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  ییککییمکانمکان  رکاغذرکاغذییخمخم  ییهاهاییژگژگییبر وبر و  ییبلند وارداتبلند واردات  افافییباگاس و الباگاس و ال  ییییااییممییشش  ییرکاغذهارکاغذهاییاثر افزودن خماثر افزودن خم

 برگان )ممرز، راش و صنوبر(برگان )ممرز، راش و صنوبر(شده از مخلوط پهنشده از مخلوط پهن  ددییتولتول  ییییااییممییشش

 

  

 چکیده

و  های کاغذ حاصل از اختالط الیاف چوبیهدف از این مطالعه بررسی ویژگی
یی ی شیمیاختالط خمیرکاغذ صنعتی مکانیکار باشد. در این راستا، تاثیغیرچوبی می

(Chemical-Mechanical Pulp) 20راش و  %20ممرز،  %60برگان )پهن% 
ب ه ترتیبارس صنوبر( کارخانه مازندران با خمیرکاغذ صنعتی سودای باگاس شرکت پ

 %15مراه هبه  70به  15، 50به  35، 40به  45، 30به  55، 20به  65های با نسبت
 اغذهایمیرکخیاف بلند وارداتی در هر ترکیب بررسی شده است.از اختالط خمیر ال

های درصد ساز آزمایشگاهی ساخته شد و ویژگیپاالیش نشده، کاغذهای دست
ت روشنی، تخلخل، شاخص کششی، طول پارگی، شاخص ترکیدن و شاخص مقاوم

بندی پراکنش هستگیری شدند. نتایج دبه پارگی طبق استانداردهای تاپی و ایزو اندازه
یایی بندی نشان داد که خمیرکاغذ مکانیکی شیمطولی الیاف با دستگاه کالسه

 ت بهتریبرگان کارخانه مازندران به لحاظ طول الیاف و درصد نرمه از کیفیپهن
ایج اری نتز آمنسبت به خمیرکاغذ شیمیایی باگاس شرکت پارس برخوردار است. آنالی

 ساز حاصل از خمیرکاغذهایهای کاغذهای دستنشان داد که میانگین ویژگی
ش سهم فزایاختالطی مانند شاخص ترکیدن، شاخص مقاومت به پارگی و روشنی با ا

ر اثر یابند به جز طول پاره شدن و شاخص کششی که دخمیرکاغذ باگاس کاهش می
ته اهش یافداری نداشته و درصد تخلخل هم کافزایش مقدار خمیر باگاس تغییر معنی

 ست. ا
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 مقدمه
 زياد بازدهبا  ركاغذیخم ساخت یبرا 1970یدهه در

 توسعه يیایمیش یکیمکان روش برگانپهن از(85-90%)

 چاپ كاغذ دیتول در برگانپهن از استفادهامکان  كه افتي

 با سهيمقا در. خمیرمکانیکی شیمیايی كرد فراهم را

 یريپذانعطاف و بهتر یمقاومت خواص یکیمکان ركاغذیخم

[. اين 2و1] داشت همراه به را كاغذ نیماش در شتریب

در روز(  تن 100تا  50فرايند خمیرسازی از ظرفیت كم )

تر( گذاری پايینتن در روز با هزينه سرمايه 1000تا زياد )

پذيری زياد قادر برداری بوده و با قابلیت انعطافقابل بهره

های بین خمیرمکانیکی به تولید خمیرهايی با ويژگی

[. كارخانه چوب و 3خالص تا خمیرشیمیايی خالص است ]
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چوبی قادر كاغذ مازندران در صورت داشتن ماده اولیه 

از  مکانیکی شیمیايیتن خمیر  300است روزانه 

كند. از طرف ديگر پتانسیل باالی جنوب برگان تولید پهن

كشور ايران به لحاظ تولید خمیركاغذ از باگاس هم قابل 

 66000حدود  96توجه است. شركت كاغذ پارس، در سال 

تن انواع كاغذ، رول فلوتینگ و خمیر بکر تولید داشته 

تن مربوط به تولید  537/19كه از اين مقدار،  است

)تولید خمیر  95 خمیركاغذ بکر بوده كه نسبت به سال

تن( با افزايش خوبی همراه بوده است. در  552/9بکر 

 یركاغذهایخم اختالطهای اخیر تحقیقاتی در مورد سال

 استفاده لیپتانس تا است گرفته صورت یرچوبیغ و یچوب

 را یواردات افیال مصرف كاهش و یبوم یركاغذهایخم از

 یرو یاديز ریتاثخمیركاغذ  ساخت طيشرا البته. بسنجند

 Jafari-Petroudy .گذاشت خواهد ركاغذیخم نهايی تیفیك

( مصرف خمیر مکانیکی شیمیايی 2011و همکارانش )

برگان )ممرز و راش( در تركیب با خمیر شیمیايی پهن

رداتی را بررسی كردند. باگاس برای جايگزينی الیاف بلند وا

 باگاس يیایمیش ریخم مصرف كه داد نشان قیتحق جيتان

 برگانپهن يیایمیش یکیمکان ركاغذیخم اختالط با در

را  یواردات بلند افیال مصرف هم روزنامه كاغذ ساخت یبرا

 دهدمی شيافزارا كاغذ یمقاومت یهایژگيو هم و كاهش

با  .[4ابد ]يش میكاه كاغذ و تخلخل حجم ی،مات ولی

توجه به نتايج كسب شده خمیرباگاس نقش يک تقويت 

كننده خمیرمکانیکی شیمیايی را داشته و تنها تاثیر منفی 

آن كاهش ماتی كاغذ است كه برای كاغذ روزنامه اهمیت 

رمکانیکی یخمفراوانی دارد. همچنین طی تحقیقاتی تولید 

ب های راش و ممرز در اختالط با چواز گونه شیمیايی

صنوبر لرزان بررسی شده است. نتايج حاكی از  بهبود 

های مقاومتی خمیرحاصله در اثر مصرف چوب ويژگی

و همکارانش  Samariha[. همچنین 6و5باشد ]صنوبر می

شیمیايی باگاس و اختالط ( با ساخت خمیر نیمه2013)

برگان و همچنین الیاف يی پهنایمیش یکیرمکانیخمآن با 

ن، كاغذ روزنامه ساختند و توانستند با برگابلند سوزنی

برگ را كاهش دهند مصرف خمیرباگاس سهم الیاف سوزنی

[7.] 

Rasooly Garmaroody ( از 2016و همکارانش )

و صفر  5، 10، 20، 30باگاس با سطوح مختلف مغززدايی )

درصد( با شرايط پخت ثابت برای ساخت خمیركاغذ به 

های خمیركاغذ و روش سودا استفاده كردند و ويژگی

ساز مورد بررسی قرار گرفت. نتايج نشان كاغذهای دست

داد كه با كاهش مغز در باگاس قلیای فعال باقیمانده در 

های خمیركاغذ مانند لیکور سیاه افزايش يافته و ويژگی

عدد كاپا، بازده بعد از الک، درجه روانی اولیه و زمان 

اومتی كاغذ يابد. همچنین خواص مقآبگیری بهبود می

مانند مقاومت در برابر پارگی و مقاومت در برابر تركیدن 

يابد. با مقايسه نتايج به دست آمده افزايش چشمگیری می

با شرايط خمیركاغذسازی كارخانه پارس مشخص شد كه 

كارايی واحد مغززدايی كارخانه بسیار پايین بوده كه باعث 

و كیفیت  مصرف بیشتر مواد شیمیايی در واحد خمیرسازی

 [.8شود ]كمتر خمیر و كاغذ حاصله می

 خوزستان شکرین صنعت فعال یجانب عيصنا وجود با

 بخش هنوزكنند استفاده می (باگاس) شکرین یتفاله از كه

 سوزانده اي و رها هاابانیب در شکرین عاتيضا از یاديز

 برداشت منعدر كشورايران قانون  از طرفی و دنشویم

اجرا  آنها از انتیص یبرا شمال یهاجنگل چوب از

شود. با اين شرايط بررسی پتانسیل جايگزينی می

خمیركاغذهای مکانیکی شیمیايی با خمیركاغذ باگاس در 

ی هدف از اين تحقیق ارزياب. كارهای تحقیقاتی الزم است

برگان )ممرز، اثر اختالط خمیر مکانیکی شیمیايی پهن

ازندران با راش و صنوبر( كارخانه چوب و كاغذ م

خمیرسودای باگاس شركت كاغذ پارس خوزستان بر روی 

 باشد.ساز حاصل از آنها میهای كاغذ دستويژگی

 

 هامواد و روش

خمیركاغذهای مورد استفاده در اين تحقیق عبارتند از: 

شركت صنايع چوب و كاغذ  مکانیکی شیمیايیخمیر 

راش (، %60های ممرز )مازندران كه از مخلوط چوب گونه

درجه سانتیگراد،  175( در دمای %20( و صنوبر )20%)

سولفیت سديم  %12دقیقه با  30بار، زمان  75فشار 

(3SO2Na بادرجه روانی )ml CSF 700-600  تولید

شود. همچنین خمیرشیمیايی باگاس به روش سودا با می

 15درجه سانتیگراد، زمان  170، دمای %15قلیای فعال 

-ml CSF 550با درجه روانی حدود  بار 7دقیقه و فشار 

در كارخانه كاغذ پارس تولید شده است. برای تقويت  500
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های كاغذهای ساخته شده از تركیب هر دو ويژگی

برگان خمیر كرافت رنگبری شده سوزنی %15خمیركاغذ از 

)خمیر وارداتی( استفاده شده است. به هر نمونه خمیركاغذ 

 1دول شماره ساز طبق جبرای ساخت كاغذ دست

ای اختصاص داده شده است. درجه روانی، درصد شماره

بندی پراكنش طولی الیاف با دستگاه خاكستر، دسته

(Bauer-McNett Classifier شاخص كششی، طول ،)

پارگی، شاخص تركیدن، شاخص مقاومت به پارگی و 

درصد تخلخل به ترتیب طبق استانداردهای تاپی به شماره 

T227 om-04 ،T211 om-93 ،T233om-82 ،T494om-

96 ،T403 om-97 ،T414om-98  وT460 om-02  و درصد

 انجام گرفت.  ISO-2470روشنی طبق استاندارد 

فی طرح آماری مورد استفاده در اين بررسی كامال تصاد

های كاغذ از گیری ويژگیاست و برای تحلیل نتايج اندازه

ها ین دادهمیانگاستفاده شده است. مقايسه  SPSSافزار نرم

درصد  95نیز با آزمون دانکن در سطح اطمینان آماری 

 انجام گرفت.

 

 نتایج بحث 

 پراکنش طولی الیاف 

های پراكنش طولی خمیرمکانیکی گیرینتايج اندازه

آورده شده  2شیمیايی و خمیرشیمیايی باگاس در جدول 

است. نکته قابل اشاره، اين است كه خمیرشیمیايی باگاس 

درصد كمتری الیاف بلند و درصد نرمه بیشتری در  حاوی

برگان است. اين مقايسه با خمیر مکانیکی شیمیايی پهن

موضوع نشان از كیفیت بهتر خمیر مکانیکی شیمیايی 

برگان دارد. پراكنش طولی الیاف به اين صورت پهن

، الیاف با 50و  30باشد كه الیاف بلند روی الک با مش می

و الیاف كوتاه روی  100الک با مش طول متوسط روی 

گیرند.الیاف بسیار كوتاه، قرار می 200الک با مش 

های پارانشیمی يا ريزه الیاف های الیاف، سلولشکسته

حاصل از عملیات مکانیکی از آخرين الک دستگاه 

كنند (عبور می200بندی طولی الیاف )الک با مش دسته

ها به دو دسته ع نرمهشود. در برخی منابكه نرمه نامیده می

های اولیه در اثر لیفی اولیه و ثانويه تقسیم شده، نرمه

[. 9شود ]های ثانويه در اثر پااليش ايجاد میكردن و نرمه

شود كه های چوب باعث میتیمار شیمیايی مناسب چیپس

با عمل پااليش الیاف سالم بیشتر و نرمه يا فاين كمتری 

درصد وزنی باگاس  35تا  30[. در حالیکه 10تولید شود ]

های دهد كه حاوی سلولهای مغزی تشکیل میرا سلول

های نامنظم و مقدار پارانشیمی نرم ديواره نازک با شکل

زيادی خاكستر با قابلیت جذب باال همراه است كه باعث 

[. همچنین 8شود ]تولید خمیركاغذی با كیفیت پايین می

یركاغذ درجه روانی و درصد خاكستر هر سه خم

آورده شده است. همانطور كه  3گیری و در جدول اندازه

شود خمیركاغذهای مصرفی پااليش نشده مشاهده می

هستند و درصد خاكستر خمیركاغذ باگاس در مقايسه با 

  Varma و Giertzساير خمیركاغذها قابل توجه است. 

( بیان كردند كه میزان خاكستر با افزايش 1979)

 [. 11يابد ]مغززدايی كاهش می
 

 

 برگان )راش، ممرز و صنوبر( و خمیر شیمیایی باگاس و الیاف بلند وارداتیط خمیرکاغذ مکانیکی شیمیایی پهننسبت اختال  -1جدول 

 شماره نمونه خمیركاغذ
مکانیکی شیمیايی  درصد خمیر

(1CMPپهن )برگان 

درصد خمیر شیمیايی باگاس 

(2CBP) 
 (3ILFدرصد الیاف بلند وارداتی )

1 100 0 0 

2 65 20 15 

3 55 30 15 

4 45 40 15 

5 35 50 15 

6 15 70 15 

7 0 100 0 

                                                           
1 Chemimechanical pulp 
2 Chemical bagasse pulp 
3 Imported long fibers  
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 بندی الیافبرگان و شیمیایی باگاس با دستگاه دستهسته بندی طول الیاف خمیرکاغذ مکانیکی شیمیایی پهند -2جدول 

 یايی باگاس )درصد(خمیركاغذ شیم برگان )درصد(خمیركاغذ مکانیکی شیمیايی پهن مش الک

30 5/42 6/14 

50 7/37 2/21 

100 4/13 32 

200 4/3 9/16 

 3/15 3 200بیشتر از 

 

 سازرجه روانی و درصد خاکستر خمیرکاغذهای مورد استفاده در ساخت کاغذ دستد -3جدول 

 ند وارداتیخمیركاغذ الیاف بل خمیركاغذ شیمیايی باگاس برگانخمیركاغذ مکانیکی شیمیايی پهن ويژگی

 600 495 710 (.ml, C.S.F درجه روانی )

 2/0 7/2 3/0 درصد خاكستر

 

 سازهای کاغذهای دستویژگی

اختالط خمیركاغذ صنعتی كارخانه چوب و كاغذ 

( و الیاف CBP(، كارخانه كاغذ پارس )CMPمازندران )

گروه به  5( به صورتی انجام شد كه در ILFبلند وارداتی )

به ترتیب  7و  1های و گروه 6و  5، 4، 3، 2های شماره

خمیر مکانیکی شیمیايی خالص )شاهد(و خمیرشیمیايی 

 1باگاس خالص )شاهد( قرار گرفتند. همانطور كه در شکل 

شود بیشترين روشنی مربوط به كاغذ ساخته مشاهده می

خمیرمکانیکی شیمیايی است و با افزايش  %100شده از 

داری داشته س كاهش معنیدرصد خمیر شیمیايی باگا

است، يکی از داليل روشنی كمتر خمیر باگاس وجود 

سیلیس و يونهای فلزی )خاكستر بیشتر( است كه با بهبود 

تواند افزايش يابد عمل مغززدايی باگاس روشنی هم می

و همکارانش  Rasooly Garmaroody[. نتايج تحقیق 12]

باگاس، های مغزی ( نشان داد كه با حذف سلول2016)

يابد. دلیل ای بهبود میروشنی كاغذ به طول قابل مالحظه

های فلزی )كاهش ضريب جذب نور( آنرا كاهش میزان يون

 [. 8و افزايش ضريب پخش نور ذكر كردند ]
 

 
 سازدست تاثیر نوع خمیرکاغذ بر درصد روشنی کاغذهای -1شکل 

 

شود كاغذ حاوی مشاهده می 2همانطور كه در شکل 

كمترين مقاومت در برابر  مکانیکی شیمیايیخمیر  65%

ثانیه( را داشته و  با افزايش سهم  9/11نفوذ هوا )

داری يافته خمیرشیمیايی باگاس اين ويژگی افزايش معنی

خمیرشیمیايی در فرنیش  %70كه با مصرف است به طوری

ثانیه افزايش يافته است. كاهش تخلخل با  2/25كاغذ تا 
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تواند در اثر پر خمیر شیمیايی باگاس میافزايش درصد 

ها باشد.    نتايج شدن فضای خالی بین الیاف با نرمه

( تاثیر الیاف باگاس 2011و همکارانش ) Petrudyتحقیق 

بر افزايش مقاومت در برابر نفوذ هوا را تايید كرده است به 

خمیرشیمیايی باگاس به خمیر  %30طوريکه با افزودن 

برگان هم كاهش حجم و هم پهن مکانیکی شیمیايی

كاهش تخلخل كاغذ را در مقايسه با كاغذ شاهد )بدون 

 [. 4خمیرشیمیايی باگاس( ايجاد كرده است ]

شود كه طول مشاهده می 3همانطور كه در شکل 

 مکانیکی شیمیايی ریخمپارگی كاغذهای ساخته شده از 

برگان و خمیر شیمیايی باگاس خالص تفاوت پهن

دار طول پارگی با هم ندارند و افزايش معنی داریمعنی

كاغذهای ساخته شده از خمیركاغذهای اختالطی در يک 

الیاف بلند و  %15تواند ناشی از مصرف سطح آماری می

خمیر شیمیايی باگاس باشد ولی افزايش درصد خمیر 

 داری نداشته است.شیمیايی باگاس هم تاثیر معنی
 

 
 سازتاثیر نوع خمیرکاغذ بر میزان تخلخل کاغذهای دست -2شکل 

 

میانگین شاخص كششی كاغذهای  4همچنین شکل 

دهد كه با مصرف الیاف بلند و ساخته شده را نشان می

 خمیر باگاس اين ويژگی را نیز تقويت كرده است. تاسطح

درصد خمیرشیمیايی باگاس باعث بهبود بیشتراين  30

درصد  30ت ولی مصرف بیش از ويژگی شده اس

 داری نداشته است. خمیرباگاس افزايش معنی

هم میانگین شاخص تركیدن كاغذهای ساخته  5شکل 

دهد. كمترين مقدار شاخص تركیدن شده را نشان می

مربوط به خمیركاغذهای شاهد است. با تقويت خمیركاغذ 

خمیركاغذ  %20الیاف بلند و  %15مکانیکی شیمیايی با 

يابد ولی با س، شاخص تركیدن تا سه برابر افزايش میباگا

كند. افزايش بیشتر سهم خمیرباگاس سیر نزولی پیدا می

( نشان داد كه با 2016و همکارانش ) Goliنتايج تحقیق 

وجود الیاف صنوبر با ديواره نازک نسبت به راش و ممرز 

قادر به ايجاد پیوندهای قوی خواهند شد به طوريکه با 

 رصد بیشتری از خمیر مکانیکی شیمیايی، حاویوجود د

الیاف صنوبر، كاغذها مقاومت به تركیدن بیشتری داشتند 

 یکیمکان ریخم سهم یبررس نيا در كه یحال [. در6]

و  30الک با مش  یرو افیبلند )ال افیال %70با  يیایمیش

 درصد 8/35 كه باگاس يیایمیش ری( كاهش و سهم خم50

 است ممکن. ابديیم شيافزا دهد،ل میتشکی بلند افیالآنرا

  باشد گذاشته ریتاث دنیشاخص ترك یرو افیكه طول ال

 بلند  افیالبته الزم به ذكر است كه مصرف ال .[13]

ی همه دنیهم باعث شده كه شاخص ترك برگانیسوزن

شاهد  هایركاغذیاز خم شتریب یاختالط یركاغذهایخم

 باشد.  
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 سازدست اغذ بر طول پارگی کاغذهایتاثیر نوع خمیرک -3شکل 

 

 
سازتاثیر نوع خمیرکاغذ بر شاخص کششی کاغذهای دست -4شکل 

 

هر عاملی كه موجب افزايش سطح پیوند بین الیاف 

ز طرف ا .شودمی یبه افزايش مقاومت كشش قادر شود

هايی است كه به ديگر مقاومت به تركیدن از جمله مقاومت

هر چه . وند بین الیاف بستگی داردطول الیاف و میزان پی

دلیل تشکیل  الیاف نازكتر و يا انعطافپذيرتر باشند به

اتصاالت هیدروژنی بیشتر، پیوند بین الیاف توسعه يافته و 

 يابددر نتیجه مقاومت كاغذ در برابر تركیدن افزايش می

[. نتايج شاخص تركیدن اين تحقیق حاكی از اين 14]

پذيری الزم برخوردار س از انعطافاست كه الیاف خمیرباگا

نبوده تا اتصال بین الیاف افزايش يافته تا باعث افزايش 

 Rasoolyمقاومت به تركیدن شود. نتايج تحقیق 

Garmaroody ( در مورد بررسی تاثیر 2016و همکارانش )

مغززدايی بر خواص خمیركاغذ باگاس نشان داد وجود 

شده و ضمن های مغز باعث مصرف قلیای پخت سلول

زدايی، پیونديابی بین الیاف كاهش اختالل در لیگنین

های مغز در خمیركاغذ به دلیل طبیعت يابد و سلولمی

فیزيکی غیرفیبری آن، مقاومت در برابر كشش را هم 

 [. 8دهد ]تواند كاهش می
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 سازتاثیر نوع خمیرکاغذ بر شاخص ترکیدن کاغذهای دست -5شکل 

 

شاخص مقاومت به پارگی كاغذها را  میانگین 6شکل 

دهد. شاخص مقاومت به پارگی به عواملی مانند نشان می

[، پیوند بین 7طول الیاف كه بیشترين تاثیر را دارد ]

های ساختار فیبر فیبری، مقاومت ذاتی الیاف و ويژگی

شامل طول فیبر، ضخامت فیبر و پراكنش طولی فیبر 

مشاهده  6ه در شکل [. همانطور ك16و 15بستگی دارد ]

شود، شاخص مقاومت به پارگی كاغذ ساخته شده از می

خمیر مکانیکی شیمیايی شاهد بیشتر از كاغذ حاصل از 

خمیرباگاس شاهد است. با تركیب اين دو خمیركاغذ در 

 ( اين%15درصدهای مختلف و درصد ثابتی از الیاف بلند )

يی ويژگی تقويت شده ولی با افزايش سهم خمیرشیمیا

بندی گیرد. نتايج دستهباگاس روند نزولی به خود می

طولی الیاف نشان داد كه درصد الیاف بلند خمیر باگاس 

مصرفی در مقايسه با خمیرمکانیکی شیمیايی كمتر است 

كه باعث كاهش مقاومت به پارگی خمیر باگاس شده است. 

در اين بررسی بیشترين شاخص مقاومت به پارگی مربوط 

است كه بیشترين درصد خمیر مکانیکی به كاغذی 

شیمیايی كه حاوی الیاف بلند بیشتر و نرمه كمتری در 

 مقايسه با ساير خمیركاغذهای اختالطی است. 
 

 

 
 سازاثیر نوع خمیرکاغذ بر شاخص مقاومت به پارگی کاغذهای دستت -6شکل 
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 گیرینتیجه
بررسی اختالط خمیركاغذ صنعتی مکانیکی شیمیايی 

(CMP) صنوبر(  %20راش و  %20ممرز،  %60برگان )پهن

كارخانه مازندران با خمیركاغذ صنعتی سودای باگاس 

 65های شركت پارس )الیاف غیرچوبی( به ترتیب با نسبت

به  70به  15، 50به  35، 40به  45، 30به  55، 20به 

خمیر الیاف بلند وارداتی در هر تركیب مورد  %15همراه 

. خمیركاغذهای مورداستفاده پااليش مطالعه قرار گرفت

بندی پراكنش طولی الیاف و درصد خاكستر نشدند. دسته

ساز گیری شد. با ساخت كاغذهای دستخمیركاغذها اندازه

هايی مانند درصد روشنی، تخلخل، آزمايشگاهی ويژگی

شاخص كششی، طول پارگی، شاخص تركیدن و شاخص 

پی و ايزو مقاومت به پارگی طبق استانداردهای تا

خمیركاغذ  %70گیری شد. نتايج نشان داد كه حدود اندازه

برگان كارخانه مازندران ازالیاف مکانیکی شیمیايی پهن

بلند تشکیل شده است كه اين برتری كیفیت خمیر 

دهد و خمیركاغذ شیمیايی مکانیکی شیمیايی را نشان می

باگاس مورد استفاده در اين بررسی درصد كمتری الیاف 

لند و درصد نرمه و خاكستر بیشتری نسبت به خمیركاغذ ب

مکانیکی شیمیايی داشت. همچنین درصد خاكستر خمیر 

تواند به علت عدم است كه می 7/2شیمیايی باگاس %

مغززدايی مناسب باگاس قبل از خمیرسازی باشد. ويژگی 

ساز با روند افزايش سهم تخلخل كاغذهای دست

فته است. ويژگی طول خمیرشیمیايی باگاس كاهش يا

پارگی بیشتر تحت تاثیر مصرف الیاف بلند قرار گرفته است 

و با تغییرات درصد خمیركاغذ مکانیکی شیمیايی 

داری مشاهده برگان و شیمیايی باگاس تاثیر معنیپهن

 30 مصرفسطح  اهم ففط ت یكشش یژگيونشده است. 

الیاف بلند افزايش  15و % باگاس يیایمیش ریخم درصد

 50و افزايش درصد خمیر باگاس كه حدود  استافته ي

درصد الیاف آن در رده طولی متوسط و كوتاه قرار دارند، 

های ويژگی .ه استگذاشت كاغذ یپارگ یرو یمنف اثر

شاخص تركیدن و مقاومت به پارگی هم با مصرف الیاف 

بلند و خمیر مکانیکی شیمیايی تقويت شده و بهبود 

صد خمیر شیمیايی باگاس باعث يابند و افزايش درمی

 ها شده است.كاهش اين ويژگی
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EEffffeecctt  ooff  aaddddiittiioonn  ooff  bbaaggaassssee  aanndd  iimmppoorrtteedd  lloonngg  ffiibbeerr  cchheemmiiccaall  ppuullppss  oonn  tthhee  

pprrooppeerrttiieess  ooff  cchheemmiiccaall--mmeecchhaanniiccaall  ppuullpp  pprroodduucceedd  ffrroomm  tthhee  mmiixxttuurree  ooff  hhoorrnnbbeeaamm,,  

bbeeeecchh  aanndd  ppooppllaarr  

  

  
Abstract 

The aim of this study is to investigate the properties of pulp 

produced by the admixture of wood and non-wood fibers. The 

mixture of hardwoods chemical-mechanical pulp (CMP; 60% 

hornbeam, 20% beech and 20% poplar) of Mazandaran 

factory with bagasse industrial pulp of Pars factory (non-

wood fibers) with ratios of 65 to 20, 55 to 30, 45 to 40, 35 to 

50, 15 to 70, respectively were used. Every mixture of pulps 

was reinforced with 15 percent of the imported long fiber 

bleached softwood kraft pulp. Pulp properties such as fiber 

length, ash percent and freeness were determined. Handsheets 

were made and the properties such as brightness, porosity, 

tensile and burst indices, breaking length, and tear index were 

measured. The results of the length distribution of fibers 

showed that the CMP of Mazandaran wood and paper factory 

has a better quality than the bagasse chemical pulp of Pars 

Company. The statistical analysis of the results showed that 

the properties of handsheets such as burst index, tear index 

and brightness decrease with increasing the amount of 

bagasse pulp, except for the tensile index, which has not 

changed significantly. Also, with increasing the amount of 

bagasse pulp, the porosity property was decreased 

Keywords: chemical-mechanical pulp (CMP), hardwoods, 

bagasse chemical pulp, handsheet properties, fiber length. 
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