توانمي شده ياد DIP کاغذخمير از که گرفتند نتيجه و

 انيقاسم د.آور دستبه مناسب نوري و مقاومتي هايويژگي با کاغذي و نمود استفاده وارداتي بلند

 بر اداري باطله کاغذهاي شده زداييمرکب خمير از استفاده ( تحقيقي با هدف بررسي تأثير2223)

                                                
1- Mixed Office Waste paper 

2- Deinked Pulp 

3- Chemi Mechanical Pulp 
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گرفت  انجام داد و نتيجه سپيدار APMPکاغذ خميرتحرير  و چاپ کاغذ نوري و هاي مکانيکيويژگي

 11 با ترکيب در اداري باطله کاغذهاي شده زداييمرکب کاغذخمير درصد 11 تا 1 مقدار از توانميکه 

 و نموده استفاده سپيدار APMP کاغذخمير درصد 72 و وارداتي بلند الياف کاغذخمير درصد 21تا 

  .آورد دستهب مطلوب نوري و مکانيکي خواص با کاغذي

کاغدذ تهيده شدده و خمير، APMPبدا فرآيندد  1از گونده تبريدزي کده تالش شدده پژوهشدر اين 

به آن افزوده شود و در نهايت با جايگزيني درصدهاي متغيري از الياف بازيافتي  2کاغذ الياف بلندخمير

نوري کاغذهاي حاصل تعيين و امکان اين جايگزيني کاغذ الياف بلند، خواص مکانيکي و خميرجاي به

 بررسي شود.

 
 هامواد و روش

صدورت به کالته گرگانشصتجنگل  در نهالستان صنوبرکاري سه اصله درخت تبريزي از: تهیه نمونه

 چوب به آزمايشگاه دانشکده منابع طبيعي گرگان انتقال يافت.و براي تهيه خرده کامالً تصادفي قطع شد

تنظديم شدد.  1مطابق جدول انجام شده در حمام آب  APMP شرايط فرآيند: APMP خمیرکاغذ تهیه

و جلوگيري از افت آن، ميدزان پراکسديد  درصد 32بر حفظ بازده اين مقادير طوري تعيين شد تا عالوه

پراکسديد  درصد( حفدظ شدود. 11تا  1)حدود  مايع پخت نيز در حد قابل قبول مانده درهيدرون باقي

 گيري شد.اندازهCPPA.16P طبق استاندارد  خميرکاغذمانده در هيدروژن باقي

 

 .APMPشرایط فرآیند  -1 جدول

نسبت  سازيدماي آغشته سازيزمان آغشته هيدروکسيد سديم پراکسيد هيدروژن
W

L 

 گراددرجه سانتي 72الي  22 دقيقه 32 درصد 1 درصد 3
1
6 

 

. سده مانده، عمل شستشو با آب فراوان انجام شددسازي قلياي باقيپس از پايان پخت جهت خنثي

هاي شسته شده انتخاب شد، بدا مخلدوط کدن چوبعنوان شاخص پس از همگن کردن خردهنمونه به

                                                
1- Populus nigra 

2- Long Fiber 
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خشک شد. با تخمين زدن وزن خشک مخلوط به وزن کدل  آون خوبي فيبريله و داخلآزمايشگاهي به

  گيري شد.اندازه خميرکاغذو سپس بازده  کاغذ محاسبه کاغذ خميرچوب وزن خشک کل خرده

مدواد زدايدي اسدتفاده شدد. از روش معمول شناورسازي بدراي مرکدب پژوهشدر اين : 1زداییمرکب

سداير شدرايط ثابدت در مرحلده  داده شده اسدت. نشان 2در جدول ها و مقدار آنکار رفته شيميايي به

  نشان داده شده است. 3شناورسازي در جدول 

 
 .شناورسازيزدایی کبمرحله خمیرسازي و مردر مصرفی مواد شیمیایی  -2جدول 

 (درصدمقدار ) نوع ماده

 1 هيدروکسيد سديم

 1 پر اکسيد هيدروژن

 2 سيليکات سديم

 2/2 02 سورباتپلي

 33/2 کلسيمکلريد 

DTPA2 3/2 

 
 .شناورسازيزدایی فیزیکی در مرکبشرایط  -3جدول 

 مقدار شرايط

 درصد 2/ 0 درصد خشکي

 گراد درجه سانتي 12 درجه حرارت

 دقيقه 22 زمان

pH 0 

 ليتر 22 ظرفيت دستگاه شناورسازي

 دور بر دقيقه 1222 دور موتور

 ليتر در دقيقه 2 سرعت جريان حباب هوا

                                                
1- Deinking 

2- Diethylene Triamine Pentaacetic Acid 
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زدايدي مرکب ،APMPهاي خميرکاغذفيزيکي و مکانيکي، هر يک از  هايويژگيگيري براي اندازه

ي هانسبت با 1و مطابق با جدول  ليتر پااليش شدندميلي 322تا درجه رواني حدود  شده و الياف بلند

 ساز با هم ترکيب شدند.اختالط معين براي تهيه کاغذ دست

 
 .سازشده و الیاف بلند براي تهیه کاغذهاي دستزدایی مرکب، APMPهاي خمیرکاغذنسبت اختالط  -4جدول 

 در هر ترکيب )تيمار( خميرکاغذ)درصد(  مقدار خميرکاغذنوع 
A )شاهد( B C D E 

APMP 02 02 02 02 02 
 22 11 12 1 2 شدهزدايي مرکب

 2 1 12 11 22 الياف بلند

 

 درجده 23 دماي شرايط در ساعت 21 مدتبه ،رطوبتي استانداردسازي جهت شده ساخته کاغذهاي

 هداآن ندوري و مکدانيکي هدايويژگدي سدپس و شدده داده قرار درصد، 12 نسبي رطوبت و گرادسانتي

مقاومت به پداره  ترکيدن، به مقاومت، کششي مقاومت ساز،دست کاغذهاي تهيه. دش ثبت و گيرياندازه

، sp 222T ،21-om 121T-21 هدايدسدتورالعمل برطبق ترتيببه کاغذها ماتي و روشني درجه شدن،

22-om 123T ،21-om 111T ،22-om 112T  21و-om 121T انجام شد. استاندارد  

دست آمدده از هبراي مقايسه نتايج ب يک طرفه واريانساز آزمون تجزيه : وش تجزیه و تحلیل آمارير

از روش براي تعيدين بهتدرين تيمدار هدم و ها ، از آزمون دانکن براي مقايسه ميانگين دادههاگيرياندازه

 استفاده شد.سازي نرمالمعادله  نتايجاساس  امتيازدهي بر

 
 نتايج

( 1)جددول  ترکيدب هدر از آمده دستبه سازدست کاغذهاي نوري و مکانيکي يهاويژگي ميانگين

 .شد استفاده سازينرمال معادله محاسبه براي شده ياد يهاويژگي از يک هر کل ميانگين از و شد محاسبه

 جايبه اداري باطله کاغذهايDIP  کاغذخمير اختالط مختلف درجات تأثير مکانیکی: هايویژگی

 کاغذهاي مکانيکي هايويژگي بر تبريزيAPMP  کاغذ خمير نهايي ترکيب در بلند الياف کاغذرخمي

 در دانکن آماري آزمون براساس هاميانگين بنديگروه همچنين و ترکيب هر از آمده دستبه سازدست

 .شودمي ديده 3 تا 1 يهاشکلو  1جدول 
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 .هاي مکانیکی کاغذ در تیمارهاي مختلفویژگی دانکن آزموننتایج  -5 جدول

 شاخص مقاومت به پاره شدن

(/g2mNm) 

 شاخص مقاومت به ترکيدن

(/gr2amPK) 

 شاخص مقاومت کششي

(KNm/g) کد تيمار 

 ميانگين بنديگروه ميانگين بنديگروه ميانگين بنديگروه

a 12/7 a 03/1 a 32/31 A 

b 13/2 ab 01/1 a 73/33 B 

c 32/1 bc 72/1 ab 73/32 C 

c 21/1 bc 22/1 b 12/32 D 

d 72/1 c 13/1 ab 31/31 E 

 

 
 .شدهساخته تغییرات شاخص مقاومت کششی کاغذهاي  -1شکل  

 

 
 .ساخته شدهتغییرات شاخص مقاومت به ترکیدن کاغذهاي  -2شکل 

a a ab b ab

10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40

A B C D E

شي
کش
ت 
وم
مقا
ص 

اخ
ش

(k
N

m
/g

)

تيمار

a ab bc bc c

0
0.4
0.8
1.2
1.6
2

2.4
2.8

A B C D E

دن
رکي
ه ت
ت ب
وم
مقا
ص 

اخ
ش

(k
P

a.
m

2
/g
)

تيمار
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  ساخته شده. تغییرات شاخص مقاومت به پاره شدن کاغذهاي -3شکل 

 

 کاغدذخمير جداياداري به باطله کاغذهاي DIP خمير اختالط مختلف درجات تأثير نوري: هايویژگی

 دستبه سازدست کاغذهاي نوري هايويژگي بر تبريزيAPMP  کاغذخمير نهايي ترکيب درالياف بلند 

و  2 جددول در دانکدن آمداري آزمدون اسداس بدر هداميانگين بنديگروه همچنينو  ترکيب هر از آمده

 .شودمي ديده 1 و 1 هايشکل

 
  .در تیمارهاي مختلفنوري کاغذ  هايویژگی دانکن آزموننتایج  -6جدول 

 )درصد(درجه روشني  ماتي )درصد(
 کد تيمار

 ميانگين بنديگروه ميانگين بنديگروه

c 27/03 b 22/21 A 

b 07/32 b 23/21 B 

c 33/03 ab 22/21 C 

b 23/32 a 13/22 D 

a 02/32 c 22 E 

 

a

b

c
c

d

3
3.7
4.4
5.1
5.8
6.5
7.2
7.9
8.6

A B C D E

دن
 ش
ره
 پا
 به
ت
وم
مقا
ص 

اخ
ش

(m
N

m
2
/g

) 

تيمار
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 .ساخته شدهتغییرات درجه روشنی کاغذهاي  -4 شکل

 

 
 .ساخته شدهتغییرات ماتی کاغذهاي  -5 شکل

 

شدده و  زدايديمرکدب کاغدذخمير سدهم افزايش با شود،مي ديده 1 تا 1 يهاشکل در که گونههمان

 ييکمکدان هدايويژگي ،تبريزي APMP خميرکاغذالياف بلند در ترکيب نهايي  کاغذخمير سهم کاهش

بده لحدا   آزمايشدي تيمار بهترين تعيين براييافته است. اما ماتي افزايش  ،ساز کاهشکاغذهاي دست

b
b ab

a

c

50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70

A B C D E

ي 
شن
رو
جه 
در

(I
S

O
 %
)

تيمار 

c
b

c b
a

60
63
66
69
72
75
78
81
84
87
90
93
96
99

A B C D E

ي 
مات

(I
S

O
%)

تيمار 
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 استفادهسازي نرمال معادله محاسبه براساس امتيازدهي روش ازهاي کيفي کاغذ حاصل، مجموع ويژگي

 نظدرمورد نوري و مکانيکي هايويژگي از يک هر اهميت درصد مقادير شده، ياد معادله محاسبه در .دش

 :شد گرفته نظر در زير شرح به

، شاخص مقاومت بده 12(: 2Y) شدن، شاخص مقاومت به پاره 22(: 1Yشاخص مقاومت کششي )

 .21 (:5Y) ، ماتي32(: 4Y) درجه روشني ،11(: 3Y) ترکيدن

 :شد محاسبه زير صورتبه امتيازدهي مربوطه معادله اساس، اين بر

150027604004890308640020175501006120  Y/Y/Y/Y/Y/ 
 

 .شد محاسبه 7 جدول شرح به آزمايشي تيمارهاي از يک هر به يافته تعلق امتياز شده، ياد معادله اساس بر
 

 .ترکیبی کاغذهاي از هریك به یافته تعلق امتیاز -7 جدول
 B C D E )شاهد( A کد ترکيب

 32120/2 37023/2 33213/2 21331/1 21310/1 امتياز

 

 گيريبحث و نتيجه

ساز حاصل از اختالط هاي دستهاي مکانيکي و نوري کاغذنتايج حاصل از ارزيابي ويژگي

بري شده و با مقادير مختلف الياف بلند وارداتي رنگ تبريزيتهيه شده از گونه  APMPخميرکاغذ 

جاي الياف بلند وارداتي به اداري مخلوط کاغذهاي باطله اداري نشان داد که با جايگزيني کاغذ بازيافتي

الياف  درصد APMP  +22 درصد A (02ار و نوري قابل مقايسه با تيم هاي مقاومتيبه ويژگيتوان مي

با افزايش مصرف شواهد حاصل بيانگر آن بوده که طور کلي . بهدست يافت (عنوان نمونه شاهدبه بلند

زمان کاهش مصرف الياف بلند وارداتي، به لحا  آماري تغييرات قابل کاغذ بازيافتي اداري و هم

مقاومتي )مقادير شاخص مقاومت کششي و شاخص هاي داري بين ويژگيمالحظه و بعضاً معني

اما شاخص مقاومت به پاره ، هاي نوري کاغذ مشاهده نشدهمقاومت به ترکيدن( و همچنين ويژگي

تواند کاهش متوسط طول الياف در ترکيب کاهش يافته و دليل اصلي آن ميبه لحا  آماري شدن کاغذ 

ذرات مرکب چاپ  مانندهاي همراه خالصي و آاليندهخميرکاغذهاي بازيافتي داراي ناخميرکاغذ باشد. 

طور کامل از ترکيب ها را بهتوان اين آاليندهزدايي نميباشند. با انجام فرآيند مرکبميها و رنگدانه

(. در نتيجه وجود چنين 2211 ؛ اکبرپور،2221 ؛ ميرشکرايي،1331 کيني،خميرکاغذ خارج نمود )مک
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تواند همراه با افزايش ميزان جذب نور چاپ( در ترکيب خميرکاغذ ميويژه ذرات مرکب ذراتي )به

اين که (. با توجه به2211 ؛ اکبرپور،2221 به افزايش ماتي کاغذ شود )ميرشکرايي،خميرکاغذ، منجر

کاغذ  بري شده بوده و داراي درجه روشني به مراتب بيشتري از خميرخميرکاغذ الياف بلند رنگ

تواند همراه با افزايش کاغذ نهايي مي افزايش مصرف آن در ترکيب خمير بنابراينباشد، بازيافتي مي

هاي مقاومتي کاغذ نهايي شود. با توجه به بهبود اتصال بين الياف و درجه روشني، موجب بهبود ويژگي

بود  پذير خواهدهمچنين ظرفيت پيونديابي الياف در اثر افزودن الياف بلند، کاهش ماتي کاغذ نيز توجيه

 (.2223)افرا، 

بده هدر  يافتده تعلق امتيازاتاين که در بين تيمارهاي آزمايشي مختلف انجام شده، نتايج با توجه به

داراي )شاهد(  Aتيمار که ( بيانگر آن است 7جدول سازي )يک از تيمارهاي آزمايشي در معادله نرمال

اين که  و با در نظر داشتن باشدنوري مي عبارتي بهترين مجموع خواص مکانيکي وبيشترين امتياز و به

الياف  کاغذخميربيشترين درصد داراي  استفاده نشده وباطله اداري  خميرکاغذاز مخلوط اين تيمار در 

کسب رتبده اول  بنابراين باشد،ميتبريزي  APMPکاغذ خميرشده وارداتي در اختالط با  بريبلندِ رنگ

، DIPکاغدذ خميردست آمده از اختالط هدر سده ندوع هدر ارتباط با کاغذهاي ب .قابل انتظار بوده است

APMP  وLF  کدهاي(B  تاEمشاهده ) شود که کاغذ ترکيبي بدا کدد ميB  داراي  21331/1بدا امتيداز

در بدين مکدانيکي و ندوري  هايويژگيمجموع  تيمار به لحا  عبارت ديگر بهترينبيشترين امتياز و به

درصد  1کاغذ الياف بلند،  خميرکاغذدرصد  11است. در اين کاغذ از مقدار  مورد بررسيهاي اختالط

تبريزي استفاده شده است.  APMPاغذ خميرکدرصد  02شده و  زداييمرکبکاغذ بازيافتي  خميرکاغذ

کاغدذهاي باطلده اداري در  DIP خميرکاغذدرصد  1توان نتيجه گرفت که استفاده از مقدار بنابراين مي

 هايويژگيي با هاکاغذدر مجموع وارداتي  LF خميرکاغذتبريزي و  APMPهاي خميرکاغذختالط با ا

نوري و مکانيکي اين نوع کاغدذ  هايويژگياگرچه را نتيجه داده است.  تريمکانيکي و نوري مطلوب

د اما با توجه به مطلدوب نداردرصد  33 اطمينان داري در سطحدر مقايسه با نمونه شاهد اختالف معني

 DIP کاغدذ خميرکاغدذترکيبدي و ردرورت اسدتفاده از  ياد شده در اين کاغذ هايويژگيبودن مقادير 

به توليد کاغذ چاپ و تحرير مرغدوبي خواهدد شدد. از منجردرصد  1بازيافتي، استفاده از آن در سطح 

ر بين کاغذهاي ترکيبي داشته است. با رتبه دوم را د 33213/2با امتياز  Cسوي ديگر، کاغذ ترکيبي کد 

ترکيدب عندوان بده توان اين نوع ترکيب رامي ادير مقاومت کششي و درجه روشني حاصل،توجه به مق

گيدري خدواص فيزيکدي، ندوري و نهايت با توجه به نتايج حاصل از اندازه درمطلوب در نظر داشت. 
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مکانيکي و نوري را  هايويژگيکدام از تيمارهاي آزمايشي نتوانستند بهترين هيچجا که مکانيکي، از آن

بهترين تيمار آزمايشي از لحدا   ،با توجه به نتايج حاصل از امتيازدهي بنابراين. به تنهايي کسب نمايند

 سدازدسدت کاغدذهاي روي بررسدي اين اگرچه باشد.مي  Bگيري شده تيمارهاي اندازهمجموع ويژگي

توليد نيمده  سطح در آن تکرار با احتماالً ولي شده انجام شده ياد اختالط خميرکاغذهاي دست آمده ازبه

 سداير اسدت ذکدر شدايان .يافدت خدواهيم دسدت مشابهي شرايط به نيز انبوه يا توليد )پايلوت( صنعتي

 خميدر از اسدتفاده امکان مورد در مشابهي نتايج به نيز( 1333( و ويديا )1333) ماير مانند گرانپژوهش

DIP  قاسدميان و همکداران  .ندديافت دسدت اول دسدت کاغدذخمير با اختالط در اداريکاغذهاي باطله

جداي هبد اداري باطلده کاغدذهاي شده زداييمرکب کاغذخمير درصد 1( نيز جايگزيني حداقل 2222)

، ممکن مطلوب نوري و مکانيکي خواص با کاغذييابي به را براي دست الياف بلند وارداتي خميرکاغذ

 خميرکاغدذبدا  بازيدافتيDIP  کاغدذخمير درصدد 1 مقددار که جايگزيني داشت نظر بايد در اند.دانسته

APMP ،کداهش سال، موجدب در درصد 1اندازه  به آالت چوب جويي در مصرفصرفه رمن تبريزي 

 شيميايي مواد مصرف کاهش کاغذ(، مجدد طريق برگشت سرمايه )مصرف از محصول شده تمام قيمت

 يهداآلودگي کداهش فرآيندد، در پسداب توليدد آب و کداهش مصدرف کاغدذ، توليدد بدراي اندرژي و

 دست کاغذخمير از کاغذ توليد با مقايسه در توليد کاغذ خط هم در و زيستمحيط در هم محيطيزيست

 شود.وارداتي مي بلند الياف کاهش مصرف خميرکاغذ با ريالي و ارزي جوييصرفه و اول
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Abstract 

This research was aimed to investigate the possibility of using deinked office 
waste paper as a partial replacement into imported long fiber admixture Populus 

nigr APMP. At first, APMP pulp was provided with Populus nigra chips. Deinking 

of mixed office waste paper was done by flotation method. Three types of pulp 
namely APMP, long fiber pulp and deinked pulp were refined to 300 ml, CSF and 

mixed to each other with different ratios, respectively that included A: (%80, %20, 

%0 as a control sample, B (80,15,5), C (80,10,10), D (80,5,15) and E (80,0,20) 

then used for making hand sheets. The Mechanical and optical properties of 
handsheets including tensile strength index, tear strength index, breaking length, 

burst strength index, brightness and opacity were determined according to TAPPI 

standard test method. Achieved results of measurements and also normalization 
equations had shown that a replacement of 5% deinked office waste paper with 

imported long fiber would result the paper with suitable mechanical and optical 

properties. 
 

Keywords: Alkaline Peroxide Mechanical Pulp (APMP), Populus nigra, Office 

Waste Paper, Deinked Pulp, Long Fiber1 
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