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 ٤٧٩    ١٣٨٢، سال ٤، شماره ٥٦مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

 
 
 
 
 

 ١ از کاه گندمCMPبررسی توليد خمير کاغذ 
 

 ٥عباس فخريان          ٤حسين رسالتی         ٣احمد جهان لتيباري       ٢محمد هادي مراديان

 

 چکيده

در اين مطالعه ابتدا . دشاز کاه گندم انجام CMP ای کاغذ ساخته شده به روش ه اين تحقيق با هدف بررسی شرايط پخت و ويژگي

 ها با استفاده از دو ترکيب ماده شيميايي سود بيومتريک الياف و ترکيبات شيميايي ساقه کاه گندم  تعيين شد، سپس پختهاي  يويژگ

 درصد و زمان در سه ۱۰ و ۸  ، ۶سوزآور خالص و مخلوط سولفيت سديم و کربنات سديم به نسبت يک به يک دوم در سه سطح 

و ) C°۹۸‐۹۵(تيمار در شرايط دماي حمام آبي .  تيمار مختلف در سه تکرار انجام گرفت۱۸ مجموعاً ، دقيقه۴۰ و ۳۰ ، ۲۰سطح 

هاي با سولفيت داراي بازده ، وازده الک و  طور کلي پخت هب.  انتخاب شد۱ به ۱۰فشار يک اتمسفر و نسبت مايع پخت به کاه 

تر از سولفيت سديم بوده و در طي پخت ليگنين و پلي  السوزآور فع  زيرا سود،اند مصرف انرژي پااليش زيادتر از سودسوزآور بوده

به همين دليل بازده توليد خميرکاغذ حاصل از آن کمتر است و الياف کاه گندم بهتر تفکيک . کند ساکاريدهاي بيشتري را حل مي

 ۶رايط پخت آنها،  خمير کاغذهاي حاصله و شهاي ويژگي براساس  .دست آمده است هشده و در نتيجه وازده الک کمتري هم ب

 مقاومتي آنها انتخاب گرديد و سپس خميرکاغذها تا هاي ويژگي ساخت کاغذ و مقايسه براياي   دقيقه۳۰هاي  تيمار متشکل از پخت

طور قابل  ههاي کاغذهاي حاصل از پخت با سودسوزآور ب مقاومت. پااليش شدند) .C.S.F(ليتر   ميلي۳۵۰ ± ۲۵ درجه رواني

) به استثناي مقاومت به ترکيدن(ها   مصرف ماده شيميايي اثر مستقيمي بر مقاومتقدارهمچنين م. ولفيت بودتوجهي بيشتر از س

 . گذاشت

 

  .سوزآور، سولفيت سديم، کربنات سديم ، خميرکاغذ، بازده، درجه رواني، سودCMP  کاه گندم، پخت : کليدی هاي هواژ

 

                                                 
 .٢٢/٢/٨٢: ، تاريخ پذيرش نهايي١٢/٦/٨١:  تاريخ دريافت‐١

 (moradian_h@yahoo.com)  دانشجوی دکتراي دانشگاه تهران‐٢

   عضو هيات علمي دانشگاه تهران‐٣

 ت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگانا عضو هي‐٤

 ت علمی مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتعا عضو هي‐٥
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  از كاه گندمCMP                                          بررسي توليد خميركاغذ            ٤٧٠

 مقدمه

 توسـعه و    افزايش چشمگير جمعيت در كشورهاي در حـال       
منابع چـوبي و تقاضـاي گسـترده بـراي انـواع            نظر  فقير از   

محصوالت توليد شده از منابع سلولزي الجرم آينده روشني    
را در استفاده از منابع غيـر چـوبي و اليـاف كشـاورزي بـه                

در شرايطي كه در كشورهاي غني از الياف        . كشد تصوير مي 
ز منـابع   چوبي  فقط درصد ناچيزي از خمير كاغذ و كاغـذ ا           

شود، طبق برآوردهـاي انجـام شـده در       غير چوبي توليد مي   
 درصـد از    ۶/۱۰ ميليون تن يـا      ۲۱المللي بالغ بر     سطح بين 

 .)٢(است كل خمير كاغذ بكر از منابع غير چوبي توليد شده
كاه و كلش جايگاه          بين منابع الياف سلولزي غير چوبي،     

كل خمير كاغذ و     درصد   ۴۶كه بالغ بر     طوري هب. خاصي دارد 
كاغذ از منابع غير چوبي با اسـتفاده از كـاه و كلـش توليـد                

 ۳۴ درصـد و     ۶ و   ۱۴شده و سهم بامبو و باگاس به ترتيـب          
درصد باقيمانـده از سـاير منـابع اليـاف غيـر چـوبي توليـد                

و كلـش   گندم  كاه  ساالنه   توليد    مقدار متوسط  .)١١(شود مي
 تـن    هـزار  ۱۴۹۷۰ و   ۱۵۸۲۰ايران به ترتيب    در كشور   برنج  
در كشـور ايــران بخـش اصـلي كـاه و كلــش     . )٧(باشـد  مـي 
در ايـن   . گيـرد  عنوان خوراك دام مورد استفاده قـرار مـي         هب

 بعضـي از    :رابطه نکات زير بايستي مورد توجـه قـرار گيـرد            
 كمـي   ارزش غـذايي  انواع كـاه نظيـر كـاه و كلـش بـرنج از              

ـ  عنوان خوراك دام برخوردار اسـت      هب ركـز كـاه     تم عـالوه  ه، ب
گندم و جو در مناطقي از كشور بـيش از نيـاز خـوراك دام               

كه شـاهد پوسـيده      طوري هماند ب  بوده و عمالً بال استفاده مي     
 .شدن و از بين رفتن آن هستيم

فرايندهاي سودا، كرافت و سـوداي تغييـر يافتـه بـراي                 
متداولترين .  ساخت خمير كاغذ از انواع كاه مناسب هستند       

رد استفاده در سـاخت خميركاغـذ از كـاه فراينـد            فرايند مو 
استفاده از فرايند سـودا مزايـاي زيـادي دارد از        .  سودا است 

 همچنـين ايـن   ،جمله بازيابي مواد شيميايي پخت و حرارت     
. فرايند متداول و توسعه يافته براي تمام درجات كاغذ است         

همراه با اين مزايا،ضرورت توسـعه       الزم به ذكراست كه      البته
   در واحدهايي  ،وجود آمده  هو استقرار سيستم تخليه پسآب ب     

كــه خميركاغــذ بــدون اســتفاده از سيســتم بازيــابي مــواد  

 به عنوان يك ايـراد عمـده بـه       كند، شيميايي بخار توليد مي   
 ).١١(باشد  فرايند سودا مي

مكـانيكي بـا داشـتن       ‐ فرايندهاي مكانيكي و شـيميايي       
کاهش ميايي كمتر و در نتيجه      ، مصرف مواد شي   بازده زيادتر 

هـاي زيسـت محيطـي را         آلـودگي   کـاهش  آلودگي ، امكـان   
ـ      هب  انتخـاب   بـراي تحقيقـات   . آورد وجـود مـي    هطـور مـؤثر ب

هاي  فرايندهاي مناسب و همچنين طراحي و توسعة سيستم       
، موجب افزايش كيفيت خمير كاغذ و       زيادوري   جديد با بهره  
 .شود ي جهاني مي شده تا حد استانداردهايكاغذ توليد

آوري كاه و       با توجه به محدوديت زماني فصل جمع
پراكنده بودن مناطق توليد اين ماده در كشور و به تبع آن 

 خمير كاغذ زيادهايي با ظرفيت توليد   كارخانهساختعدم 
 زيست محيطي، نحوة  هاي و مقوا، و نيز افزايش محدوديت

غذ بايد بر كارايي،  و كاکاغذ خميرساز تازهكار واحدهاي 
 .)١و٤(سودبيشتر و آلودگي كمتر محيط زيست مبتني باشد

اسـتفاده از فراينـدهاي          ساخت خميـر كاغـذ از كـاه بـا           
‐ تعدادي فراينـد شـيميايي      اما ،محدود بوده است  مكانيكي  

 استفاده از   وسيله  بهمكانيكي جهت ساخت خميركاغذ از كاه       
ين فرايند بدون استفاده    در ا .   است توسعه يافته هيدروپالپر  

 درجـة  ۱۰۰گيري از حرارت  بهرهصرفاً با از مواد شيميايي و  
سيليسيوس در يك دستگاه هيدروپالپر متداول خميركاغـذ        

 .  )١١(توان توليد كرد زياد مي   بازده بازبر ولي
Jeyasingam  (1988) ــا آنــاليز روش ــف    ب هــاي مختل

 و  Lathrop کنـد کـه     خميرسازي از کاه گنـدم اعـالم مـي        
Aronovsky )۱۹۴۹( بهبـود كيفيـت خميـر        تهيـه و   براي 

ساخت مقوا و احتماالً كاغـذ، سـود        براي  كاغذ قابل استفاده    
 درصد  ۶ تا   ۵مقدار   به(سوز آور يا مخلوطي از سود سوز آور         

و سولفيت به كـاه موجـود در هيـدروپالپر          ) وزن كاه خشك  
درجـة   ۱۰۰ تـا    ۹۵اضافه كرده و تيمـار در درجـه حـرارت           

ــ و انجــام گرفــتسسيليســيو يــن ترتيــب خميركاغــذ  ا ه ب
 .مناسبي بعد از حدود يك ساعت توليد كردند

 برايمناسب   در راستاي توسعه فرايند    )۱۳۷۶(كاشاني       
ساخت خميركاغذ از كـاه گنـدم و كلـش بـرنج در مقيـاس               

 با استفاده   وي. است داده   انجام   را تحقيقي   ،كوچك در ايران  
 از سه زمان تيمـار شـيميايي شـامل          ،وداي سرد از فرايند س  
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 ٤٧٩    ١٣٨٢، سال ٤، شماره ٥٦مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

 ۱۰و  ۸ ، ۶ دقيقه در سه مقدار سود سـوزآور  ۶۰ و۴۰ ، ۲۰
درصد بر مبناي وزن خشك كاه در دمـا و فشـار معمـولي و          

بازده .  استفاده كرده است   ۱ به   ۱۰نسبت مايع پخت به كاه      
  ۵/۷۱خميركاغذ سوداي سرد از كاه گندم بـين          بعد از الک    

 قـدار م. درصد وزن خشك كاه تعيين شـده اسـت         ۳/۷۵تا    
 درصد متغير بوده    ۷۱/۸ تا   ۷۶/۳ مواد شيميايي بين     مصرف
ترين خميركاغذ سوداي سرد از كاه گنـدم بـا           مناسب.  است

 دقيقـه   ۲۰ و زمـان     سوزآور  سود درصد ۶ و   ۸ و   ۱۰شرايط  
 .تيمار شيميايي توليد شده است

تعــدادي از  در ١    روش پخـت ســولفيت خنثــي بــاآمونيوم 
هـاي كوچـك توليـد خميركاغـذ در چـين صـورت              كارخانه

ها بر مبناي اسـتفاده از مـايع         استقرار اين كارخانه  . گيرد مي
هـاي كشـاورزي     عنوان كود در فعاليـت     هپخت مصرف شده ب   

ـ         با. است دسـت   هاستفاده از اين فرايند خميركاغذ روزنامـه ب
 .)١١(دآي مي

فراينـد جديـد و پيوسـته        ٢ نـاكو   نيمه شيميايي       فرايند
 ايـن فراينـد     .استاز كاه    براي ساخت خميركاغذ بازده زياد    

 در يك هيدروپالپر با اسـتفاده       شامل سه مرحله پيش تيمار    
ــوزآور ۵/۱‐۲از  ــد سودس ــي   درص ــين زداي ــك ، ليگن در ي

 رنگبري دايجستر تحت تاثير اكسيژن در حضور قليا و نهايتاً

 .)١١(است

يران با استفاده از روش حالل آلي       در ا ) ۱۳۷۳(     مهدوي  
 و بـا    کـرد  گرمي از كاه گندم      ۱۲۰ و ۶۰اقدام به تهية كاغذ     
 .شده به روش سودا و كرافت مقايسه كرد كاغذهاي ساخته

     Raja و  Irmak )۱۹۹۳ (   ــات ــتفاده از كربنـ ــا اسـ بـ
ــتيك  ــذ   )  NaOH وNa2CO3(كاس ــة كاغ ــه تهي ــدام ب اق

دهـد   آنها نشان مـي    يج كار نتا.  از كاه گندم نمودند    اي کنگره
 شـده و   پااليشتر    بيشتر، راحت  NaOHهاي حاوي  كه پخت 

  مصرف سود  قداربنابراين م . كند انرژي كمتري را مصرف مي    
همچنـين بـا كـم      . اسـت  پااليشگر وابسته به قدرت     سوزآور
شـود و موجـب       زمان پخـت زيـادتر مـي       سوزآور سودشدن  
طـور كلـي     هب. شود تا كربوهيدرات حل نشده بيشتر شود       مي

                                                 
(Neutral Ammonium Sulfite Process) - NASP ١  

- NACO (Neutral Alkaline Carbonate Oxygen)٢ 

 مكــانيكي در مقايســه بــا ‐ايــن نــوع خميركاغــذ شــيميايي
 ري دارد و هـم بـا مصـرف        زيـادت  سودا هم بازده     کاغذخمير

 كم، كاغذ مقاومتري را جهت الية مـواج ميـاني           سودسوزآور
 .كند ايجاد مي

ــ  ــدهاي مختلــف ب ــدرن،  ه     توســعة فراين ــزار م وســيلة اب
هـاي متنـوعي كـه       ههاي مكانيكي را براي استفاد    کاغذخمير
هاي شـيميايي مـورد اسـتفاده بودنـد،         کاغذ خمير فقطقبالً  

.  تـرين مثـال كاغـذ روزنامـه اسـت          مهم. مناسب كرده است  
 ، ٤LWC  براي مجالت، كاغذهايSC٣ همچنين كاغذهاي

و مقوا نيز محصوالتي هستند كـه        ٦قابل حالجي ،  ٥بهداشتي
 فرآينـدهاي    دارند و با استفاده از     کم و دانسيتة    زيادسختي  

با وجود اينكه امـروزه تكنولـوژي     .  شوند  توليد مي  بازده زياد 
هاي مكانيكي با سرعت زيادي در حال گسـترش         کاغذخمير

ــه توليــد       ــود دارد ك ــادي وج ــاي زي ــت، هنــوز راهه اس
ــود بخشــدکاغــذخمير ــال .  هاي مكــانيكي را بهب ــراي مث ب
هاي مكـانيكي در    کاغـذ ، اسـتفاده از خمير    ٧نيشروثباتي   بي
ضي از مصارف كه كاغذهاي با كيفيت بـاال نيـاز دارنـد را              بع

محدود كرده است و به همين دليل تحقيقات زيادي در اين           
مصـرف انـرژي زيـاد و مالحظـات         . گرفته اسـت   باره صورت 

زيست محيطي از ديگر مواردي هستند كه تحقيقات زيادي         
 .)۹ (اند ها به همراه داشتهکاغذخمير نوع اين را براي

فرآينـد  کاغـذ بـا اسـتفاده از          ات توليـد خميـر    کارخانج
داشتن بـازده زيـاد و مصـرف         با   CMP مكانيكي   ‐شيميايي

هدف از اين تحقيـق     . مواد شيميايي کم آلودگي کمي دارند     
 CMP بــا اســتفاده از فراينــد  خميركاغــذتوليــد و بررســي

  .باشد مي
 

 ها مواد و روش

 از  گرم كيلـو  ۳۰حـدود    (٨دو عدل كاه گنـدم     :  تهيه نمونه 
از فيروزآبـاد   ) يک گونه واحـد کـه نـوع آن شناسـايي نشـد            

                                                 
٣ - Super Calendered 
٤ -Light weight Coated 
٥ -Tissu 
٦ -Fluff 
٧ -Brightness 
٨ - Triticum sp 
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  از كاه گندمCMP                                          بررسي توليد خميركاغذ            ٤٧٢

فارس تهيـه شـد و پـس از جـدا كـردن بـرگ، خاشـاك و                  
 انجـام پخـت بـه       بـراي هـا    هاي خيلي ريز كـاه، سـاقه       ساقه

 بـراي انـدازه   .متر بريـده شـد    سانتي۵ تا  ۳قطعاتي به طول    
 .)٣(شـد استفاده  ) ۱۹۵۴فرانكلينگيري ابعاد الياف از روش      

 و TAPPIبر اساس اسـتاندارد    چنين ترکيبات شيميايي    هم
 .های مربوطه به شرح ذيل انجام شد ين نامهيآ
 

 om٢٠٤T‐٨٨مواد استخراجی  ‐
 om٢٢٢T‐٨٨ ليگنين  ‐
 om٢٦٤T‐٨٨سلولز   ‐
 om٢١١T‐٨٥ خاکستر  ‐  ‐

 
تركيب ماده  در اين تحقيق از دو :تهيه خمير و کاغذ 

ركيب در يك ت.  پخت استفاده شدبرايشيميايي 
 درصد بر اساس وزن ۱۰ و ۸ ، ۶ هاي سودسوزآور با غلظت

خشك كاه در آب مقطر حل شد و در تركيب ديگر سولفيت 
 به مقدار (هاي مشابه به همراه كربنات سديم سديم با غلظت

براي انجام . دشدر آب مقطر حل ) سولفيت سديم% ۵۰
در بشر ) بر اساس وزن خشک( گرم کاه گندم را ۵۰پخت 
تري قرار داده و پس از گذاشتن ورقه آلومينيوم روي يک لي

شرايط تيمار شيميايي  .آن داخل حمام آب گرم قرار داديم
 : استبه شرح زير 

۱۰ )  = L / W( ، 
شـرايط حمـام     ( گراد  درجه سانتي  ۹۸ تا   ۹۵: درجه حرارت 

 ،)آب گرم 
 ، اتمسفر۱: فشار
 . دقيقه۴۰ و ۳۰ ،۲۰: زمان
 خمير کاغـذ شسـته شـده بـر روي           پس از انجام پخت،        

بـه منظـور    . شـد  براي تعيين بازده استفاده      ۱۴الک با مش    
هاي كاه نرم شده بـه اليـاف          الياف و تبديل خرده    جداسازي

جدا از هم، تيمار مكانيكي توسـط يـك پااليشـگر ديسـكي             
خميـر   براي جـدا کـردن     سپس .آزمايشگاهي صورت گرفت  

در زير و الك بـا مـش         ۱۴۰ز الك با مش     قبول ا   کاغذ قابل 
 خمير کاغـذ باقيمانـده بـر روي         . در باال، استفاده گرديد    ۱۴

براي اندازه گيـري   . وازده الک را تشکيل داد  ۱۴الک با مش    

 مـايع   يتراسيونسوزآور در كاه از روش ت       سود مصرفمقدار  
 .دش پخت مصرف شده در فرآيند قليايي استفاده

 مصـرف مـاده     رقـدا  بازده، وازده الک، م    قداربر اساس م  
 دقيقـه  ۳۰شيميايي و شرايط پخت، خميرکاغذهاي با زمان  

ــراي ــي ســپس .  ســاخت کاغــذ انتخــاب شــد ب درجــه روان
ــذ ــة هاخميركاغـ ــين نامـ ــابق آيـ ــماره مطـ   M ‐۳۶۵  شـ
  نيزثانوية خميركاغذ  پااليش.دشتعيين   SCANاستاندارد

 TAPPIرد ااستاند cm ۲۴۸ T ‐۸۵  شمارهمطابق آيين نامة
 ml. ۲۵تـا درجـه روانـی      ١PFI اه پااليشـگر توسط دسـتگ 

±۳۵۰ CSF  ــس از آن ــت و پ ــام گرف ــذ   انج ــاختن كاغ س
 اسـتاندارد   om۲۰۵T ‐۸۸ين نامة شمارة    يساز مطابق آ   دست

TAPPI    اندازه گيری خواص مقاومتی کاغذهای     . دش  انجام
 آئين نامه های مربوطه     TAPPI بر اساس استاندارد     يادشده

 .به شرح زير صورت پذيرفت
   om ۴١۴ T -٨٨           ٢ مقاومت در برابر پاره شدن‐
 om ۴٩۴ T -٨٨                        ٣ طول پاره شدن‐
   T om ۴٠٣ -٩١              ٤ مقاومت در برابر ترکيدن‐
   T ٢٢٠ om -٨٨              ٥ مقاومت در برابر تا شدن‐

 
لف در سه  تيمار مخت۱۸طور کلي  هب:  طرح آماری     

 تيمار براي تهيه کاغذ انتخاب شد و ۶تکرار صورت گرفت و 
به منظور . گيري شد  تکرار اندازه۵هاي آنها در  مقاومت

هاي بازده خمير کاغذ ، وازده الک و مصرف  مقايسه ميانگين
هاي کاغذهاي حاصله ، از آزمون  سوزآور و نيز مقاومت سود

 تصادفي استفاده هاي کامالً فاکتوريل در قالب طرح بلوک
 . شد
 
 تايج ن

هــای بيومتريــک اليــاف و ضــرايب  ويژگــي: ابعــاد اليــاف
  . است خالصه شده)۲و ۱(ول اجد کاغذسازي کاه گندم در

 

                                                 
١ - Laboratory beating of pulp (PFI mill method) 
٢ -Tear Strength 
٣ - Breaking Length 
۴ - Burst Strength 
۵ - Folding strength 
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 ٤٧٩    ١٣٨٢، سال ٤، شماره ٥٦مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

 

 های بيومتريک الياف کاه گندم  ويژگي‐۱ جدول

 انحراف معيار )ميکرون(ميانگين  ابعاد الياف 

 l(  ۱۱۷۰ ۷۳/۳۶۰( طول فيبر 

 d(  ۸۹/۱۵ ۵۳/۴( ر فيبر قط

 c(  ۲۴/۱۰ ۶۸/۴( قطر حفره سلول 

 p(  ۸۲/۲ ۲۴/۱( ضخامت ديواره سلول 

  ضرايب کاغذ سازی محاسبه شده برای کاه گندم‐ ۲جدول 

 l/d(  ۶۳/۷۳( ضريب در هم رفتگی 

 c/d(  ۶۴/۰( ضريب نرمش 

 p/c ۲(  ۵۵/۰( مقاومت به پارگی 

 
ت تأثير تركيب     كاغذ تح  خميركيفيت   :  ترکيب شيميايي 

كـاه در    .هاي مرفولوژيك الياف قـرار دارد      ژگييشيميايي و و  
 ولي مقـدار كـل      استمقايسه با چوب داراي سلولز كمتري       

 مقـدار    همچنـين  .هاي كاه با چوب برابر اسـت       كربوهيدرات

تـوزان آن از چـوب   پنليگنين كاه از چوب كمتر ولي مقـدار        
يايي کاه گنـدم     نمودار ترکيبات شيم   )۱( شکل   .استبيشتر  

هـا    سـلولز    همي قداردهد که م   اندازه گيري شده را نشان مي     
 .گيري نشده است اندازه

 
 

 
  ترکيب شيميايي کاه گندم‐۱شکل 

 خميركاغذ

 هتأثير متغيرهاي پخت بر بازده ، درصـد وازد       در اين تحقيق    
 . سوزآور بررسي شده استمصرف سود قدار مو الك

با استفاده از آزمون فاکتوريل     ي   در اين بررس   : بازده   ‐الف 
  ،در دو سـطح   ايي  ياثر عوامل پخت شـامل نـوع مـادة شـيم          

تيمـار شـيميايي     و زمان    در سه سطح  مقدار مادة شيميايي    

 تـاثير   .شد بر بازده خميركاغذ تجزيه و تحليل        در سه سطح  
 مـاده شـيميايي در سـطح        قـدار عامل نوع مـاده پخـت و م       

بنـابراين  .  دار بـوده اسـت   درصد بر بازده معني ۹۹اطمينان  
شديدتر شدن شرايط تيمار شـيميايي اثـر معنـي داري بـر             

) ۱/۷۷(ميانگين بازده سودسوزآور . کاهش بازده داشته است
دارد که دليل آن تخريب     ) ۲/۸۷(اختالف زيادي با سولفيت     
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  از كاه گندمCMP                                          بررسي توليد خميركاغذ            ٦

سلولزها در اثر شديدتر شدن   و انحالل بيشتر ليگنين و همي     
 .استدسوزآور شرايط تيمار شيميايي با سو

داري بر بـازده خميـر کاغـذ حاصـل از                 زمان تاثير معني  
سـوزآور   هـاي سـود    هاي سولفيت نداشته اما بر پخـت       پخت

که با زياد شدن زمان بازده کـاهش         طوري همؤثر بوده است ب   
بـا    را هاي بازده خميركاغذ   ميانگين ۲شکل  . پيدا کرده است  

هـاي مختلـف     ر زمان انواع و مقادير مختلف ماده شيميايي د      
  .دهد نشان مي

  

 
  ميانگين بازده خميرکاغذ براي انواع و مقادير مختلف ماده شيميايي در زمانهاي متفاوت ‐۲شکل

 
مربوط ) درصد ۸/۸۸(بيشترين بازده  ۲ شکل    با توجه به

 که با است، دقيقه ۲۰ درصد سولفيت و زمان ۶به تيمار 
ايي يک سير نزولي در شديدتر شدن شرايط تيمار شيمي

 ۲/۷۲(که کمترين بازده  شود به طوري بازده مشاهده مي
 ۴۰سوزآور و زمان   درصد سود۱۰مربوط به تيمار ) درصد

 .دقيقه است
 الـك   ه تغييـرات وازد    ۳ شکلبا توجه به     :  وازده الک  ‐ب

 مادة کمدرصدهاي ).  درصد ۱۴/۰ تا ۷/۹از  ( زياد مي باشد    

ثير قابل توجهي بـر افـزايش   ا پخت تهاي كوتاه پخت و زمان  
كه بازده خمير كاغـذ را بخصـوص         طوريه   الك دارد ب   هوازد

 نتـايج   .هاي سولفيت به شدت كاهش داده اسـت        براي پخت 
 نشـان داد    Fتجزيه واريانس وازده الک با استفاده از آزمـون          

که نوع ماده پخت، درصد مواد شـيميايي و زمـان پخـت در         
ر معني داري بر وازده الک داشته اث  درصد۹۹سطح احتمال 

 . است

 
 های مختلف تيمار شيميايي  انواع و مقادير مختلف ماده شيميايي در زماندر تيمار باوازده الک هاي  ميانگين ‐ ۳شکل 

 
 

ت
پخ

از 
د 
 بع
ده
باز

(%
)

 

ده 
واز

ك 
ال

(%
)

 

  دقيقه٢٠زمان 
  دقيقه٣٠زمان 
 دقيقه٤٠زمان

  دقيقه٢٠زمان 
  دقيقه٣٠زمان 
 دقيقه٤٠زمان
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  از كاه گندمCMP                                          بررسي توليد خميركاغذ            ٦

 بـه منظـور مشـخص نمـودن         : مصرف سود سوزآور     ‐ج
تأثير دو عامل مقدار مادة شيميايي و زمان تيمار شـيميايي           

هـاي    سودسوزآور در كـاه گنـدم، ميـانگين        مصرف بر مقدار 
مـورد     F سودسـوزآور بـا اسـتفاده از آزمـون    مصرفمقدار 

تأثير مقدار مادة شيميايي، زمـان تيمـار   . مقايسه قرار گرفت  
 درصـد   ۹۹ اطمينـان  در سـطح     آنهـا شيميايي و اثر متقابل     

 بيشـترين مقـدار    )۴(توجه به شکل     با. شده است معني دار   

و مـادة شـيميايي       درصـد  ۱۰تيمـار     در آور سودسوز مصرف
 درصــد مــادة ۶  تيمــارو كمتــرين آن در دقيقــه ۴۰زمــان 

از آنجائيكه  .  دقيقه به دست آمده است     ۲۰شيميايي و زمان    
 در مـايع  سوزآور سودبا افزايش مقدار مادة شيميايي غلظت   

كند و با توجـه بـه اينكـه در سـطوح             پخت افزايش پيدا مي   
 پذيري بيشتري خواهيم داشت اين نتـايج        زماني باالتر نفوذ  

 .قابل انتظار مي باشد
 

  

 های مختلف تيمار شيميايي  درصدهای مختلف ماده شيميايي و زماندر تيمار با  سود سوزآورمصرفميانگين  ‐۴شکل 

 
كاغـذ دسـت سـاز از خميـر كاغـذهاي            : اغذ دست ساز  ك

 الـك و    هارهـاي بـازده ، وازد     انتخاب شده با توجـه بـه نمود       
  .دشتهيه سوزآور  مصرف سود قدارم

درجه رواني  ساخت کاغذ به با توجه به اينكه براي      
جه رواني اوليه خمير ر اندازه گيري د، نياز استيمشخص

وسيلة پااليشگر ديسكي ،  هكاغذ پس از جدا سازي الياف ب
رت ديگر هدف از پااليش خمير كاغذ يا به عبا. ضروري است

وجود آوردن  هتيمار مكانيكي الياف همراه با آب، ب
در اثر .  ساخت كاغذ استبراي فيزيكي مناسب هاي ويژگي

پااليش، ديوارة اولية الياف جدا شده و ديوارة ثانويه در 
داخل  هآب زيادتري بدر نتيجه گيرد  معرض آب قرار مي

ساختماني ملكولي نفوذ نموده و انعطاف پذيري الياف 
 ،پااليش خميركاغذ با تأثير بر روي الياف. يابد افزايش مي

 هاي ويژگي منفي بر آثار مطلوب و در مواردي آثارسبب 
 پااليش خمير كاغذ افزايش يزانهر چه م. دشو  ميكاغذ
ها در خمير كاغذ افزايش   ذرات ريز و يا نرمهقداريابد م

 پااليش. يابد يافته و درجة آبدهي خمير كاغذ كاهش مي
گردد كاغذي محكم، متراكم و با ساختار يكنواخت  باعث مي

بنابراين پااليش بايد به نحوي انجام گيرد كه . ساخته شود
 منفي را بر روي الياف و كاغذ توليد شده ايجاد آثار كمترين

درجه رواني ) تيمار مكانيكي(طوركلي در اثر پااليش  هب. كند
پاره شدن كاغذ كاهش يافته و به كاهش مقاومت در برابر 

 به طول الياف بستگي دارد ولي ويژگيانجامد زيرا اين  مي
 مقاومتي ديگر از قبيل فاكتور مقاومت در برابر هاي ويژگي

تركيدن، طول پاره شدن و مقاومت در برابرتا شدن به سبب 
پااليش بر روي . يابد بهبود اتصاالت بين الياف افزايش مي

. نيز تأثير زيادي دارد و حجم كاغذ ساخته شده تهدانسي
 در جدول ه خمير كاغذهاي دست ساز تهيه شدهاي ويژگي

د درجه شو ه ميظكه مالح طوري همان. درج شده است )۳(
 سوزآوررواني اولية خمير كاغذهاي سولفيت بيشتر از سود

توان نتيجه گرفت قابليت  كه مي) .C.S.Fحسبرب( است
  سولفيتكاغذليات بيشتري در ارتباط با پااليش خمير مع

ود
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 دقيقه٢٠زمان
  دقيقه٣٠زمان 
  دقيقه٤٠زمان 
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  از كاه گندمCMP                                          بررسي توليد خميركاغذ            ٨

 همچنين پااليش پذيري . وجود داردسوزآورنسبت به سود
 در مقايسه با سولفيت بيشتر است سوزآور خمير كاغذ سود

  يک حد مشخص پااليش، خمير کاغذ سودكه در طوري هب
تري دارد که نشان دهنده مصرف  سوزآور درجه رواني پايين

ني  يك حد مشخص درجة رواانرژي کمتر براي رسيدن به 
بوده و از نظر اقتصادي براي صنايع كاغذ سازي مطلوب 

توان فعالتر بودن  علت عمدة اين اختالف را مي. باشد مي
سولفيت دانست كه به  نسبت سوزآورمادة شيميايي سود

 در وسبب نفوذ و واكشيدگي بيشتر در كاه گندم مي شود 
تا کاغذها   کليه خمير.تر خواهد بود نتيجه پااليش آسان

. پااليش شدندml. ۲۵ ±۳۵۰ CSF ه روانیدرج

 

 دست ساز تهيه شده از انواع خمير كاغذ  فيزيكي كاغذهاي ويژگي و  خميركاغذهاي ويژگي – ۳جدول 

 

 نوع خمير کاغذ

درجه روانی 

 اوليه 

C.S.F.) , ml(

تعداد دور 

 پااليشگر

 بازده

 بعدازپخت 

(%) 

 بازده

 بعداز الک 

(%) 

وزن 

 پايه

g/m2 

ضخامت 

 کاغذ

)µ( 

 دانسيته

g/m3 

 ۳۴/۰ ۶۵/۵۹۳۳/۱۷۳ ۸/۷۱ ۱/۸۹ ۳۸۰۰۰ ۵/۷۲۱ %۶سولفيت       

 ۳۴/۰ ۳۱/۶۱۳۳/۱۷۸ ۶/۷۳ ۲/۸۷ ۳۷۵۰۰ ۵/۷۲۱ %۸سولفيت       

 ۳۶/۰ ۰۸/۶۰۶۷/۱۶۶ ۱/۷۴ ۳/۸۶ ۱۷۰۰۰ ۳/۷۰۴ %۱۰سولفيت      

 ۴۷/۰ ۳۷/۶۱۰۰/۱۳۰ ۴/۶۶ ۸/۸۰ ۶۷۵۰ ۹/۶۷۸ %۶سودسوزآور    

 ۴۹/۰ ۲۵/۶۰۳۳/۱۲۳ ۷/۶۳ ۷/۷۶ ۵۰۰۰ ۸/۶۴۵ %۸سودسوزآور    

 ۵۲/۰ ۷۶/۵۹۶۷/۱۱۶ ۵/۶۳ ۹/۷۳ ۴۰۰۰ ۷/۶۳۷ %۱۰سودسوزآور   

        

 Fنتايج آزمون  : انديس مقاومت در برابر پاره شدن
 آن و اثر متقابل قدارنشان داد که نوع ماده شيميايي و م

اغذها اثر معني اين دو عامل بر مقاومت در برابر پاره شدن ک
 مالحظه مي گردد )۵(که در شکل  طوري همان. داري دارد

مقاومت در برابر پاره شدن كاغذهاي تهيه شده با استفاده از 
اين موضوع .  بيشتر از سولفيت استسوزآور مادة پخت سود

به دليل افزايش ليگنين زدايي در اثر شديدتر شدن شرايط 
زيرا با . باشد  ميزآورسو كاغذ سود خميرتيمار شيميايي در

هاي   مقاومت،افزايش مقدار ليگنين باقي مانده در خمير
همچنين با افزايش مقدار ماده . شود م مي كکاغذ حاصله

شيميايي در اثر واكشيدگي بيشتر همي سلولز و پااليش 
 .يابد  افزايش ميها بهتر خمير كاغذ، مقاومت
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انديس مقاومت در برابر پاره شدن ‐۵ شکل  

 
  نشان Fنتايج آزمون  : نديس مقاومت در برابر تركيدنا

داد که تنها نوع ماده شيميايي بر انديس مقاومت در برابر 
  ۶با توجه به شکل . داري دارد ترکيدن کاغذها اثر معني

ميانگين انديس مقاومت در برابر تركيدن كاغذهاي ساخته 
 سولفيت  بيشتر ازسوزآورشده با استفاده از ماده پخت سود

برابر تركيدن به در هم رفتگي  انديس مقاومت در. است
الياف، افزايش ليگنين زدايي خمير كاغذ و ايجاد اتصاالت 

 شديدتر در نتيجهتر در كاغذ ساخته شده  في قويالي ابين
تر  با توجه به قوي. شدن شرايط تيمار شيميايي بستگي دارد

يت اين سولفبه  نسبت سوزآوربودن ماده شيميايي سود
 .نتايج توجيه پذير است

طول پاره   نشان داد کهF نتايج آزمون : طول پاره شدن
فاكتور نوع مواد، مقدار ماده مورد استفاده  شدن با توجه به

درصد   ۹۹دو در سطح احتمال  و همچنين اثر متقابل اين
) ۷( شکل  با توجه به. است دار داراي اختالفات معني

هاي   براي پختدن كاغذهاپاره ش  طولهاي ميانگين
 سودسوزآور و همچنين درصدهاي باالتر مواد شيميايي

تر شدن   با افزايش مقدار ماده شيميايي يا قوي.است بيشتر
 واكشيدگي ، به دليل ليگنين زدايي بيشتر خميركاغذ،آن

 مقاومت ، و پااليش بهتر خميركاغذهابيشتر همي سلولز
تفكيك بهتر الياف در همچنين با . يابد كاغذها افزايش مي

في بهبود اليامقادير بيشتر ماده شيميايي، اتصاالت بين 
. دشو يافته و سبب افزايش طول پاره شدن كاغذ مي

 
 نترکيدانديس مقاومت در برابر  ‐۶ شکل
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  از كاه گندمCMP                                          بررسي توليد خميركاغذ            ١٠

  طول پاره شدنميانگين ‐ ۷ شکل

 
براي  نشان داد که Fنتايج آزمون  : مقاومت به تا شدن

 فاكتور نوع مواد، مقدار ماده مورد استفاده و اين مقاومت نيز
 درصد ۹۹دو در سطح احتمال  همچنين اثر متقابل اين
استفاده  ۸با توجه به شکل  .استدار  داراي اختالفات معني
 و درصدهاي باالتر ماده سوزآورتر سود از ماده شيميايي قوي

شيميايي پخت موجب بهبود مقاومت به تا شدن گرديده 

تحت تأثير خواص ذاتي الياف و مت به تا شدن مقاو. است
ليگنين زدايي كمتر  .باشد نحوة اتصاالت آنها در كاغذ مي

تر شده و انعطاف پذيري   الياف سخت تاشود موجب مي
كمتري داشته باشند از طرف ديگر اتصاالت كاغذ هم 

تري ايجاد  در نتيجه كاغذ شكننده و تر مي شود ضعيف
.كند مي

 
 

 
  مقاومت به تا شدنميانگين ‐۸ شکل 

 
 نتيجه گيريبحث و 

اين تحقيق با هدف بررسي توليد خمير كاغذ پربازده از كـاه      
انجـام گرفتـه    ) CMP( مكـانيكي    ‐گندم با روش شـيميايي    

 خمير كاغذ تهيـه شـده بـا         هاي  ويژگيدر اين بررسي    . است
از . شـده اسـت    مقايسه و ارزيـابي      CMPتيمارهاي مختلف   

دورهاي پااليش تيمارهاي مختلـف مشـخص       مقايسه تعداد   
ب سـ هاي سودسوزآور بسيار منا    پذيري پخت  پااليش د كه ش

 كه نشان دهنـدة واكشـيدگي بسـيار خـوب اليـاف در              است
 مقـاومتي   هـاي   ويژگـي  همچنين بررسـي     .استحين پخت   

ساز نشان داد كه كاغذهاي حاصل از پخـت          كاغذهاي دست 
داراي مقاومـت   هاي سـولفيت     سود سوز آور نسبت به پخت     

هـاي سـولفيت اثـر مـادة          زيـرا در پخـت     .زيادتري هسـتند  
شيميايي بر جداسازي الياف كمتر بوده و بنابراين جدا شدن 

 صـورت   PFI  زيـادتر  الياف بيشتر در قسمت مكانيكي و دور      

ين ي اين امر موجب تخريب بيشتر اليـاف و پـا          . گرفته است 
 .شده است ها آمدن مقاومت

 الـك    ههاي سولفيت داراي بازده ، وازد      ختطور كلي پ   هب     
همچنـين  تر از سـود سـوزآور و     زيادو مصرف انرژي پااليش     

 تـر بـودن    ر از آن بوده اند كه به دليل فعال        کمتهاي   مقاومت
ماده شيميايي سـود سـوز آور نسـبت بـه سـولفيت سـديم               

 .باشد مي
 هـاي   كاه گندم ويژگي   CMP کاغذنوع استفاده از خمير        

ــوب ــاومتي مطل ــره آن ،مق ــذيري و غي ــاپ پ ــوري و چ را   ن
هـا بـراي     در صـورت كـم بـودن مقاومـت         .كند مي مشخص  

ـ  کاغـذ توان از اين خمير    بعضي مصارف مي   عنـوان خميـر     ه ب
صــورت مخلــوط بــا خميــر كاغــذهاي ه كاغــذ كمكــي و بــ

هـاي سـوزني     شيميايي و نيمه شيميايي تهيه شده از گونـه        
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Investigation on CMP pulping of wheat Sٍtraw 
 

 
M. H. Moradian1                 A. Jahan Latibari2              H. Resalati3                   A. Fakhrian4 

 
Abstract: 
This research was carried out to investigate the chemical treatment conditions to produce CMP 

utilizing wheat straw. Fiber biometry as well as chemical characteristics of wheat straw were 
evaluated. Then chemical treatment involving two chemicals; sodium hydroxide (NaOH) and sodium 
sulfite (Na2SO3) buffered with sodium carbonate (Na2CO3) was done. Chemical charge was comprised 
6, 8 and 10 percent (based on oven dry weight of straw) with treatment time being 20, 30 and 40 
minutes. Treatment temperatures of 95 –98°C at atmospheric pressure and L:W = 10:1 were selected. 
Regarding the results, sulfite treatments showed higher yield, screen reject and refining energy 
consumption as compared with sodium hydroxide treatment, because NaOH is more reactive than 
Na2SO3. NaOH dissolved more lignin and polysaccharides during treatment, decreased pulp yield and 
caused better and easier fiber separation leading toless screen reject produced. 

Considering pulp properties and treatment conditions, 6 treatments including 30 minute treatments, 
various chemicals and chemical charges were selected to handsheet. Selected pulps were refined up to      
350 ± 25 ml.CSF freeness prior to making handsheets. Strength of papers produced from NaOH 
treatment was significantly higher than that of papers produced from sulfite treatment with chemical 
charges have showing direct effect on all paper strengths except burst strength. 

 
Keywords: Wheat straw, CMP, Pulp, Yield, Freeness, Burst strength, NaOH, Na2SO3, Na2CO3     
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