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    مکانیکیمکانیکی  --شیمیاییشیمیایی  خمیرکاغذخمیرکاغذنوری و مکانیکی نوری و مکانیکی های های گونه غان بر ویژگیگونه غان بر ویژگیچوب چوب اختالط اختالط   تأثیرتأثیر

  های جنگلیهای جنگلیگونهگونهچوب چوب از از   شدهشده  تهیهتهیه

 

 
 چکیده

ير اختالط گونه غان با دو گونهه ننللهم ممهرز و رار بهر     تأثدر اين تحقيق، 

شههه   يهه تههای نوری و مکانيکم خميركاغهذهای شهيميايم مکهانيکم    ويژگم

شهام  دمهای    مکانيکم -شيميايم م قرار گرفت. شرايط ثابت پخترسموردبر

و مهاده   9بهه   7چهوب   گراد، نسبت مهايع پخهت بهه خهرده    درنه سانتم 971

وزن خشه    بهر اسها   سولفيت و هيهروكسيه سههيم   شام % 21شيميايم 

چوب بودنه. خميركاغذهای شيميايم مکهانيکم بهر اسها  رسهيهن بهه      خرده

 31از های متفاوت پخت ه خميركاغذ كارخانه(، در زمان% )بازد58بازده ثابت 

ننللم   درصه غان در تركيب با دو گونه 911و  31، 21، 91دقيقه با  921تا 

تا درنه روانهم   ها آنرار و ممرز تهيه شه. پس از نهاسازی الياف و پااليش 

هها و  مقاومهت  گرمم ساخته شهه و  01 ساز دست كاغذهای، ml 311 يمكانادا

 وتحلي  آمهاری نتهاي    يهتجز .گرفت قرار ارزيابم مورد ها آن نوری هایمويژگ

ههای  افزايش ميزان اختالط چوب غان، بين ميهانلين ويژگهم  كه با  داد نشان

داری ونهود دارد و همهه ايهن     ، اخهتالف مننهم  CMPم خميركاغذ موردبررس

با افهزودن  انه. افزايش روشنم خميركاغذ  يافتهبهبودماتم كاغذ  نز بهها ويژگم

يهشههه  توليه هيهروژن و پساب پروكسدرصه چوب غان، انتظار مصرف كمتر 

بها كاغهذهای    شههه  سهاخته ههای كاغهذهای   دهه. مقايسه مقاومهت را نويه مم

دهه كه به ترتيب بها  روزنامه و چاپ و تحرير چوب و كاغذ مازنهران نشان مم

تهوان  مهم  تفادهمورداسدرصه چوب غان به دو گونه ننللم  21و  91افزودن 

يافت كه از نظر اقتصهادی بهرای واردات چهوب     دستياز موردنهای به مقاومت

 است. تونه قاب غان نيز 

ههای ننللهم، خميركاغهذ شهيميايم مکهانيکم،      غان، گونهه : يکلید واژگان

 .های نوریهای خميركاغذ، ويژگممقاومت
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 مقدمه
منابع داخلم در زمينهه  محهوديت و كمبود به با تونه 

 خمير و كاغذبرای صننت  يازموردنمواد اوليه چوبم  ينتأم

الرشهه و  سهريع كاشهت   دستهای استفاده از گونه ايران،در 

 پسهمانههای  مثه  همچنين استفاده از سهاير منهابع اوليهه    

برای های وارداتم و نيز چوب مبازيافتكاغذهای ، كشاورزی

مصرف سهرانه  شود. مواد اوليه اين صننت توصيه مم ينتأم

ميليون  74با احتساب نمنيت  ،ايران انواع كاغذ و مقوا در

. اسهت كيلهوگرم   24تها   22( در حهود 9311نفری كشور )

 مطبوعهات و روزنامهه   كاغهذ  بهه  كشهور  سهاليانه  نياز ميزان

 ميهزان  بهه  بها تونهه   د.گردمم برآورد هزار تن 933 حهود

هههزار تههن بههه ترتيههب در  25و  23 حهههود داخلههم توليههه

 نظيهر  كشهورهايم  از وركشه  نياز مابقم ،11و  51 های سال

 كهره،  نمهوری عربم، متحهه امارات روسيه، اتريش، چين،

بها  . اسهت  گرديههه  وارد تن هزار 50 ميزانه ب غيره و سوئه

ههای  تونه به افهزايش نمنيهت كشهور و مصهرف فهراورده     

ههای آتهم نيهز تقا ها      رود كه طم سهال انتظار مم ،كاغذی

 [.9] های كاغذی افزايش يابهبرای انواع فراورده

Vesterlind و Höglund (2110) ههای مناسهب    ويژگم

بهرای سهاخت كاغهذ نسهبت بهه صهنوبر        9سفيه غان چوب

kg/m را شههام  دانسههيته بيشههتر )حهههود  2لههرزان
( و 3011

داننه. عالوه بهر  در واحه زمان ممخميركاغذ افزايش توليه 

متر، قطر فيبهر   ميلم 2/9منتقهنه كه طول فيبر  ها آناين، 

كاغذی  ،ميکرون 7/3 خامت ديواره سلولم  و نميکرو 21

زبری منتقهنه كه  ها آنكنه. های خوب توليه ممبا مقاومت

باعث قابليت فشردگم كمتر  CTMPذاتم الياف خميركاغذ 

ايهن مونهب    والياف چوب غهان نسهبت بهه صهنوبر شههه      

حجيمهم كاغهذ خواههه شهه كهه بهرای        تونه قاب افزايش 

ب اسهت. مقههار سهلولز در    كاغذهای چاپ و تحريهر مناسه  

بهتهرين   ازنملهه چوب غان سفيه نسبت به چهوب نوئه  )  

كهه   كهه  مدرحهال های كاغذسازی( تقريباً مشابه اسهت   گونه

بهه ترتيهب كمتهر و بيشهتر      هاسهلولز  مقهار ليلنين و همم

است. سولفوناسيون چوب غان به دلي  تهراكم ليلنهين در   

وب چهه  ديههواره بههين سههلولم، مونههب كههاهش مقهههار ريههزه 

خميركاغههذ، پيونههههای بههين ليفههم و روشههنم مناسههب    

از آن خواهه شهه. عهالوه بهر     شهه يهته CTMPخميركاغذ 

ايههن، انههرژی الزم بههرای نهاسههازی اليههاف و نيههز پههااليش  

 [.2] خميركاغذ كمتر است

 از حاص  CMP خميركاغذ بازده افزايش با متحقيق در92

ه گونه  صهنوبر  درصهه  28 و ممهرز گونهه   درصه 78 مخلوط

و همهه   يافهت  بهبهود  كاغهذ  ماتم و 3ويژه حجم ،ارومريکن

 78 از اخهتالط  شههه  يهه تهبه خميركاغذ  نسبتها مقاومت

 روانهم درنهه  در گونهه رار  درصه 28 و گونه ممرز درصه

 [.3] يافت ليتر استانهارد كانادايم افزايشميلم 311

Heräjärvi (2118در مقايسه ) ههای  ويژگمای كه بين

انجام داد، چوب غهان را از   8و رار اروپا 4ایهچوب غان نقر

برای كاغذسهازی  های مورفولوژيکم و شيميايم نظر ويژگم

. عهالوه بهر ايهن، چهوب غهان      دانهه نسبت به رار برتر مهم 

ای در مقايسه با غان سفيه از نظر رشه و نيز فهرم تنهه    نقره

 [.4] درخت بهتر است

ههای  هگونه  شهاخه  چهوب  از استفاده تأثيردر تحقيقم، 

 شهركت  9 بهه  3 اخهتالط  نسهبت  حفه   با را رار و ممرز

 مخلهوط  CMP خميركاغذ توليه در مازنهران كاغذ و چوب

 چوب مصرف درصههای. تگرف قرار مموردبررس برگان پهن

 حفه   بها  برگهان پههن  تنهه  مخلوط نهايم تركيب در شاخه

 ،41 ،90 ،1 ،غهان  گونهه  چهوب  برای درصه 21 ثابت مقهار

 در كهه  داد نشهان  نتاي . شه گرفته نظر در درصه 51 و 80

 حهود بازده به رسيهن برای پخت زمان ثابت، پخت شرايط

 كهاهش  ،شهاخه  چهوب  مصهرف  درصه افزايش با درصه 58

 تنهه  مخلهوط  در شهاخه  چهوب  افهزايش  بها  ،عالوه به. يافت

 حاصه   كاغهذ  مقهاومتم  و نهوری  ههای ويژگهم  ،برگان پهن

 حههود  تا شاخه چوب از استفاده ها آن. يافت كاهش انهكم

 ساخت برای مصرفم اوليه ماده نهايم تركيب در درصه 41

 [.8] نمودنه توصيه را CMP خميركاغذ

مکهانيکم   -طراحم اوليه خط توليه خميركاغذ شيميايم

(PM1) ينتهر  بهزر   عنهوان  بهه  شركت چوب كاغذ مازنهران 

% 78بر مبنای استفاده از  ،نايرا در چوب از كاغذ توليهكننهه

% گونهه رار بهوده اسهت. بهه علهت      28چوبم ممهرز و   گونه

كمبود اين دو گونه ننللم، اين شركت ناگزير به اسهتفاده از  

 .استهای چوبم وارداتم مث  غان از روسيه گونه

 گونهه چوب غان بها دو   اختالطميزان اثر  ،مقاله اين در

نتههاي   بتههوانقههرار گرفتههه اسههت تهها  مموردبررسههمههذكور 

                                                           
1 White birch (Betula Verrrucosa) 
2 Aspen 
3
 Bulk density 

4 Silver birch (Betula pendula) 
5 European Beech (Fagus sylvestris) 
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گونهه  ايهن  كارخانهه از  را در راستای اسهتفاده   آمهه دست به

ايهن تحقيهق دو هههف اصهلم را دنبهال       چوبم تنميم داد.

بهرای  وارداتهم   گيهری از گونهه غهان   بهره كه شام  كنه مم

و ممهرز  رار و ننللهم  كاهش استفاده از دو گونه محهود 

 اخهتالط های كاغذ حاصه  از  ای ويژگمارزيابم مقايسهنيز 

تنيهين  بها دو گونهه ممهرز و رار و     غهان  گونهه  كاغذخمير

 .استتركيب چوبم بهينه 

 

 هامواد و روش
در ايهن تحقيهق    مورداسهتفاده  غهان  گونهه تهيه نمونه: 

كههه همهراه بهها  بهوده   از كشهور روسههيه  وارداتههم صهورت  بهه 

چهوب و كاغهذ    از شهركت رار و ممهرز  ننللهم  های  گونه

 صهورت  به گونه 3اين چوب خردهاست.  شهه يهتهمازنهران 

های چوب خردهاز  سپس .تهيه شهاز يارد كارخانه  تصادفم

بها انههازه    هاینمونه 9آزمايشلاهمغربال  يلهوس به شهه يهته

 تهيه شه. استانهارد

و تهيهه   مکهانيکم  -شهيميايم  برای پخت: يركاغذخمتهيه 

گونهه غهان    وزنم سطح 8ها در چوب خردهتركيب كاغذ، خمير

رار گونهه   دو با اختالط درصه 911و  31، 21، 91، 1 شام 

قرار  مورداستفاده 3به  9به ترتيب با نسبت وزنم ثابت ممرز و 

 (كارخانهه  تركيب چهوبم )شاهه تيمار مقايسه نتاي  با  .گرفتنه

ممههرز و رار چههوب  خههرده% 28و % 78 كههه بههه ترتيههب از 

 .(9)نهول  انجام گرفت ،بود شهه يهته

( CMP)ها با رور شيميايم مکانيکم چوبپخت خرده

ليتههری آزمايشههلاهم از نههوع   91در يهه  ديههت پخههت  

هها، از مهايع   چهوب انجام شه. برای پخهت خهرده   2چرخشم

در شههركت صههنايع چههوب و كاغههذ    مورداسههتفادهپخههت 

استفاده شهه  سولفيت و هيهروكسيه سهيم مازنهران شام  

گرم بهر ليتهر(    211% )21سازی، با غلظت  كه پس از رقيق

وب استفاده شه. شرايط پخت چنسبت به وزن خش  خرده

، دمای پخت 9به  7چوب شام  نسبت مايع پخت به خرده

دقيقه  981تا  31های پخت گراد و زماندرنه سانتم 971

كارخانه(  قبول قاب درصه )بازده  58برای دستيابم به بازده 

بود. الزم به ذكر است كهه برخهم از شهرايط مهذكور مثه       

نيز زمان پخت بها تونهه   چوب و نسبت مايع پخت به خرده

در آزمايشلاه و خط توليه  مورداستفادهبه تفاوت تجهيزات 

( لزومهاً  3كننههه حلزونهم فشهاری   )مث  ديت پخت و تغذيه

متفاوت انتخهاب شهه. بها تونهه پهس از نهاسهازی اليهاف        

 31بها قطهر    4ها توسط ي  نهاكننهه ديسهکم چوبخرده

كوبنهههه متههر، خميركاغههذ بهها اسههتفاده از دسههتلاه  سههانتم

 تههها محههههوده درنهههه روانهههم   PFI mill آزمايشهههلاهم

ml CSF 311  بر اسا  استانهاردT 248 om-01   پهااليش

بها   سهاز  دسهت شه. از خميركاغذ تيمارهای مختلف، كاغهذ  

g/m يهه پانهرم  
2
 om-88 T205نامهه  آيهين  بهر اسها    01 

ههای كاغهذ شهام     مقاومهت ساخته شه.  TAPPIاستانهارد 

ت بهه پهارگم و تركيههن مطهابق     مقاومت كششهم، مقاومه  

 ISO 1974 ،ISOهای به ترتيب  استانهارد ايزو دستورالنم 

گيهههری شههههنه. همچنهههين  انههههازه ISO 1924-2و 2758

های نوری كاغذ شام  درنه روشنم، مهاتم و زردی   ويژگم

 گيری شهنه.انهازه 2471مطابق استانهارد ايزو شماره 

9234خت و میانگین بازده خمیرکاغذها، زمان پنسبت اختالط گونه -۱جدول 
 

 تيمار

 ها )درصه وزنم(تركيب چوبم گونه

 غان

)%( 

 رار

)%( 

 ممرز

)%( 

زمان پيش 

 بخاردهم

 زمان پخت

 )دقيقه(
 ميانلين بازده )%(

 8/53 21 28 78 28 - شاهه

9 91 8/22 8/07 28 21 8/50 

2 21 21 01 28 28 8/53 

3 31 8/97 8/82 28 28 3/50 

4 911 - - 28 41 8/54 
 

                                                           
1 Chips classifier 
2 Rotary digester 
3
 Plug screw feeder 

4 Disk defibrator 
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 آماري وتحلیل یهتجز
ههای  ويژگهم بهر   غهان چهوب   اخهتالط اثر ارزيابم برای 

شههيميايم مکههانيکم هههای مکههانيکم و نههوری خميركاغههذ 

استفاده شهه.   طرفه ي تجزيه واريانس  آزمون، از شهه يهته

نيهز  از آزمهون دانکهن   دار بودن اين تهأثير،   در صورت مننم

 .استفاده شها ه ميانلينبنهی  گروه برای

 و بحث نتایج
چهوب  افهزودن   آماری تأثير وتحلي  يهتجز، 2نهول در 

شهيميايم  مکانيکم و نوری خميركاغهذ  های ويژگمبر  غان

 اطالعهات شهه است. تجزيهه واريهانس ايهن     آوردهمکانيکم 

بر همهه   غانچوب اختالط درصه افزايش اثر نشان داد كه 

  ت.اسشهه دار  های خميركاغذ مننم ويژگم

 CMPهاي خمیرکاغذ  جدول تجزیه واریانس اثر افزودن چوب توس بر ویژگي -5جدول 

 محاسبه F میانگین مربعات جمع مربعات درجه آزادي منبع تغییرات

 82/8* 49/20 04/918 4 مقاومت كششم

 10/7** 03/1 83/2 4 مقاومت تركيهن

 88/27** 15/1 13/3 4 مقاومت پاره شهن

 08/58** 14/48 78/953 4 روشنم

 39/7** 50/94 40/81 4 ماتم

 18/45** 31/01 91/249 4 زردی

 دار است % مننم18اختالف در سطح  * دار است % مننم11اختالف در سطح  **

 

 هاي کاغذ مقاومت .۱

 کاغذ مقاومت کششيشاخص . ۱-۱

مقاومهت  شهاخ   با افزايش درصه چهوب گونهه غهان،    

تجزيهه  (. 9)شهک    ارددكششم خميركاغذ رونه افزايشهم  

 اختالطنشان داد كه اثر  ممقاومت كششميانلين واريانس 

مينهان  طممهرز و رار در سهطح ا  ههای   چوبغان با چوب 

آزمهون  هها توسهط    بنهی ميانلين گروهدار است.  مننم% 18

را  شهه ساختهكاغذهای  ممقاومت كشش ميانلين 8، دانکن

 911تفاده از اساست. داده قرار  (b و aمستق  )گروه  2 در

درصه چوب غان، خميركاغذی با حهاكثر مقاومت كششهم  

Nm/g 03  گههروه(a  توليههه نمههوده اسههت. بههين ميههانلين )

درصههه  21و  91، 1مقاومههت كششههم خميركاغههذهای بهها 

داری ونهود نههارد و همهه ايهن      چوب غان، اختالف مننهم 

بنههی   گهروه . انهه  قرارگرفتهه  bها در گروه مسهتق    ميانلين

 31از  شههه  يهه تهنلين مقاومهت كششهم كاغهذ    دانکن ميا

 قرار داده است. abدرصه چوب غان را در گروه بينابينم 

بهه   ،خميركاغهذ  برای تهيهه غان چوب  درصهبا افزايش 

 ،گونهه رار نسبت بهه  چوب غان  بيشتردرصه سلولز دلي  

 مقاومهت  [.0]يابه  ممهمواره بهبود مقاومت كششم كاغذ 

 تهوان مهم  آن بهبهود  منظهور  به است كه خاصيتم كشش به

 و پهااليش  افزايش ازنمله، برد كاررا به  مختلفم های رور

 [.7] تر مقاوم و بلنه الياف و نيز استفاده از تر پر 

 . شاخص مقاومت به ترکیدن کاغذ۱-5

مقاومهت بهه تركيههن كاغهذهای       اختالف بين ميانلين

ههای ممهرز و    از چوب غان در تركيب با چهوب  شهه ساخته

دار است. آزمون دانکهن   % مننم11ر سطح اطمينان رار د

گروه مستق  قرار داده است )شهک    3ها را در  اين ميانلين

(. با افزايش درصه چوب غهان، رونهه تغييهرات ميهانلين     2

مقاومت به تركيهن كاغهذ، افزايشهم اسهت. اليهاف غهان بها       

تهر نسهبت بهه رار و ممهرز، قهادر بهه ايجهاد         ديواره نهاز  

[. با افزايش  هخامت اليهاف و   7هستنه ]تر پيونههای قوی

شهونه امها متقهابالً اليهاف بها      تر ممصلبيت، پيونهها  نيف

و  9شهههه فشههردهم خههوب بهههديههواره نههاز  پههس از كوبيهههن 

يابهه. افهزايش   يت پيونههای بهين ليفهم افهزايش مهم    درنها

به كشش و تركيهگم  پيونهها نيز منجر به افزايش مقاومت

[. لذا بيشترين مقاومت به تركيهن 1و  5كاغذ خواهه شه ]

درصههه چههوب غههان  911شهههه از  يهههتهبههرای خميركاغههذ 

درصه اخهتالط چهوب    31است. با استفاده از  آمهه دست به

                                                           
1
 Collapsation 
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غههان، ميههانلين شههاخ  تركيهههن خميركاغههذ اخههتالف    

قهرار   bيهاكرده و در گروه پداری با خميركاغذ شاهه  مننم

 911كهه از   موقته گيرد كه البته با ميانلين اين ويژگهم   مم

درصههه چههوب غههان اسههتفاده شهههه اسههت نيههز اخههتالف    

داری دارد. ميهههانلين مقاومهههت بهههه تركيههههن     مننهههم

درصه چهوب   21و  91شهه از اختالط  يهتهخميركاغذهای 

غان، مشابه بها ميهانلين مقاومهت كششهم، در يه  گهروه       

 گيرنه.م( قرار مabآماری )گروه 

 

 CMPکششي خمیرکاغذ  شاخصدرصدهاي مختلف گونه غان بر  یرتأث -۱شکل 

 

 CMPاختالط چوب غان بر شاخص ترکیدن خمیرکاغذ  یرتأث -5شکل 

 

 مقاومت به پاره شدن کاغذشاخص . ۱-۳

ز ونود اخهتالف  اين ويژگم نيز حکايت ا وتحلي  يهتجز

% دارد. آزمون 11مينان اط سطحها در آماری بين ميانلين

گروه مجهزا   3در را تركيهن به مقاومت های ميانليندانکن 

بيشترين مقاومت بهه پهارگم بهه    . (3شک  ) است دادهقرار 

درصه چهوب   31و  911از  شهه يهتهترتيب در خميركاغذ 

را در  هها  آنبه دسهت آمهه و آزمهون دانکهن ميهانلين      غان 

 قرار داده است. bو  aهای مستق  گروه
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 CMPاختالط چوب غان بر شاخص پارگي خمیرکاغذ  یرتأث -۳شکل 

 
 بلنه و الياف تأثير تحت بيشتر كاغذ شهن پاره به مقاومت

اليهاف و   غالهب  نههت  درخهالف  و اسهت  هها  آن گيهری نهت
9ماشين

گيهری  [. نههت 7رسهه ] مهم  ودخ ميزان به حهاكثر 
ساز به دليه  تصهادفم   الياف بر مقاومت به پارگم كاغذ دست

، پس طول الياف بيشترين اثر را بهر  استتأثير بودن الياف بم
( برتهری  2118) Heräjärviمقاومت به پارگم خواهه داشت. 

چوب غان نسبت به چهوب رار بهرای توليهه خميركاغهذ را     
بيشتر، درصهه آونهه كمتهر و نيهز     الياف بلنهتر، درصه الياف 

 [.4دانه ] مم يشترب یسلولزها مهمدرصه سلولز و 

 

 هاي نوري کاغذویژگي .5
 روشني کاغذ. 5-۱

خميركاغهذهای  درنه روشهنم  ميانلين  ،آزمون دانکن
. (4)شهک    اسهت  دادهقرار  مستق گروه  8در را  یبر رنت

بها افهزايش درصهه     نيهز  هاكاغهذ خميرايهن  روشهنم  درنه 
كهه   افهزايش يافهت  درصه  31تا  8/0از  غانط چوب اختال

غان چوب درصه  911مقهار مربوط به استفاده از  بيشترين
سهفيهی   تهوان دالي  اين رونه افزايشم را مهم  ازنمله .بود

 ننللهم  گونهه دو اوليه بيشتر در گونه غان در مقايسهه بها 
رود كهه بيشهتر   انتظهار مهم   تر ممرز و رار نسبت داد.تيره
از  شههه  يهه تهدرنهه روشهنم اوليهه خميركاغهذهای      بودن

هيههروژن   يهپروكسه اختالط چهوب غهان، بهه اسهتفاده از     
بری خميركاغذ روزنامه با درنه روشهنم  كمتری برای رنت

                                                           
1
 Cross direction (CD) 

% در شركت چوب و كاغذ مازنهران منجهر  84نهايم حهود 
تهوان كهاهش بهار پسهاب و در نتيجهه      طرف ديلر، مهم شود. از 

 ساب را در اين خصوص انتظهار داشهت.  كاهش عمليات تصفيه پ
Vesterlind  وHöglund (2110 )خميركاغهههذ  یبهههر رنهههت

CTMP درصهه   58از چوب تو  را تا درنهه روانهم    شهه يهته
 [.2] كنهآسان توصيف مم

 ماتي کاغذ. 5-5

با افزايش درصه چوب  شهه ساختهرونه ماتم كاغذهای 
بهه   غان، نزولم است و كمترين درصه مهاتم كاغهذ مربهوط   

كهه بهر اسها      اسهت درصهه چهوب غهان     911استفاده از 

داری بهها خميركاغههذ بنهههی دانکههن اخههتالف مننههم  گههروه
و  Wu (.8درصه چوب غان نههارد )شهک     31شهه از  يهته

هههای خميركاغههذ ( منتقهنههه كههه نرمههه 2114همکههاران )
CTMP دارای سهطح ويهژه    شهه از چوب غهان سهفيه   يهته

شهه از چهوب   يهتهتم كاغذ ما [. افت91نسبتاً كمم است ]
های ننللم رار و ممهرز،  صنوبر ارومريکن نسبت به چوب

 اليهاف چهوب صهنوبر    بهتر نرمش و مرفتل درهم رايب  به

 داده شهه اسهت  نسبت كمتر نور يجه شکستدرنتو  مذكور
دارنهه   بيشتریپذيری اننطاف ناز ليهاف بها ديهواره [. ا3]

و حجيمهم   ی، زبهر ماتم دارایها  و كاغذهای حاصه  از آن
كمتهر   هها  آندر و قهرت نههذب و دفههع آب   كمتری بوده 

 [.99و  91]است 



  9314پاييز و زمستان ، 2، شماره ششممجله صنايع چوب و كاغذ ايران، سال 

 
52۱ 

 

 CMPغان بر روشني خمیرکاغذ چوب  اختالط یرتأث -4شکل 

 

 

 CMPیر اختالط چوب غان بر ماتي خمیرکاغذ تأث -2شکل 

 

 و 9چهوب ريهزه تر، ناز غان كه الياف استفاده از چوب 

كمتهری بهه    3پخشيهگم نور ريب  يجهدرنتكمتر و  2نرمه

ههای ممهرز و رار   دلي  سطح ويژه كمتر نسبت به چهوب 

همچنهين  دههه.  ممكاهش را  CMPدارد، ماتم خميركاغذ 

در مقايسهه بها   در چوب غان رنلم كمتر هایتركيب ونود

داليه    نملهه  ازانهه  تومهم  ،های چهوبم ممهرز و رار  گونه

برای رفع اين مشک  با تونه به افزايش  .كاهش ماتم باشه

ههايم مثه  كربنهات    توان از پركننهههای كاغذ مممقاومت

 .استفاده نمود 4كلسيم و ر 

 9234زردي کاغذ. 5-۳

تغييرات اين ويژگم نيز با افزايش اختالط چهوب غهان   

 تجزيههه. (0)شههک   نزولههم اسههتبههرخالف روشههنم كاغههذ، 

داد كهه  نشهان  نيهز  از زردی  آمههه  دسهت  بهواريانس مقادير 
                                                           
1 Shive 
2 

 Fine 
3 Fiber scattering coefficiant 
4 Clay 
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داری بهر ميهانلين زردی   تأثير مننهم غان چوب استفاده از 

% دارد. آزمههون 11مينههان طدر سههطح ا CMPخميركاغههذ 

است.  دادهقرار  مستق گروه  3در  ها رااين ميانليندانکن 

درصه چوب غهان بهه    911كمترين ميزان زردی در تيمار 

 (.cگروه ) آمهدست 

زردی خميركاغذ در كليه تيمارها با افزايش درصه غان 

اختالط چهوب   ساير محققين برایكه با نتاي   كاهش يافت

 مطابقت دارد. [3] های ننللم رار و ممرزصنوبر با چوب

 

 CMPدرصدهاي مختلف گونه غان بر زردي خمیرکاغذ  یرتأث -2شکل 

 

 گیري یجهنت

افهزايش مقههار اخهتالط     ،آمههه  دست بهنتاي   بر اسا 

چوب گونه غان بها چهوب دو گونهه ننللهم رار و ممهرز،      

ها و همچنهين درصهه روشهنم و    باعث بهبود همه مقاومت

ههای  مقايسه مقاومتگرديه.  CMPزردی اوليه خميركاغذ 

ههای كاغهذهای   با مقاومهت  شهه ساختهساز كاغذهای دست

 و تحريهر شهركت چهوب و كاغهذ مازنههران     روزنامه و چاپ 

درصهه   21و  91از اسهتفاده   بابه ترتيب دهه كه نشان مم

. يافهت  دسهت هها  توان به اين مقاومتماختالط چوب غان م

 CMPدر خميركاغههذهای  م و زردیروشههنبيشههتر بههودن 

مصهرف  نويهه   ،چوب غان از اختالط حاص نشهه  یبر رنت

يننهم  خميركاغهذ   یبهر  رنهت كمتر مهواد شهيميايم بهرای    

انتظهار حجهم    ،آن تبع بهدهه كه را ممهيهروژن  يهپروكس

عهالوه   آن را خواهيم داشهت. تر آسانكمتر پساب و تصفيه 

در كاغهذ چهاپ،    يهژه و بهه بر اين، كاهش زردی اوليه كاغهذ  

را مونهب   9كاهش زردی كاغذ مکانيکم بها گذشهت زمهان   

بها  تهوان  كهاهش مهاتم خميركاغهذ را نيهز مهم     خواهه شه. 

نظير خا  چينم  مورداستفادهافزودن مواد منهنم منمول 

 تا حهودی رفع نمود.
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EEffffeecctt  ooff  bbiirrcchh  wwoooodd  mmiixxiinngg  oonn  ooppttiiccaall  aanndd  mmeecchhaanniiccaall  pprrooppeerrttiieess  ooff  CCMMPP  ppuullpp  

pprroodduucceedd  ffrroomm  ffoorreesstt  ssppeecciieess  wwoooodd  

  

  
Abstract 

In the present research , the effect of utilizing a mixture of 

birch with hornbeam and beech species (in the comparison 

with sample CMP (75% Hornbeam and  25% Beech), on the 

mechanical and optical properties of papers produced within 

the domain of freeness degree (CSF) of 300 ml and 85%  

yield was studied. The CMP pulp was prepared  in accordance 

with 85% yield including different cooking times (30-120 

min), temperature of 170 °C and white liquor ratio to chips in 

7 to 1  and 20% chemical charge (Na2SO3 and NaOH)  based 

on chips dry weight. Birch chips mixed with beech and 

hornbeam species at 4 levels of 10, 20, 30 and 100% were 

used. After defiberizing and preparation of 60 g/m
2
 

handsheets, the optical and mechanical properties of 

handsheets were assessed. The results indicated that by 

increasing the percentage rate of birch, all CMP pulp 

characteristics except opacity, significantly changed and 

improved. An increase in brightness of pulp as a result of an 

increase in birch wood percent would lead to less 

consumption of hydrogen peroxide and effluent generated. 

Comparison of handsheet strength with newsprint and 

printing paper manufactured by MWPI showed that optimum 

strength could be achieved, respectively, by adding 10 and 

20% birch to two forest species mixture. This is considerable 

according to economic aspects for importing birch wood. 

Keywords: birch, forest species, chemi-mechanical pulp, 

paper strength, optical properties. 
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