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  کاغذخمیرهای  ویژگی بر کاغذ سودای باگاسخمیر ثیر استفاده ازأت

 لطیف شرکته شد زدایی مرکب
 

 2و حسین رسالتی 1شکوفه شکری*

 گرگاندانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي  اغذ،ارشد صنایع چوب و ک کارشناس آموخته دانش 1
 علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري ، دانشگاهصنایع چوب و کاغذگروه استاد 2

 22/7/1999 :؛ تاریخ پذیرش 11/9/1991 :تاریخ دریافت
 

 3 چكيده

هبود براي ب بنابراینکاغذ شده، فت کيفيت خميرافزایش تعداد دفعات بازیافت کاغذ باطله باعث ا

از خميرکاغذ شيميایي سوداي  پژوهشدر این  .کاغذ بكر استفاده شودکيفيت کاغذ آن باید از خمير

باگاس با استفاده از . باگاس براي بهبود کيفيت خميرکاغذ رنگبري شده شرکت لطيف استفاده شد

توليد  باگاس کاغذخمير .شدتوليد تحت شرایط آزمایشگاهي ، خميرکاغذ سودا ارسکاغذ پکارخانه 

 (دقيقه 93و زمان پخت   درصد 5/17 هيدروکسيد سدیمبا استفاده از ) شرایط بهينه پختتحت شده 

استخراج  -ي هيپوکلریتبوده است که با استفاده از توال 2/11و عدد کاپاي  درصد 9/51داراي بازده  

 پژوهشاین  در هر یك از خميرکاغذهاي مورد استفاده  .شدبري  رنگ (HEH) هيپوکلریت -قليایي

طور جداگانه  هب ml, CSF 923رواني   تا درجه  (خميرکاغذ باگاس، بازیافتي و الياف بلند وارداتي)

 13زدایي شده لطيف و نيز از درجات مختلف اختالط  مرکب کاغذخميردرصد   133از . دندپاالیش ش

  ،يرکاغذ لطيفي با خمبلند واردات الياف کاغذهر یك از خميرکاغذهاي باگاس و خميردرصد   93تا 

که با  ادنشان د نتایج. تعيين گردید هاي کاغذ حاصل یژگيو استاندارد تهيه شد و  ساز دستکاغذ 

ومتي هاي مقا ، ویژگيشده لطيف زدایي مرکبکاغذ افزایش مقدار خميرکاغذ باگاس در ترکيب خمير

  درصد 93ل از ترکيب کاغذ حاصهاي فيزیكي و مكانيكي ویژگي. بهبود یافته است کاغذ حاصل

                                                 
 shokoofeh_shokri@yahoo.com: مكاتبه مسئول*
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معادل ترکيب شاهد ( استثناي مقاومت پارگيهب)کاغذ لطيف خمير  درصد 73رکاغذ باگاس و خمي

و  بوده (کاغذ الياف بلند وارداتيخمير  درصد 23خميرکاغذ لطيف و   درصد 13ترکيب ) لطيف شرکت

 .باشد تفاده ميقابل اس آن  با حذف خميرکاغذ الياف بلند وارداتي یا کاهش قابل مالحظه
 

 کاغذ بازیافتيخمير، کاغذ الياف بلند، خميرباگاس ،سودا خميرکاغذسازي :هاي كليدي واژه
 

 دمه قم

بار اسااس   . باشاد ي نماي تقاضاي کاغذ و مقوا در حال افزایش است و منابع براي نيااز باازار کااف   

 093درصد باه   1/2اليانه تقاضاي جهاني براي توليدات فوق با متوسط رشد س عمل آمده،به برآوردهاي

از سوي دیگر کاهش روزافزون  (.2313اگنيهوتري و همكاران، )خواهد رسيد  2323ميليون تن تا سال 

هاي دنيا و از سوي دیگر محدود بودن سطح جنگلسلولزي مين مواد اوليه صنایع أمنابع چوبي جهت ت

 .کند گنوسلولزي را ضروري ميليکارگيري منابع جدید مواد اوليه  هو تخریب شدید آن بررسي و ب

، پس از چناد باار اساتفاده    بازیافتي حاصلکاغذ خمير هاي مقاومتي و کيفيت دليل کاهش ویژگي هب

چوب و مواد غيرچوبي جهت  کاغذ بكر، از خميريرکاغذ بازیافتيالزم است در روند توليد کاغذ از خم

 . گرفتهاي الزم بهره  مقاومتتأمين 

کنندگان در داخل کشور باشد که هزینه توليد خميرکاغذ  ترین تأمين از مناسبتواند یكي  مي باگاس

 باشاد  برابر کمتر از هزینه توليد خميرکاغذ از چاوب از نظار ماواد اولياه م ارفي ماي       0از آن حداقل 

  .(2332 ،پور و همكاران فائزي)

طاول، قطار،    متوساط  (2337 ها و حم ي، ثمري)اگاس و شيميایي ب يبررسي خواص آناتوميكدر 

، 719/9، 921/23متار و   ميلي 590/1ترتيب  قطر حفره سلولي و ضخامت دیواره سلولي الياف باگاس به

و ( نارمش )پاذیري   ، ضریب انعطااف (الغري)ميزان ضریب درهم رفتگي  و ميكرون تعيين شد 291/5

 75/55لز ميازان سالو  . دسات آماد   هدرصاد با   32/112و  97/02، 35/72ترتيب  بهميزان ضریب رانكل 

. گياري شاد  درصاد انادازه   15/1خاکستر و  درصد 25/9، مواد استخراجي درصد 5/23، ليگنين درصد

شيميایي،  و ميزان ترکيباتمطلب است که به لحاظ ابعاد فيبر  این کنندهیيدأتبررسي مشخ ات باگاس 

ان قرار داشته و نسبت براي استفاده در صنایع کاغذسازي کشور ایر گونه در زمره مواد اوليه مناسب این

 . باشد برگان بومي و سایر گياهان غيرچوبي کشور داراي اولویت مي به پهن
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نيااز و   ، نرمي سطح و مقاومات ماورد  گيري عاليتوليد کاغذهاي با شكل کاغذ باگاس قابليتخمير

 رهر چند قدرت پخش نور نسابتا  کام، یاك ماانع د    . ستا کافي در ساخت انواع مختلف کاغذ را دارا

کومار و ) ر از پرکننده در کاغذ بهبود یابدتواند با استفاده بيشتاستفاده از فيبر باگاس است که عموما  مي

 (.2337همكاران، 

در راستاي سياست کاهش فشار بر م رف چوب در صنعت کاغذ کشاور، باگااس در باين مناابع     

 : اي دارد، زیرا غيرچوبي جایگاه ویژه

کاغاذ  هاي شيميایي و فيزیكي برتاري باراي تولياد خمير    گان، از ویژگيبر باگاس در مقایسه با پهن -1

برگاان کمتار اسات،     برگان و ميزان ليگناين آن از پهان   ميزان سلولز آن معادل پهن. برخوردار است

 . توليد خميرکاغذ از آن آسان است بنابراین

و به قيمت خيلاي ارزان  عنوان ماده جانبي توليد شكر به مقدار زیاد در کشور وجود دارد  باگاس به -2

 .گيرد در اختيار واحدهاي توليدکننده خميرکاغذ قرار مي

 .از باگاس برخوردار استاز تجربه چهل ساله در توليد کاغذ  یرانکشور ا -9

هااي متفااوت    استفاده از باگاس محدود به کاغذ چاپ و تحریر نيست، بلكه انواع کاغذ با ویژگاي  -0

 (.1997، لتيباريآبشاري و جهان )کرد  دتوليتوان از باگاس  کاربردي را مي

دليل فيبریله باودن و   شيميایي بهباگاس نيمه درصد 133خواص مقاومتي و فيزیكي کاغذهاي حاصل از 

خميرکاغذ  درصد 95 تر و بازتر الياف باگاس نسبت به چوب، در مقایسه با کاغذ حاصل ازساختار نرم

بهبود مي یابد و تنها شاخص مقاومت به ( نمونه شاهد) اف بلندالي درصد 5با ( NSSC) سولفيت خنثي

 (. 2335حم ي و ثمریها، ).کاهش مي یابدپاره شدن 

توليد شده در ( CMP)شيميایي  -در خميرکاغذ مكانيكي درصد 93گاس تا کاغذ بابا افزایش خمير

هااي  ویژگاي  (اليااف بلناد وارداتاي    کاغاذ با و بدون اساتفاده از خمير )صنایع چوب و کاغذ مازندران 

شايميایي   -خميرکاغاذ مكاانيكي   درصاد  19)تار از ترکياب اصالي کارخاناه     مقاومتي بهتر و مطلاوب 

 (. 2337 جعفري پطرودي، رسالتي و. )باشدمي( کاغذ الياف بلند وارداتيخمير درصد 17برگان و  پهن

ر باگااس باه   یاا بيشاتر خميرکاغاذ بكا     درصد 73با افزودن نشان دادند که ( 2319)شيخي و همكاران 

جز مقاومات  افزایش زیادي در خ وصيات مقاومتي بهجهت توليد کاغذ فلوتينگ،  خميرکاغذ بازیافتي

 .به پارگي ایجاد خواهد شد
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برگااني همواون اکااليپتوس    ميكرون قطر دارد، که شبيه باه پهان   23طول و  mm 5/1-1باگاس الياف 

(mm 9/1-7/3  ميكرون قطر 23-93طول و )(.2332 و همكاران، کوي) باشد مي 

اي توليد کاغذ فلوتينگ از فرایند ساوداي باگااس باا کاغاذ فلوتيناگ از فرآیناد       در بررسي مقایسه

هاي مربوط به ات ال بين الياف شامل شاخص مقاومت تبرگان، مقاومشيميایي سولفيت خنثي پهن نيمه

ه طاول اليااف بساتگي    ه بشدن ک رکيدن و نيز شاخص مقاومت به پارهبه کشش، شاخص مقاومت به ت

 کاغاذ تار از خمير ایي باگااس بهتار و مطلاوب   فلوتينگ ساخته شده از خميرکاغذ شايمي دارد در کاغذ 

 (. 2319رسالتي، و  جعفري پطرودي) برگان استپهنشيميایي سولفيت خنثي  نيمه

ياف  لط ي شده کاغذهاي باطله اداري شارکت زدای مرکب کاغذاز خمير( 2339) قاسميان و همكاران

سپيدار صانایع کاغاذ    APMP کاغذبا خمير در اختالطالياف بلند وارداتي  کاغذعنوان بخشي از خمير به

کاغاذهاي باطلاه اداري باه     DIP کاغاذ دهد افزایش ساهم خمير مراغه استفاده کردند که نتایج نشان مي

را تاا  یاافتي  باز DIPکاغاذ  توان سهم خمير ميو در شرایط خاص  مجاز نبوده درصد 15ز ر بيش ادامق

 .درصد افزایش داد 15تا  13سطح 

کاغاذ در  برگاان   پهنخميرکاغذ کرافت مخلوط  هاي مكانيكي ویژگيکاغذ بازیافتي  با افزایش خمير

ولاي بالاك، درجاه روشاني و مااتي       کااهش،  ( کرافت کاغذدرصد خمير 133)مقایسه با نمونه شاهد 

 (. 2313، خليلي گشت رودخاني و همكاران)یابد  افزایش مي

 تقویات  عنوان به ه و مجله باطلهکاغذهاي روزنام DIPثير استفاده از أت( 2332) همكاراناسميان و ق

و  آمده را بررسي کردناد  دست به هاي بازیافتيکاغذ هاي ویژگيبر  CMP کاغذکننده در اختالط با خمير

 اليااف  کاغاذ جاي خمير  به درصد 93تا  23توان تا حد  ميیاد شده  DIP کاغذنتيجه گرفتند که از خمير

 . دست آوردقاومتي و نوري مناسب بهمهاي  ویژگيبلند وارداتي استفاده نمود و کاغذي با  

 هااي  ویژگاي جهات بهباود    شيميایي سوداي باگاس کاغذ، قابليت استفاده از خميرپژوهشدر این 

دایي شده با استفاده ز مرکب کاغذبهبود کيفيت خميرهدف  با، شرکت لطيفزایي شده  مرکب کاغذخمير

بلناد    فالياا  کاغاذ جاویي ارزي در تاأمين خمير   صرفهو  کاغذ شيميایي حاصل از منابع داخلييراز خم

 .گرفت  رسي قراروارداتي مورد بر
 

  ها  مواد و روش

 و به مرکز تحقيقات البرز کارخانه پارس تهيه شداز صورت ت ادفي  هب هاي باگاس مورد آزمایش نمونه
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. انجاام گرفات  ( گنجایش هر محفظه یاك ليتار   ) اي محفظه یك دایجستر چهار ها در پخت .شدمنتقل  

سدیم نسبت باه   مقدار هيدروکسيد و ،دقيقه 93و  23، 93زمان پخت   ،مقدماتيهاي  پخت عوامل متغير

 ، دمااي عوامل ثابت پختو  ،درصد 23 و 5/17 ،15 (هيدروکسيد سدیم يمبنابر  ) خشك باگاس  وزن

پاس از انجاام   . در نظار گرفتاه شاد    13:1نسبت مایع پخت به باگااس   وگراد  درجه سانتي 173 پخت

يات  قليائپخت اصلي  مو عدد کاپا بهترین شرایط جهت انجا ميزان بازده با توجه به ،هاي مقدماتي پخت

د گياري عاد   اندازهبراي  .انتخاب شد نظر با عوامل ثابت مورددقيقه  93زمان پخت  و درصد 5/17فعال 

 کاغاذ رجاه رواناي خمير  د .اساتفاده شاد   1تاپيه نام آئين  om 292-T-31استاندارد کاپاي خميرکاغذ از 

 نامه آیين om 227-30 شماره طبق استاندارکاغذ بازیافتي کاغذ الياف بلند وارداتي و خمير، خميرباگاس

مشاابه   روشاني درجاه  جهت رسيدن باه   HEHبا توالي  سپس خميرکاغذ باگاس .گيري شد اندازه تاپي

کاغذ اليااف بلناد   و خمير کاغذ باگاسخميرکاغذ بازیافتي و خمير .شدندبري  کاغذ بازیافتي رنگخمير

مشاابه درجاه   ) CSF923 تا رسيدن به درجاه رواناي    (PFI) پاالیشگر آزمایشگاهي در دستگاهوارداتي 

 پااالیش شادند و در   يتااپ نامه  آئين  sp 201T-33طبق استاندارد  (لطيف شرکتدر  کاغذرواني خمير

اليااف بلناد وارداتاي باا خميرکاغاذ      ذ کاغا و خميردرصد خميرکاغذ باگاس  93و  13،23هاي اختالط

 .(1جدول ) شد تهيه تاپينامه  آیين sp 235 T-32 ساز مطابق با استاندارد شماره بازیافتي، کاغذ دست

 
 .شركت لطيف DIPی و نسبت اختالط خميركاغذ سوداي باگاس، الياف بلند واردات -1جدول 

7 2 5 0 9 2 1 
 شماره تيمار

 نوع خمير  

133 73 13 93 73 13 93 DIP 

3 3 3 3 93 23 13 LF 

3 93 23 13 3 3 3 BP 

DIP  = خميرکاغذ بازیافتي لطيف 

LF  =بلند وارداتي خميرکاغذ الياف 

BP = باگاس سوداي خميرکاغذ  

 (7مار شماره تي)خالص  DIP=  1نمونه شاهد 

 (2تيمار شماره) % (DIP 13% + 23بلند وارداتي  خميرکاغذ الياف= مشابه با ترکيب خميرکاغذ لطيف  ) 2نمونه شاهد 
 

                                                 
1- TAPPI 
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  ش وکشا   ،مقاومت در برابر پااره شادن  ) و خواص مقاومتي( حجم ویژه) سپس خواص فيزیكي کاغذ

 تتحليل خ وصايا  براي تجزیه و .دنشد گيري اندازه (روشنيدرجه )اغذ و خواص نوري ک( ترکيدگي

باراي  نياز  آزماون دانكان    از وکامال  ت ادفي  طرح قالبکاغذ سوداي باگاس از آزمایش فاکتوریل در 

 .(2تا  2 هاي جدول) استفاده شدها  مقایسه ميانگين
 

 

  نتايج
تعداد اليافي که  الياف، شدن کاغذ عبارتند از طول پارهثر بر مقاومت به ؤعوامل م :شدن  همقاومت به پار

شكي اليااف،  درصد خ ،تعداد ات االت بين الياف و مقاومت ات االت دارند، شدن کاغذ دخالت در پاره

به پاره  کاغذ الياف بلند مقاومتبا افزایش درصد اختالط خمير (.2335 افرا،).فاصله صفحات پاالیشگر

ها بيشتر بوده و اختالف  مقاومت (خالص DIP) 1 همونين نسبت به نمونه شاهد، یابد افزایش مي شدن

بهباود ات اال    دليال  هبا  ،کاغذ بازیافتيبه خمير ذ باگاسکاغبا افزودن خمير (.1شكل ) داري دارند معني

که این  یابد یش ميافزا (خالص DIP) 1 نسبت به نمونه شاهد شدن ابتدا مقاومت به پاره اوليه بين الياف

علات   هبا  ي باا افازایش خميرکاغاذ باگااس    ولا ( درصد 13 طدر اختال )دار نبوده  افزایش مقاومت معني

شدن  مقاومت به پاره( 2332کووي و همكاران، ) نسبت به منابع چوبي بودن طول الياف باگاس تر وتاهک

، مقاومات در  (درصد DIP 13 و درصد LF23 ) 2در مقایسه با نمونه شاهد  .(1جدول ) یابدکاهش مي

درصاد باه شاكل     99در ساطح اعتمااد آمااري     خميرکاغذ باگاس هاي حاصل ازبرابر پاره شدن کاغذ

 .( 2 جدول) کمتر است داري معني

 .آزمون دانکن شاخص مقاومت به پاره شدن كاغذ  -2جدول 

   DMRTبندي گروه

 31/3  =α 

 شدن مقاومت به پاره شاخص

 mN.m²/g 
 تيمارها

A,B 21/7 2 

A,B,C 70/7 5 

B,C 21/1 7 

C 51/1 0 

D 50/9 1 

E 52/13 2 

E 57/13 9 
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 .دست آمده از تيمارهاي آزمایشی ساز به تغييرات شاخص مقاومت به پاره شدن كاغذهاي دست – 1شکل 

ميزان پيوند بين الياف بستگي دارد و هر چاه ات ااالت باين     مقاومت کششي کاغذ به: مقاومت كششی

دليال فيبریلاه کاردن اليااف و      هکاغاذ با  ميرش خپاالی .دشو تر باشد مقاومت کششي بيشتر ميالياف بيش

اي کاي و  ) گاردد  افزایش سطح و مقاومت ات ال بين الياف سبب بهباود مقاومات کششاي کاغاذ ماي     

در کاغاذهاي حاصال از    نشان داد کاه  (2شكل ) دست آمده از این پژوهشهج بنتای  .(2339همكاران، 

بازیاافتي،   کاغاذ نسابت باه خمير   کاغاذ خميربا افزایش درصد اخاتالط   ،بلند وارداتي  خميرکاغذ الياف

اخاتالف   داراي (خالص DIP) 1نسبت به نمونه شاهد  این اختالفیابد که  مقاومت کششي افزایش مي

بازیاافتي باا افازایش درصاد اخاتالط      کاغاذ  در ترکيب خميرکاغذ باگاس با خمير. باشد مي يدار معني

درصاد اخاتالف    23و  13هااي   یابد که در بين اخاتالط  کششي افزایش مي خميرکاغذ باگاس مقاومت 

در مقایسه با نمونه شاهد . باشد دار نمي درصد آن اختالف معني 93و  23، اما بين اختالط دار بوده معني

1 (DIP خالص )اماا در   مقاومات کششاي بيشاتري دارد   زیافتي باکاغذ اگاس و خميرب حاصل از کاغذ

دار  درصدي داري اختالف معني 13 اختالط (درصد DIP 13 و درصد LF 23) 2مقایسه با نمونه شاهد 

ري دا اختالف معني خميرکاغذ باگاس درصدي 93و  23اختالط کششي کمتري دارد و   بوده و مقاومت

تواناد   ماي  درصد 93و  23کاغذ باگاس تا سطح يرافزایش خمدهنده این مطلب است که ه نشانک ندارد

 (.9 جدول) باعث بهبود مقاومت کششي شود
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 .شاخص مقاومت به كشش كاغذآزمون دانکن  -3 جدول

 تيمارها Nm/gکشش  به شاخص مقاومت DMRT   31/3  =αبندي گروه

A 57/91 7 

B 21/92 0 

C 31/02 5 

C,D 11/09 2 

C,D 01/00 1 

C,D 9/02 2 

D 90/01 9 

 

 .آمده از تيمارهاي آزمایشی دست ساز به كاغذهاي دستبه كشش  مقاومتشاخص تغييرات  -2شکل 

هایي است کاه باه طاول اليااف، ضاخامت       مقاومت به ترکيدن از جمله مقاومت :مقاومت به تركيدگی

تار یاا   ازکهار چاه دیاواره سالولي اليااف نا      . دیواره سلولي و ميزان پيوناد باين اليااف بساتگي دارد    

مقاومت دليل ایجاد ات االت بيشتر، پيوندهاي بين الياف افزایش یافته و در نتيجه  هپذیرتر باشد ب  انعطاف

مقاومت به  که دهد مي نشان (9 شكل) نتایج این پژوهش (.2335 افرا،) یابد به ترکيدن کاغذ افزایش مي

کاه   یاباد  ماي  زایش درصد اخاتالط افازایش  ند با افبل  کاغذ اليافخمير دارايهاي  اختالط ترکيدگي در

اي تيماره) باگاسخميرکاغذ  دارايهاي  در اختالط. داري ندارنداختالف معني 1سبت به نمونه شاهد ن

 اي کاغاذهاي حاصال از   مقایساه  در بررساي . قاومت به ترکيدگي ساير صاعودي دارد  م( 2تا  0شماره 

 بيشتر است ترکيدگي خميرکاغذ باگاسمت به ، مقاو(خالص DIP) 1خميرکاغذ باگاس با نمونه شاهد 

مقاومت به ترکيدگي کمتر و تيماار   5و  0همونين تيمارهاي شماره . باشد نميدار  که این اختالف معني
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( درصاد  DIP 13 و درصاد  LF 23) 2شااهد   ه نموناه دگي بيشتري نسبت با مقاومت به ترکي 2شماره 

قاومت به ترکيادگي را بهباود   درصد م 93اگاس تا سطح توان با افزایش خميرکاغذ ب مي بنابراین، دارند

 .(0  جدول) بخشيد

 .آزمون دانکن شاخص مقاومت به تركيدگی كاغذ -4جدول 

   DMRTبندي گروه

 31/3  =α 

 گي ترکيدشاخص مقاومت به         

kPa.m²/g 
 تيمارها

A 20/2 7 

A 22/2 0 

A 75/2 1 

A 19/2 5 

A 91/2 2 

A 39/9 2 

A 22/9 9 

 
 .از تيمارهاي آزمایشی دست آمده ساز به دستمقاومت به تركيدگی كاغذ شاخص تغييرات  -3شکل 

 
 

شود کاه در واقاع حجام واحاد وزن     کاغذ از عكس دانسيته استفاده مي آورياغلب در فن :حجم ویژه

ه، حجام  با داشتن مقادیر ضاخامت و وزن پایا   .متغير است 1-2فرآورده کاغذي است و مقدار آن بين 

حجام ویاژه    (.2335اي کي و همكاران، ) توان از تقسيم ضخامت بر وزن پایه محاسبه نمودویژه را مي

با افزایش درصد اختالط افازایش  ، و خميرکاغذ بازیافتي بلند  کاغذ الياف اختالط خمير کاغذ حاصل از

 .ویاژه بيشاتري دارناد    حجم( خالص DIP) 1قایسه با نمونه شاهد در ماین کاغذها . (5شكل ) یابد مي

باا  ( 2تاا   0تيمارهااي شاماره   )ذ در اختالط خميرکاغذ باگاس و خميرکاغاذ بازیاافتي   حجم ویژه کاغ
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در  .باشاد  دار نماي  که این اختالف معني یابد ابتدا افزایش و سپس کاهش ميدر درصد اختالط،  افزایش

کاغاذ  ( درصاد  DIP 13 و ددرصا  LF 23) 2و نموناه شااهد   ( خاالص  DIP) 1مقایسه با نمونه شاهد 

دار درصاد معناي   99 آمااري  که در سطح اعتمااد  حجم ویژه بيشتري دارد حاصل از خميرکاغذ باگاس

 (.5 جدول) باشدنمي

 .آزمون دانکن حجم ویژه كاغذ -5جدول 

   DMRTبندي گروه

 31/3  =α 

 حجم ویژه

 Cm3/g 
 تيمارها

A 502/1 7 

A 57/1 1 

A,B 229/1 2 

A,B 292/1 2 

A,B 252/1 5 

A,B 220/1 9 

A,B 292/1 0 

 

 
 .دست آمده از تيمارهاي آزمایشی ساز به حجم ویژه كاغذ دست -4شکل 

 057ر طول موج مقدار انعكاس نور در مقایسه با اکسيد منيزیم د عنوان هدرجه روشني ب :روشنیدرجه 

نشان  (5شكل ) ت آمده از این پژوهشدسهب نتایج (.2339 اي کي و همكاران،)شود  نانومتر محاسبه مي

درجاه  ليااف بلناد   کاغاذ ا باا افازایش درصاد خمير    ،و بازیافتي کاغذ الياف بلنداختالط خمير داد که با

. ساير نزولاي دارد   روشاني درجاه  ، کاغذ باگااس در کاغذهاي حاصل از خمير. یابد افزایش مي روشني
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 LF 23) 2نمونه شاهد و ( خالص DIP) 1 نسبت به نمونه شاهد باگاسکاغذ حاصل از خمير هايکاغذ

تياره باودن خميرکاغاذ باگااس نسابت باه        .کمتاري دارناد   روشاني  درجاه  (درصد DIP 13 و درصد

ر کاغاذ نهاایي شاده اسات و ایان      د روشاني درجاه  لطيف باعث کااهش   شرکتبازیافتي  خميرکاغذ

 .(2 دولج) دارد بيشتري بري به رنگ کاغذ باگاس نياز، خميردهنده آن است که نشان

 
 .درجه روشنی كاغذآزمون دانکن  -6 جدول

   DMRTبندي گروه

 31/3  =α 

 درجه روشني

%ISO 
 تيمارها

A 129/73 2 

B 59/72 5 

C 29/79 0 

D 30/75 7 

E 11/75 1 

F 23/72 2 

F 59/72 9 

 

 
 .آزمایشی دست آمده از تيمارهاي ساز به كاغذ دستروشنی درجه درصد  -5شکل 

 گيري تيجهنبحث و 

عنوان مثال شايخي و  هب. اردد تگران مطابق از این پژوهش با نتایج سایر پژوهش دست آمده بهنتایج 

را جهت تولياد کاغاذ   ( OCC) اختالط خميرکاغذ بكر باگاس و خميرکاغذ بازیافتي ،(2319) همكاران

تي هماه  فبازیاا  فلوتينگ مورد بررسي قرار دادند، کاه باا افازایش خميرکاغاذ باگااس باه خميرکاغاذ       
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در ( 2319) رسالتيهمونين طبق ارزیابي پطرودي و . بهبود یافت شدنجز مقاومت به پارههبها  مقاومت

شيميایي ساوداي باگااس باا کاغاذ      دست آمده از خميرکاغذ نيمههنگ بهاي کاغذ فلوتيمقایسه ویژگي

دست آمده هتينگ بکاغذ فلو ،گانبري سولفيت خنثي پهنشيميایکاغذ نيمه تينگ ساخته شده از خميرفلو

ي و مكاانيكي کاامال  برتار و    هااي فيزیكا  يميایي ساوداي باگااس از نظار ویژگاي    ش کاغذ نيمه از خمير

 .برگان استشيميایي سولفيت خنثي پهننيمه ر از کاغذ فلوتينگ خميرکاغذت مطلوب

 133حاصال از  اي کنگاره کاغاذ   ،(2335)حم ي و ثمریها  بر اساس مطالعات انجام گرفته توسط

درصاد   95حاصال از ترکياب    ايکنگاره  در مقایساه باا کاغاذ    ،شيميایيخميرکاغذ باگاس نيمه درصد

مجتماع چاوب و کاغاذ     وارداتي خميرکاغذ الياف بلنددرصد  5و ( NSSC)خميرکاغذ سولفيت خنثي 

خاواص   ،باه چاوب   دليل فيبریله بودن و ساختار بازتر الياف باگاس نسابت  به، (نمونه شاهد) مازندران

دسات   باه شدن کاهش یافته است که مشابه نتيجه پارهمقاومت به  تنهامقاومتي و فيزیكي بهتري دارد و 

 .باشدمي پژوهشاز این  آمده

خميرکاغاذ باگااس باه    درصاد   93باا افازایش   ( 2337)پطارودي  همونين در بررساي رساالتي و   

نسبت به ترکيب اصلي خميرکاغذ روزنامه  هاي مقاومتيویژگي( CMP)شيميایي  -مكانيكي خميرکاغذ

درصاد   17برگاان و  شايميایي پهان   -خميرکاغذ مكاانيكي درصد  19)مجتمع چوب و کاغذ مازندران 

ثير مثبات خميرکاغاذ باگااس بار روي     أیيد کننده تا أافزایش یافت که ت( الياف بلند وارداتيخميرکاغذ 

  .باشددست آمده ميخواص کاغذ به

نيشكر و توليد خميرکاغذ سوداي باگاس تجارتي در داخل کشور و با توجه به نظر به طرح توسعه 

سير صعودي مقاومت در برابر کشش و مقاومت در برابار ترکيادگي کاغاذهاي حاصال از خميرکاغاذ      

، 2غاذ باگااس نسابت باه نموناه شااهد       باگاس و بيشتر بودن حجم ویژه کاغذهاي حاصل از خميرکا

هااي   درصاد خميرکاغاذ بازیاافتي، جهات بهباود ویژگاي       73اس و درصد خميرکاغذ باگا  93ترکيب 

 . شود لطيف پيشنهاد ميشرکت زدایي شده  خميرکاغذ مرکب
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Abstract 

The quality of pulp and paper will be reduced by increasing the number of 

waste paper recycling and utilization of virgin chemical pulp is one method to 

upgrade the recycled pulp quality. Therefore, bagasse soda chemical pulp was used 

to improve the Latif deinked pulp (DIP) quality at present study. Bagasse has been 

supplied by Pars Paper Company and soda pulp was made at laboratory scale. The 

Bagasse produced pulp under the optimum cooking conditions (using NaOH 17.5% 

and cooking time: 30 mins) had 51.3% yield and 18.6 kappa number, and bleached 

by HEH bleaching sequence. The pulp samples (bagasse, DIP, and imported long 

fiber pulp (LF)), were separately refined to 360 ml, CSF. Standard hand sheets 

were made from pure DIP pulp and also different ratios of 10 to 30% of any of 

bagasse and LF pulps in admixture with DIP pulp and the paper properties were 

determined. The results showed that the strength properties of DIP were improved 

by using soda bagasse pulp in DIP furnish. The physical and mechanical properties 

of paper made from 30% bagasse and 70% DIP pulps, except tear strength, were 

comparable with the properties of Latif paper (20% LF and 70% DIP pulps) and it 

can be used by elimination or remarkable decreasing of LF pulp.  
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