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چکیده

به علت کمبود چوبهای جنگلی قابلبرداشت در ایران ،قابلیت تولید خمیرکاغذ شیمیایی-مکانیکی از گونههای سریعالرشد بید

(آلبا ،فوکا و مشک) در مقایسه با گونه سریعالرشد و غیرجنگلی صنوبر در این تحقیق بررسی شد .از مایع پخت کارخانه چوب و کاغذ
مازندران با نسبت  50:50سولفیت سدیم و بی سولفیت سدیم برای تیمار شیمیایی و از پراکسید هیدروژن برای رنگبری خمیرهای
کاغذ استفاده شد .نتایج نشان داد که خمیرهای کاغذ بید فوکا و بید آلبا بهترتیب دارای بیشترین و کمترین مقدار بالک و ماتی در بین
گونهها بودهاند .از لحاظ خصوصیات مقاومتی ،بیشترین و کمترین مقاومت کششی بهترتیب به کاغذهای بید آلبا و بید فوکا و بیشترین
و کمترین مقادیر مقاومتهای ترکیدن و پارگی بهترتیب به کاغذهای بیدمشک و صنوبر تعلق داشته است .دادههای حاصل از این
مطالعه نشان داده که گونههای بید دارای قابلیت خوبی برای استفاده بهعنوان ماده اولیه در تولید خمیرکاغذ شیمیایی-مکانیکی در بازده
پخت  %85میباشند .بهطوریکه طبق نتایج حاصل از این کار تحقیقاتی ،گونه بید آلبا در اولویت اول و گونه بیدمشک در اولویت دوم
برای تولید خمیرکاغذ شیمیایی-مکانیکی (در بازده پخت  )%85قرار دارد.
واژههای کلیدی :بید ،صنوبر ،خمیرکاغذ شیمیایی-مکانیکی ،رنگبری ،خصوصیات مقاومتی.

مقدمه
سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور به منظوور
حفاظت و احیاء جنگل ها میزان مجاز برداشت چووب در
واحد سطح جنگل را به مقدار زیادی کواه داده اسوت.
گرچه این اقدام گامی مفید برای حفظ و پایداری جنگل ها
به شمار میرود ولی سبب کمبود موواد اولیوه بسویاری از
صنایع سلولزی کشور شده است .در حال حاضور ،میوزان
برداشت چوب از جنگل های شمال کشور تنها حدود 750
هزار متر مکعب در سال میباشود ( Khanjani Shiraz et
 .)al., 2014صنوبرکاری هوای کشوور نیوز دارای قابلیوت
تولیوود حوودود  2/5میلیووون متوور مکعووب چوووب در سووال

می باشند (  .)Assareh, 2008در این صورت چیزی حدود
 7میلیون متر مکعب نیاز چوبی در کشوور همننوان بواقی
میماند .البته تاکنون برای کاه مشکل کمبود مواد اولیه
لیگنوسوولولزی راهکارهووای مختلفووی ارا ووه شووده اسووت
( Samariha et al., 2011; Vaysi, 2013; Nikkhah
 -1 :)Dafchahi and and Resalati, 2015تقویووت
جنگلکاری و جنگل داری بر پایه علوم روز -2 ،توسوعه
کشت گونه های چوبی سریعالرشد غیرجنگلی -3 ،کاه
ضایعات و جلوگیری از اتوف سورمایه -4 ،اسوتفاده از
پسماندهای زراعی و توسعه کشت گیاهان غیرچوبی-5 ،
واردات چوب با هد ایجاد ارزش افزوده -6 ،بازیافوت
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مواد لیگنوسلولزی .در شرایط اقلیمی مناسب با کلنهوای
اصفحشده صنوبر میتوان تا حدود  30متر مکعب چووب
در سوال تولیود کورد ( Mohammadi Limaei et al.,
 .)2013; Ghasemi and Modirrahmati, 2004بیودها
نیز جزو گونه های رطوبتپسند و سوریعالرشود محسووب
می شووند کوه متعلوق بوه تیوره  Salicaseaeو خوانواده
Salixمیباشوند .تواکنون حودود  300گونوه و واریتوه از
جنس بید در جهان شناسایی شده اند اما تنها تعداد انودکی
از آنها (حدود  12گونه) دارای ارزش اقتصادی به لحواظ
تولید چوب هستند .تاکنون قابلیت کلنهای مختلو بیود
به طور خالص و نیز به صورت مخلوط با سایر پهنبرگوان
برای تولید خمیرکاغذ  CMPمورد بررسوی قورار گرفتوه
است ( ;Monteoliva et al., 2007; Cobas et al., 2013
.)Goli et al., 2016
 Hosseinzadehو همکاران ( )2011اثر اختفط
خمیرکاغذ  CMPبید با خمیرکاغذ  CMPشاهد کارخانه
چوب و کاغذ مازندران را بر ویژگیهای مقاومتی کاغذ
حاصل بررسی کردند .نتایج این بررسی نشان داد که از
لحاظ خصوصیات مقاومتی ،بهترین مقاومت به پارگی کاغذ
در نسبت اختفط  30و  60درصدی ،مقاومت به ترکیدن در
نسبت  30درصدی ،مقاومت کششی و طول پارگی عمدتاً در
نسبتهای اختفط  45و  60درصدی خمیرکاغذ بید با
خمیرکاغذ شاهد حاصل شده است.
روزنامه یکی از مهمترین کاالهای سلولزی میباشد که
با فرایند  CMPدر کارخانه چوب و کاغذ مازندران تولید
میگردد .از ویژگی های مهم و موردنیواز کاغوذ روزناموه
میتوان به مواردی هماننود بالوک و مواتی ،ویژگویهوای
مقاومتی ،درجه روشنی ،ثبات ابعاد ،قابلیت گذر از ماشین
و قابلیت چاپ پذیری مناسب اشاره کورد .کیفیوت نهوایی
کاغذ روزنامه به کیفیوت مواده اولیوه و فراینود تولیود آن
وابسته است .گونههای صنوبر و بید به علت درجه روشنی
اولیه نسبتاً باال و دانسیته کم از گونه هوای مناسوب بورای
تولیوود خمیرکاغووذ  CMPبوورای سوواخت کاغووذ روزنامووه
به شمار میآیند .در آرژانتین از گونههای اصفحشده بید و
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صنوبر به عنوان مواد اولیه در تولیود کاغوذهای روزناموه،
مجله و چاپ و تحریر استفاده میشوود (Monteoliva et
).al., 2007; Cobas et al., 2013
مرفولوژی الیا و ترکیب شیمیایی مواد اولیه چوبی بور
خصوصیات و مقاوموت کاغوذ حاصول اثرگوذار مویباشود.
به عنوان مثال ،گرچه صنوبر دارای طوول الیوا و ضوخامت
دیواره سلولی کمتری در مقایسه با گونههوای راش و ممورز
میباشد اموا کاغوذ آن بوه سوبب ضوریب نورم الیوا و
کربوهیدرات بیشتر دارای ویژگیهای مقاومتی بهتری نسوبت
به کاغذهای تولید شده با گونههای ممورز و راش مویباشود
(.)Rajabi Kaboud Cheshmeh and Vaysi, 2015
خصوصیات مکانیکی کاغذ ،بهویژه مقاوموت کششوی آن بوا
مقدار سلولز ماده اولیه رابطه مستقیم دارد (Ververis et al.,
) .2004به طورکلی ،افزای مقدار هولوسلولز و کاه مقدار
لیگنین الیا سبب بهبود خصوصیات مقواومتی کاغوذ موی-
گردد .البته افزای طول الیا مورد استفاده در کاغذسوازی
نیز باعث بهبود خصوصویات مقواومتی کاغوذ مویشوود .در
مواردی که ضخامت دیوواره الیوا در یوک قطور مشوخص
افزای یابد و یا اینکه نسبت ضخامت دیواره الیا بوه قطور
حفره سلولی روند افزایشی داشته باشد ،مقاومت بوه پوارگی
کاغذ حاصل افزای مییابد ،اما به دلیل افزای مقاومت بوه
خم الیا و کاه انعطا پذیری و قابلیوت دفرموهشودن
آنها ،مقاومتهای مربوط به اتصوال بوین الیوا کاغوذ مثول
مقاومت به کش و ترکیدگی کاه مییابود (Ververis et
).al., 2004

محدودیت میزان برداشت چوبهای جنگلی سبب شوده
است تا کارخانه چوب و کاغذ مازندران که عمدتاً از گونوه-
های ممرز و راش با فرایند  CMPدر تولید کاغوذ روزناموه
استفاده مینماید با مشکل کمبود موواد اولیوه لیگنوسولولزی
مواجه شود .گونههای سریعالرشد صنوبر و بید از گونههوای
سازگار و فراوان بخ جلگهای شمال کشور میباشوند کوه
در صووورت امکووان اسووتفاده از ایوون گونووههووا بوورای تولیوود
خمیرکاغذ  CMPمیتوان تا حد زیوادی بور مشوکل کمبوود
مواد اولیه برای ساخت کاغوذ روزناموه در کارخانوه موذکور

فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران ،جلد  ،32شماره 4

فا ق آمد .ازاین رو ،در این تحقیق قابلیت تولیود خمیرکاغوذ
 CMPاز  3گونه مختل بید در مقایسه با خمیرکاغذ حاصل
از گونه صنوبر در بازده ( %85بازده متداول تولید خمیرکاغذ
 CMPدر کارخانه) بررسی شد.

مواد و روشها
ماده اوليه ليگنوسلولزی
از صنوبر دلتو یدس  8ساله (کلن  )77/51و  3گونه بید
(بید فک ) ،(Salix alba L.بید فوکوا ) (Salix fragilis L.و
بیدمشک ) )(Salix aegyptica L.بهعنوان ماده اولیه چووبی
در این تحقیق استفاده شد .گونه صنوبر با میانگین قطر برابور
سوینه  14/9 cmو ارتفوا  14/7 mاز ایسوتگاه تحقیقواتی
صفرابسته استان گیفن تهیه شد .به دلیل عدم وجود پایههای
مناسب از گونههای بید در مراکز تحقیقاتی ،ایون درختوان از
تک پایه های موجوود در موزار شهرسوتان هوای سواری و
سوادکوه تهیه شدند .میانگین قطر برابر سوینه و ارتفوا بیود
فوکوا  19/4 cmو  11/5 mو بیود فووک  29/5 cmو m
 14/5بوده است.
1

تركيب شيميايي و مرفولوژی الياف
اندازهگیری ابعاد الیوا بوا روش فورانکلین و ترکیبوات
شیمیایی طبق روشهای استاندارد تاپی 2انجام شد:
سلولز  ،T264 om-88هلوسولولز  ،T9 wd-75لیگنوین
 ،T222 om-02خاکستر  T211 om-02و مواد استخراجی
.T204 cm-97
خميرسازی و رنگبری
از مایع پخت  CMPخط تولیود صونایع چووب و کاغوذ
مازندران با نسبت  50:50سولفیت سدیم و بیسولفیت سدیم
برای تولید خمیرهای کاغذ  CMPآزمایشگاهی استفاده شد.
با استفاده از دیگ پخت از نو هاتوی  10لیتری ،خمیرهای
 CMPبرای رسیدن به بازده حدود ( %85بازده تولید خمیور
 CMPدر صنایع چوب و کاغذ مازندران) تولید شود .مقودار
1- P. deltoides
2- TAPPI
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مواد شیمیایی مایع پخت در تمامی پختها برابر  %20بر پایه
سولفیت سدیم بوده است .در محاسبه ماده شیمیایی موردنیاز
وزن برابر بر اساس یوک وزن مولکوولی سوولفیت و دو وزن
مولکولی بیسولفیت لحاظ شوده اسوت .مشخصوات مرحلوه
پخت در زیر آورده شده است:
مواد شیمیایی (بر اساس سوولفیت سودیم)،SO2 ،%20 ،
 ،106 gr/l ، Na2O ،114gr/lنسبت مایع پخت به چوب،
 7:1و دمای پخت .160ºC
عمل جداسازی الیا از خرده چوب های پختوه شوده
توسط یک دستگاه دفیبراتور (جداکننده الیا ) انجام شد.
پس از عمل جداسازی الیا  ،الیا به هم چسبیده و جدا
نشده (الیا غیرقابل قبول) با استفاده از الک با مو 20
از الیا پذیرفته شده جداسازی شد .الیا پذیرفته شوده
روی الک با م  200با آب کامفً شستشو داده شد.
برای رنگبری خمیرکاغوذهای  CMPاز مواده رنوگبور
پراکسید هیدروژن در شرایط زیر استفاده شد:
درصد خشکی  ،%12پراکسید از  1توا  ،%4هیدروکسوید
سدیم از  0/7تا  ،%3سویلیکات سودیم ،%0/3 DTPA ،%3
زمان واکن از  30تا  60دقیقه و درجه حرارت .75ºC
پااليش و توليد كاغذ دستساز
پو س از انودازهگیوری درجوه روانوی اولیوه (om-04
 ،)T227خمیرکاغوووذها بوووا پاالیشوووگر  PFIو طبوووق
دستورالعمل  T 248 sp-00تا درجه روانوی حودود mL,
 300 CSFپاالی شدند .کفسوهبنودی الیوا (cm-06
 )T233در درجه روانی حدود  300انجوام شود و مقودار
توده های الیا به هم چسوبیده و جودا نشوده آنهوا طبوق
استاندارد تاپی  T278 sp-04تعیین شد .در اداموه ،طبوق
 T205 sp-02استاندارد تاپی ساخت کاغذهای دستساز
با گراماژ  60 gr/m2انجام شد.
ويژگيهای كاغذ
تمامی آزمونهوای تعیوین ویژگویهوای کاغوذ بور روی
کاغذهای دستساز با گرامواژ یکسوان (حودود )60 gr/m2
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گونهها و نیز ترکیب شیمیایی آنها بهترتیب در جدولهای  1و
 2آورده شده است.
خميركاغذسازی و رنگبری
نتایج پخت گونهها بورای تولیود خمیرکاغوذ شویمیایی-
مکانیکی بوا بوازده حودود ( %85بوازده رایوج بورای تولیود
خمیرکاغذ  CMPدر کارخانه چوب و کاغذ موازنودران) در
جدول  3نشان داده شده است.
با کنترل شرایط رنگبری ،درجه روشنی خمیرهای کاغذ
تا سطح ( %55سطح درجه روشنی رایوج خمیرکاغوذ CMP
در کارخانه چوب و کاغذ مازندران) ارتقا یافت.

انجام شده است .اندازه گیری ویژگی هایی مانند مقاوموت بوه
کش  ،مقاومت به ترکیدن ،مقاومت به پارگی ،مواتی ،درجوه
روشنی ،ناصافی سطح و مقاومت بوه عبوور هووا (پروزیتوه)
کاغذهای دستساز بر پایه استاندارد تواپی بوهترتیوب طبوق
دستورالعملهوای om-01 ،T403 om-02 ،T494 om-01
 T538 om-01 ،T452 om-02 ،T519 om-02 ،T452و
 T460 om-02انجام شد.

نتايج
تركيب شيميايي و مرفولوژی الياف
نتایج تعیین دانسیته ،ابعاد الیوا و ضورایب کاغذسوازی

جدول  -1دانسيته ،ابعاد الياف و ضرايب كاغذسازی
گونه

)L (mm

)D (µ

)d (µ

)T (µ

L/D

d/D×100

(2T/d)×100

)ρ (g/cm3

بید آلبا

1/022

28/3

16/1

6/1

36/11

56/89

75/78

0/461

بید فوکا

1/015

29/6

16/6

6/5

34/29

56/08

78/31

0/482

بیدمشک

-

-

-

-

-

-

-

-

صنوبر

0/970

26/79

16/01

5/39

36/21

59/76

67/33

0/397

میانگین طول الیا ) ،(Lمیانگین قطر الیا ) ،(Dمیانگین قطر حفره ) ،(dمیانگین ضخامت دیواره ) ،(Tضریب درهمرفتگی الیا ) ،(L/Dضریب نرم

الیا ) ،(d/Dضریب مقاومت

پارگی الیا  ،(2T/d) ،دانسیته چوب )(ρ

جدول  -2ميانگين تركيبات شيميايي چوب
گونه چوبي

مواد استخراجي%

سلولز %

هلوسلوز %

ليگنين%

خاكستر%

صنوبر

1/75

55/98

74/05

24/45

0/56

بید فوکا

3/12

51/57

76/62

22/48

0/41

بید آلبا

2/73

52/62

78/44

21/65

0/35

بیدمشک

-

-

-

-

-

خميركاغذسازی و رنگبری
نتایج پخت گونهها بورای تولیود خمیرکاغوذ شویمیایی-
مکانیکی بوا بوازده حودود ( %85بوازده رایوج بورای تولیود
خمیرکاغذ  CMPدر کارخانه چوب و کاغذ موازنودران) در

جدول  3نشان داده شده است.
با کنترل شرایط رنگ بری ،درجه روشنی خمیرهای کاغذ
تا سطح ( %55سطح درجه روشنی رایوج خمیرکاغوذ CMP
در کارخانه چوب و کاغذ مازندران) ارتقا یافت.
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جدول  -3نتايج پختهای بهينه گونهها برای توليد خمير  CMPبرای رسيدن به بازده حدود %85
نوع گونه

زمان پخت (دقيقه)

ميانگين بازده ()%

صنوبر

105

85/7

بید فوکا

120

84/8

بید آلبا

105

85/2

بیدمشک

105

85/9

خصوصيات كاغذهای دستساز
نتایج تعیین ویژگیهای ساختاری کاغذهای حاصل از
گونههای بید و صنوبر در جدول  5آورده شدهاند و از
نظرمقاومتهای کششی ،ترکیدن و پارگی بهترتیب در شکل-
های  2 ،1و  3مورد ارزیابی قرارگرفتهاند.

پااليش و ساخت كاغذ دستساز
نتایج پاالی خمیرهای  CMPبرای دستیابی به درجه
روانی  300و نیز کفسهبندی الیا پس از پاالی در جدول 4
ارا ه شده است .درصد شایو (الیا به هم چسبیده) در
خمیرهای  CMPگونههای بید بسیار پایین و ناچیز بوده اما در
مورد خمیرکاغذ صنوبر این مقدار برابر با  %0/04بوده است.

جدول  -4نتايج پااليش خميرهای  CMPبرای رسيدن به درجه رواني  300 ml,CSFو كالسهبندی الياف پس از پااليش
گونه

درجه رواني اوليه)(ml,CSF

دور پااليشگر

مش )%( +50

مش  -50و )%( +200

مش )%( -200

صنوبر

731

9600

69/47

22/73

7/8

بید فوکا

700

5350

61/84

29/02

9/14

بید آلبا

708

8550

60/7

29/95

9/35

بیدمشک

750

6500

64/35

28/61

8/04

جدول  -5نتايج ويژگيهای ساختاری كاغذ  CMPحاصل از گونههای مختلف
گونه چوبي

بالك ()Cm3/g

ماتي ()%

پروزيته (ثانيه)

ناصافي سطح ( ) 

صنوبر

1/36

78/8

48

4/4

بید فوکا

1/46

79/6

15

4/2

بید آلبا

1/31

78/5

28

3/7

بیدمشک

1/36

78/9

42

3/5

قابلیت تولید خمیرکاغذ شیمیایی-مکانیکی...
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۳.۶
۳.۳

مقاومت كششي )(KN/m

۳.۸
۳.۶

۲۲۶

۲۵۰
۲۰۰
۱۵۰
۱۰۰
۵۰

شکل  -1مقايسه مقاومت كششي كاغذهای CMP

شکل  -2مقايسه مقاومت تركيدگي كاغذ CMP

۳۱۸
۲۹۹
۲۸۰

۳۴۰
۳۲۰
۳۰۰
۲۸۰
۲۶۰
۲۴۰

مقاومت پارگي )(mN

۳۲۶

۲۵۶

۲۳۸

مقاومت تركيدگي )(kpa

۴
۴
۴
۳
۳
۳
۳

۲۷۵

۳۰۰

شکل  -3مقايسه مقاومت پارگي كاغذهای CMP

بحث
تركيب شيميايي و مرفولوژی الياف
گونه صنوبر دارای بیشترین ضریب نرم الیا و
کمترین مقدار دانسیته در بین گونهها میباشد (جدول .)1
ازاینرو ،الیا صنوبر دارای مقاومت به ضربه بهتری در
مقایسه با الیا سایر گونهها میباشد و در مرحله پاالی
نیازمند انرژی بیشتری برای دستیابی به درجه روانی مورد
نظر است .بیدهای آلبا و فوکا به لحاظ مشخصات الیا و
ضرایب کاغذسازی مشابه هم میباشند و از این لحاظ
(بهاستثناء ضریب مقاومت پارگی) مشابه گونه صنوبر هستند.
ضریب مقاومت پارگی الیا گونههای بید بیشتر از الیا
صنوبر است که این موضو به مرفولوژی الیا آنها مربوط
میشود.
تغییر ترکیب شیمیایی و مرفولوژی الیا سبب تغییر
خواص خمیر و کاغذ حاصل میگردد ( Mostafizur

مقدار
 .)Rahman et al., 2014به طورکلی ،با کاه
لیگنین و افزای مقدار هولوسلولز (کربوهیدرات) گونه
چوبی خصوصیات مقاومتی کاغذ حاصل بهبود مییابد.
صنوبر دارای سلولز به مراتب بیشتر و مقدار مواد
استخراجی کمتری در مقایسه با گونههای بید است
(جدول  .)2از این نظر ،ابتدا گونه صنوبر و در مرتبه بعدی
گونههای بید دارای مطلوبیت بیشتری برای کاغذسازی
میباشند .این نتیجه با مشاهدات  Ververisو همکاران
( )2004و نیز  Samarihaو همکاران ( )2011هماهنگی
دارد .در تحقیق های مذکور بیان شده است که ترکیبات
شیمیایی و مرفولوژی الیا بر خصوصیات مقاومتی کاغذ
مقدار سلولز الیا سبب
اثرگذار می باشد و افزای
مقاومت کششی ورقه میشود .البته به لحاظ
افزای
درصد لیگنین و خاکستر ،گونه صنوبر دارای حداقل
مطلوبیت و گونه بید آلبا دارای بیشترین مطلوبیت است.
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خميرسازی و رنگبری
زمان پخت مورد نیاز گونههوا بورای رسویدن بوه بوازده
خمیرکاغذ حدود ( %85بازده رایج بورای تولیود خمیرکاغوذ
 CMPدر کارخانه چوب و کاغذ مازنودران) متفواوت بووده
است (جدول )3؛ زیرا این گونهها از نظر ترکیبوات شویمیایی
با یکدیگر اختف دارند (جدول  .)2کمترین میوزان انحوفل
مواد شیمیایی تشکیلدهنده چوب و درنتیجه بیشترین زموان
پخت مورد نیاز برای دستیابی به بازده مورد نظر ،متعلوق بوه
گونه بید فوکا بوده است و از این نظر ،گونههوای بیدمشوک،
آلبا و صنوبر نیازمند زمان پخت کمتری بودند .این نتوایج بوا
مشاهدات  Rajabi Kaboud Cheshmehو )2015( Vaysi
مطابقت داشت .به گونه ای که در تحقیق مذکور برای دستیابی
به بازده پخت  CMPحدود  %85از گونههای صونوبر ،راش،
ممرز و توس به علت نرخ انحفل متفاوت ترکیبات شیمیایی
چوبها به زمانهای پخت متفاوتی نیاز بوده است .همننوین
واکن گونههای مختل بید مورد اسوتفاده در ایون تحقیوق
(بهجز بید فوکا) در برابور فراینود خمیرسوازی  CMPنسوبتاً
مشابه و شبیه گونه صنوبر بوده است .علت اختف رفتار بید
فوکا نسبت به سایر گونههای بید در برابر شرایط خمیرسازی
به تفاوت مرفولوژی ترکیب شیمیایی آن مربوط میشود ،زیرا
بید فوکا دارای ضخامت دیواره سولولی و دانسویته بیشوتری
نسبت به سایر گونههای بید و صنوبر در این تحقیوق اسوت.
درنتیجه ،این گونه به علت بافتی متراکمتر و قابلیت نفوذ مواد
شیمیایی کمتر در زمان پخت طوالنیتری به بازده مورد نظور
رسیده است .ایون نتوایج بوا نتوایج  Samarihaو همکواران
( )2011مطابقت داشت .به گونهای که در تحقیق مذکور علت
اختف بازده خمیرسازی گونهها به اختف ترکیب شیمیایی
آنها نسبت داده شد و بیان شد کوه افوزای مقودار سولولز و
کاه مواد اسوتخراجی در گونوههوا سوبب افوزای بوازده
خمیرسازی و کاه مصر مواد شیمیایی پخت مویشوود.
البته با کنترل شرایط رنگ بوری ،درجوه روشونی خمیرهوای
کاغذ تا سطح ( %55سطح درجه روشونی رایوج خمیرکاغوذ
 CMPدر کارخانه چوب و کاغذ مازندران) ارتقا یافت.
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پااليش و ساخت كاغذ دستساز
درجه روانی اولیه خمیرهوای کاغوذ بوه علوت اخوتف
دانسیته و مرفولوژی الیوا گونوههوا بوا یکودیگر متفواوت
می باشوند (جودول  .)4خمیرهوای کاغوذ  CMPحاصول از
صنوبر و بید فوکا بهترتیب نیازمند بیشترین و کمترین مقودار
انرژی پاالی بورای رسویدن بوه درجوه روانوی 300 CSF
بودهاند؛ زیرا صنوبر بعکس گونوه بیود فوکوا دارای کمتورین
مقدار دانسیته و بیشترین مقدار ضریب نرم الیوا در بوین
گونهها میباشد (جدول  .)1درنتیجه بر خف  ،الیا صونوبر
هنگام پاالی با صر بیشترین انورژی مکوانیکی و تولیود
کمترین مقدار نرمه فیبری و الیا بید فوکا در زمان پواالی
کمتر و با صر کمترین مقدار انرژی به درجه روانوی موورد
نظر میرسد (جدول  .)4این موضو با مشاهدات Rasouli
 Garmaroudiو همکوواران ( )1386مطابقووت داشووت .در
تحقیق یادشده خمیرکاغذ  CMPصونوبر بوه علوت دانسویته
الیا کمتر و انعطا پوذیری الیوا بهتور نیازمنود بیشوترین
انرژی پاالی برای دستیابی بوه درجوه روانوی معوین بووده
است Goli .و همکاران ( )2015نیوز در تحقیوق خوود ذکور
کردند که افزای نسبت اختفط الیا صنوبر با الیا سوایر
پهنبرگان دارای دانسیته باالتر در خمیرکاغذ  CMPبه سبب
انعطا پذیری باالتر الیا صنوبر منجر بوه افوزای مصور
انرژی الزم برای پاالی خواهد شد .در بین بیدها ،بید آلبوا
و بید فوکا بهترتیب دارای بیشترین و کمترین انرژی پواالی
موردنیاز در راستای دستیابی بوه درجوه روانوی 300 CSF
بوده انود؛ زیورا بیود آلبوا بوه دلیول داشوتن بیشوترین مقودار
کربوهیدرات و ضریب نرم الیا  ،کمترین مقدار لیگنوین و
مواد استخراجی در مقایسه بوا سوایر گونوههوای بیود دارای
قابلیت آبدوستی و انعطا پذیری بیشتری بوده و با صور
انرژی و زمان پاالی بیشتری به درجوه روانوی موورد نظور
رسیده است .البته درصد شایو در خمیرهای  CMPگونههای
بید بسیار پایین و ناچیز بوده اما در مورد خمیرکاغذ صونوبر
این مقدار برابر با  %0/04بوده است.
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خصوصيات كاغذ دستساز
کاغذ بید فوکا دارای بیشوترین مقوادیر بالوک و مواتی و
کمترین مقدار پروزیته (مقاومت بوه عبوور هووا) نسوبت بوه
خمیرکاغذ سایر گونهها بووده اسوت (جودول  .)5بیود فوکوا
دارای بیشترین دانسیته و کمترین ضریب نرم الیا در بین
گونهها میباشد .از لحاظ ترکیب شیمیایی ،ایون گونوه دارای
کمترین مقدار سلولز و بیشترین مقدار مواد استخراجی بوده و
از مقدار لیگنین نسبتاً باالیی برخوردار است (جودولهای  1و
 .)2این ویژگیها سبب شده است تا این گونه ضمن نیواز بوه
انوورژی پوواالی کمتوور ،مقوودار نرمووه فیبووری نسووبتاً بوواالیی
( )%9/14جهت رسیدن به درجه روانی مورد نظر ایجاد گردد
(جدول  .)4درنتیجه ،الیا بید فوکا در مرحلوه پواالی بوه
مقدار کمتری نسبت به الیا سایر گونهها دفرمه میگوردد و
از آن کاغذی با بیشترین مقوادیر بالوک و مواتی و کمتورین
مقدار پروزیته حاصل شده است .همننین ،نتایج نشان موی-
دهد که در بین گونههای مورد بررسی کمترین مقودار بالوک
مربوط به کاغذ بید آلبا و بیشترین مقدار پروزیته متعلوق بوه
کاغووذ صوونوبر بوووده اسووت .الیووا بیوود آلبووا بووا بیشووترین
کربوهیوودرات و کمتوورین مقوودار لیگنووین (جوودول  )2دارای
قابلیووت خوووبی بوورای جووذب آب و واکشوویدگی در مرحلووه
پاالی بوده است و ازاینگونه بیشترین مقدار الیا متوسوط
و نرموههووای فیبووری در تعوداد دور پوواالی نسووبتاً بوواالیی
( )8550تشکیل میشود (جدول  .)4از اینرو الیا بید آلبوا
بهخوبی در مرحله پاالی دفرمه و دفیبریله مویشووند و از
قابلیت پیوندیابی بین لیفی خوبی در ورقه برخوردارنود .ایون
موضو و نیز قرارگیری نرمههای فیبری فراوان ایجواد شوده
در خلل و فرج بین الیا سبب تولیود کاغوذی بوا کمتورین
مقدار بالک و ماتی ازاینگونه نسبت به سایر گونوههوا شوده
است .این نتایج با نتوایج  Gominhoو همکواران ( )2015و
نتوووایج  Nazeriو همکووواران ( )2007مطابقوووت داشوووت.
به طوریکه در تحقیقات یادشده نیز افزای نرمههای فیبوری
خمیرکاغذ سبب کاه بالک کاغوذ شوده اسوت .صونوبر از
دانسیته کمتر و ضریب نرم الیا بیشتری نسبت بوه سوایر
گونهها برخوردار است (جدول  .)1ازاینرو ،به علت قابلیوت
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ضربهپذیری و دفرمهشدن بسیار باالی الیا آن در پاالی ،
ازاینگونه مقدار نرمه بسیار کمتری تولید شده است .عفوه بر
این ،الیا صنوبر به علت دارا بودن بیشترین مقدار سولولز و
نیز کمترین مقدار مواد استخراجی دارای قابلیت اتصوالیوابی
بین فیبری باالیی میباشند .در نتیجه ،از صونوبر کاغوذی بوا
باالترین مقدار پروزیته در این تحقیق تولید شده است.
از نظر صافی سطح ،خمیرهای کاغذ بیدمشوک و صونوبر
بهترتیب دارای بیشترین و کمترین مقدار ناصافی سطح بوده-
اند (جدول )5؛ زیرا یکی از عوامول موثثر در صوافی سوطح
کاغذ دامنه پراکن اندازه ذرات سازنده آن مویباشود کوه از
این لحاظ ،کاغذ بیدمشک دارای پراکن کفسهبندی الیوا
بهتر و یکنواختتری در مقایسه با صنوبر بوده است (جودول
 .)4از اینرو در این مطالعه ،کاغذ بیدمشک از صوافی سوطح
بیشتری نسبت به کاغذ صنوبر و سایر گونهها برخوردار بوده
است.
کاغذ بید آلبا دارای بیشوترین و کاغوذ بیود فوکوا دارای
کمترین مقاومت کششی در مقایسه با کاغوذ سوایر گونوههوا
بودهاند (شکل )1؛ زیرا بید آلبوا دارای مقودار کربوهیودرات
بیشتر و لیگنین کمتری میباشد و از ضوریب نورم الیوا
نسبتاً خوبی برخوردار اسوت (جودولهای  1و  .)2همننوین،
نتایج پاالی و کفسهبندی الیا بید آلبا نشان میدهود کوه
ضمن نیاز به تعداد دور پاالی نسوبتاً زیواد ،از الیوا ایون
گونه در پاالی کمترین مقدار الیا بلند و بیشترین مقوادیر
الیا متوسط و نرمه فیبری تولیود شوده اسوت (جودول .)4
ازاین رو الیا بید آلبا در مرحله پاالی به خووبی دفرموه و
دفیبریله میشوند و از قابلیت پیوندیابی بین فیبری باالیی در
ورقه کاغذ برخوردارند .افزای مقدار نرمههوای فیبوری در
ورقه کاغذ بید آلبا نیز باعث افزای قابلیت پیونودیابی بوین
لیفی ،کاه بالک و افوزای دانسویته کاغوذ مویشوود .در
نتیجه ،کاغذ بید آلبا از مقاومت کششوی بیشوتری نسوبت بوه
سایر گونهها برخوردار بوده است .این نتایج با نتایج Nazeri
و همکاران ( )2008همواهنگی داشوت .در تحقیوق یادشوده
تأثیر نرمههوای فیبوری خمیرکاغوذ  CMPبور خصوصویات
مکانیکی کاغذ روزنامه مورد بررسوی قورار گرفوت و نتوایج
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نشان داد که افزای نرمههای فیبری سبب افزای مقاوموت
کششی ورقه شده است .از سوی دیگر ،الیا بید فوکا بهدلیل
دارا بودن بیشترین مقدار دانسیته و کمتورین ضوریب نورم
الیا و نیوز بوه علوت دربرداشوتن کمتورین مقودار سولولز،
بیشترین مقدار مواد استخراجی و مقدار لیگنوین نسوبتاً بواال
(جدولهای  1و  )2از ضربهپذیری کمتوری نسوبت بوه سوایر
گونووههووا برخوردارنوود و نیازمنوود کمتوورین دور پوواالی در
دستیابی به درجه روانی مطلووب مویباشوند و مقودار نرموه
فیبری نسبتاً باالیی ( )%9/14از آنها تولید میگردد (جودول
 .)4در نتیجه ،الیا بید فوکا در مرحلوه پواالی بوه مقودار
کمتری نسبت به الیا سایر گونهها دفیبریلوه مویشووند کوه
نتیجه آن تولید کاغذی با کمتورین مقاوموت کششوی از ایون
گونه بووده اسوت .ایون نتوایج بوا مشواهدات  Soleimaniو
همکاران ( )2012مطابقت داشت .در تحقیق یادشوده کاغوذ
نمونه شاهد حاصل از الیا دانسیته باالی ممورز و راش بوه
علت قابلیت دفرمه و دفیبریله شدن کمتر در پاالی و تولید
نرمه فیبری نسبتاً زیاد از مقاومت کششی کمتری نسوبت بوه
کاغذهای  CMPحاوی الیا منعط تر و بهخوبی دفیبریله-
شده توس برخوردار بودهاند.
بیشترین مقاومت به ترکیدن به کاغذ بیدمشک و کمتورین
مقدار آن به کاغذ صنوبر تعلق دارد (شوکل )2؛ زیورا مقودار
شایو در خمیر  CMPبیدمشک بسیار ناچیز و در خمیرکاغذ
صنوبر برابر با  %0/04بوده است .مقاومت با ترکیدن کاغذ با
مقدار شوایو آن رابطوه عکوس دارد؛ زیورا شوایوها قودرت
پیوندیابی کمتری نسبت به الیا مجاور در ورقوه بوه هموراه
دارند و سبب شکلگیری نقاط ضعی در ورقوه موی شووند.
ازاینرو ،خمیرکاغذ صنوبر بوا بیشوترین مقودار شوایو دارای
کمترین مقدار مقاومت به ترکیدن بوده است .عفوه بور ایون،
الیا بیدمشک احتماالً از قابلیت کشسانی بیشتری نسبت به
الیا صنوبر در ورقه کاغذ برخوردارنود و بوهسوبب توزیوع
تن بهتر در ورقه از مقاومت به ترکیدن کاغذ باالتری نسبت
به کاغذ صنوبر برخوردار است.
خمیرکاغذ بیدمشک دارای بیشترین و کاغذ صنوبر دارای
کمترین مقاومت به پارگی بودهانود (شوکل  .)3مقاوموت بوه
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پارگی کاغذ با طول الیا و ضخامت دیوواره الیوا رابطوه
مستقیم و با مقدار پاالی الیوا رابطوه عکوس دارد (Xia
) .and Gong, 2011صنوبر به علت کمتورین مقودار طوول،
ضخامت الیا و بیشترین مقدار ضریب نرم الیا (جدول
 )1نیازمند مقدار پاالی بیشتری در مقایسه با سایر گونههوا
بوده است (جدول  .)4در نتیجوه ،کاغوذ تولیودی از صونوبر
دارای کمترین مقدار مقاومت به پارگی در مقایسوه بوا سوایر
گونهها بوده است.
سپاسگزاری
از همکاری سازمان مودیریت و برناموهریوزی کشوور و
کمیسیون کشاورزی ،صنایع چوب و کاغذ مازندران ،مدیریت
محترم پژوه های کاربردی دانشگاه تربیت مدرس ،مثسسه
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و نیز از همکاری صومیمانه
آقایان دکتر سعید مهدوی و دکتر اسماعیل رسولی گرمارودی
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Abstract
Due to shortage of harvestable forest wood in Iran, the potential of CMP pulp production
from various species of salix (S. alba, S. fragilis and S. aegyptica), in comparison with Populus
deltoides, was investigate. The cooking liquor of Mazandaran wood and paper Mill, consisting
of 50:50 ratios of sodium sulfite and sodium bisulfite, and hydrogen peroxide, were used for
chemical treatment and bleaching of the pulps, respectively. The results showed that the paper
pulps of Salix fragilis and Salix alba had higher bulk and lower opacity than other species,
respectively. The highest and lowest tensile strength of papers were related to S. alba and S.
fragilis species, and, the highest and lowest burst and tear strength of papers have belonged to
Salix aegyptica and Populus deltoides species, respectively. The data have shown that Salix
species have a good potential to be used as raw material to produce CMP pulp at the cooking
yield of 85%. According to the results of this research, Salix alba and are in first and the
second priority to produce CMP pulp, at the cooking yield of 85%, respectively.
Key words: Salix, populus, CMP, bleaching, strength properties.

