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 P.australis يرکاغذ از نيد خميتول يسه ايمقابررسي 

 

 1انيلين فاميو حس 1يار صالحي، کام1يبي، مسعودرضا حب1يد مهدويسع

 دهيچک

P.australis اهاان يگرکاغذ در مياان يد خميتول يبرا يگاه مناسبيباشد که از جا يران ميدر ا ين نيفراوانتر

 يران، دارايادر جناو  ا ين يعيشگاه طبين رويعنوان بزرگترم به يزار هورالعظيبرخوردار است. ن يرچوبيغ

، با استفاده از ساه يبه خرده ن هانيل ين منطقه و تبدياز ا ياست. پس از نمونه بردار يبرداشت مناسبتوان 

 يرکاغاذهاي، خمPFI يشاگاهيه شد. با استفاده از کوبنده آزمايرکاغذ تهيخم NSSCند سودا، کرافت و يفرآ

 يه شد. خواص مقااومتيدست ساز از آنها ته يش شده و کاغذهايپاال csf m.l. 400يدرجه روانده تا يبرگز

 يرکاغاذهايخم يشد. بازده بعد از الا  و عادد کاپاا يرياندازه گ TAPPIن کاغذها بر اساس استاندارد يا

رکاغذ سودا يخم در بازده بعد از ال  مشابه با NSSCرکاغذ ياما خم ،باشد يمشابه م "بايسودا و کرافت تقر

کرافت،  يرکاغذهايب خميش به ترتيپاال يبرا يمصرف ياست. از نظر کاهش انرژ يکمتر يعدد کاپا يدارا

در محدوده چو  پهن  يبدست آمده از ن يرکاغذهايه خمياول يقرار دارند. درجه روان ين  NSSCسودا و 

ن سااخت يگذر ورقاه کاغاذ در حا جهيو در نت يت زهکشيباشد که به لحاظ امکان قابل يبرگان شاخص م

روزنامه و  يرکاغذهايسه با خميدر مقا يبدست آمده از ن يرکاغذهايخم يت دارد. همه مقاومتهايکاغذ اهم

بدسات  يرکاغاذهايمختلف خم يهايژگيشتر است. بر اساس وينگ شرکت چو  و کاغذ مازندران، بيفلوت

 NSSCند يرکاغذ روزنامه و فرآيد خميتول يد سودا برانيق، فرآين تحقيند مورد استفاده در ايآمده از سه فرآ

 ه است.يقابل توص P.australis ينگ از نيرکاغذ فلوتيد خميتول يبرا

 

 .NSSC، خميرکاغذ، سودا، کرافت،  P.australisني، واژه هاي کليدي: 

 

 مقدمه

ن تعاداد چاو  و کاغاذ کشاور و رشاد روزافازو يصانعت ياز واحادهايامورد ن يد ماده چوبيکمبود شد

ن ياکند. در ا يم  ن کمبود طلب ين ايرا به منظور تأم ي، لزوم چالش جديدکنندگان محصوالت سلولزيتول

موجاود  ياز راهکارهاا يکايتواند باه عناوان يها مير نينظ يرچوبيدشونده غيراستا، استفاده از منابع تجد

 ياستفاده از نا ران مطرح باشد.ياغذ اع چو  و کيصنا يگنوسلولزيه لياز کمبود ماده اول يجبران بخش يبرا

از  ييايو آسا ييقايآفر يکشورهااز  ي، برخيشرق ياروپا يه، کشورهايمختلف از جمله روس يدر کشورها

رکاغاذ اساتفاده يه خميته ياست که از آن برا يديمد يست و مدتهاين يدين و عراق موضوع جديجمله چ

 د شاد کاهيان توليدر چا يرچوبياهان غيرکاغذ از گيمون تن خيليم 1/11 يالديم 2002سال  يطشود.  يم
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د ياتول يون تن در سال نيليم 26/2زار که يهکتار ن 000/800بوده است و از  يون تن آن از نيلي  ميحدود 

از، الجارم ياماورد ن ياف چوبيدر مورد منابع ال يش منازعات جهانيل افزايدله ببدست آمده است.  ،کننديم

ن مااده يتاأم ي  راهکاار بارايبه عنوان  يرچوبيش توجه به استفاده از منابع غيفزا  شاهد اينده نزديدر آ

هساتند  يخوب يمنابع جنگل يکه دارا ييدر کشورها ين موضوع حتيم بود. ايخواه يع کاغذسازيه صناياول

ت مشاکال يدارا يکاغذسااز يبرا ،سه با چو يدر مقا يرچوبياهان غياستفاده از گ باشد. يم    ز صادق ين

 :باشنديم زيرن اشکاالت به شرح ين اياز مهمتر ياست که برخ يو عمل يفن

سه يسب  و نرم هستند که در مقا يساختمان يمشابه دارا يکم: کاه و مواد سلولز 1يته حجميدانس -

 شود. يم يشتريره بيو ذخ ييجاه نه جابيبا چو  باعث هز

ه و پخات ماورد يامراحل تغذ يط يفيهان لاير کاه و گيمواد نرم و نخ مانند نظ: ينديمشکالت فرآ -

 رند.يتوانند مورد استفاده قرار گ ير چو  در مجموع نميد خميتول شرفتهيپ ياستفاده در کارخانه ها

ا بهتار از يامعاادل  ييمقاومتهاا يدارا يرچاوبياهاان غياز گ يکاه برخا يکم: در حاال يمقاومتها -

 يکمتار يمقاومتهاا يا مثال کااه غاالت دارااز آنها ياريباشند، بس يه شده از چو  ميرکاغذ تهيخم

 ر چو  هستند.ينسبت به خم

ر شااهدانه و کناف ينظ يفياهان ليه شده از کاه غالت و مغز گيرکاغذ تهيکم: خم يسرعت زهکش -

جه موجب باروز يباشند که در نت يه شده از چو  مير تهينسبت به خم يکمتر يسرعت زهکش يدارا

 شود. يد ميدر تول ييتهايمحدود

ر يمشابه با چو  نسبت باه ساا ييايميش  - يکيزيف يهايژگيو و يته حجميها و بامبوها با دانسين

 ماورد اساتفاده ين نايمتاداول تار (.9رقابت با چو  دارا هستند) يرا برا يبهتر ييتوانا يرچوبياهان غيگ

(P.australisگ )ط رشاد يتوجه به شارا با کند. يدر مردابها رشد مبه طور معمول ا که ياست بلند و پا ياهي

-5متار و ارتفااع آن از يليم 9-22، قطار آن از  pHو  ييمواد غذا ار، مقديکيدرولوژيط هيخاک، شرا انندم

اهاان هماان راساته مثال کااه غاالت، ير گيهاا و ساا ين نيب ي  خانوادگينزدر است. ارتباط يمتر متغ 5/2

ن يز به اندازه اين ياديز يکن تفاوتهايل ,ود داردره وجيزال، کنف و غيباگاس، بامبو، ساقه ذرت، شاهدانه، س

در ن يکه در چاپژوهشي  يط اه ارتباط دارند.ين گيا يشباهتها وجود داشته که با ساختمان ساقه و مرفولوژ

طبقاه  Bauer-McNettانجام شاد باا اساتفاده از دساتگاه   P.australis يه شده از نير کرافت تهيخم مورد

 بوده است. 1اساس جدول   ر برين خمياف ايال يبند

                                                 

1- Bulk density 
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 P.australisيه شده از نيرکرافت تهياف خميال يطبقه بند -1جدول 

        P200        R200           R100             R65             R48          R0                         الک 

 1/32          4/6           1/12              19            5/22       -            ر  ياز خم ددرص 

 2/88          8/9           7/40              18            5        4/35   يبريرفيدرصد عناصر غ

 7/11         2/50          3/59               82            95      6/64     اف           يدرصد ال

 13/0         29/0          45/0              60/0         83/0     33/0            ين حسابيانگيم

 (mm)افيطول ال

 21/0         35/0           51/0             68/0          96/0      60/0     ي      ن وزنيانگيم

 (mm)اف يطول ال 
 

 (1992و همکاران ) Zhang Xiaa-zhuمنبع: 

 

 5/43 ير دارايان خمياند سودا بدست آماده اسات، ايله فرآيوسه که ب ير نياف خميال يدر طبقه بند

 (.7است ) 1زيدرصد ذرات ر 3/20اف کوتاه و يدرصد ال 2/26اف بلند، يدرصد ال

Zhong Xiang  (2005) داناد. بار  يما ثرؤار ميد شده بسيتول يزان نيزار ها را بر مين يطيط محيشرا

  ياکن باا اعماال يلا ،ر استين متغيتن در هکتار در چ 3تن در هکتار تا  15از زان ين ميا ياساس نظر و

تاا  5/6 نيبرا  يد نيتول زانيتوان م يم ،ونيح و سلکسيکشت صح يت متمرکز با توجه خاص بر رويريمد

 ش داد. يتن در هکتار افزا 7

خشا  در  يمقدار ن ميانجام شده در منطقه هورالعظ ي( بر اساس بررس1370پارساپژوه و همکاران )

م برداشات يهاورالعظ يهاا ينا %60تن برآورد کرده اند و اظهار کرده اند که اگر فقط  80را حدود  هکتار

 خواهد بود.  ين منطقه قابل بهره برداريخش  از ا يتن ن 000/550حدود شود در هر سال 

  Medwick(2000 )يزان خش  نيم A.donax تن گزارش کارده  67ش از يبد شده در هکتار را يتول

 است.

را در منطقاه هاورالعظيم  P.australis( ميانگين جرم مخصوص خش  و بحراني ني 1373فاميليان )

 گرم بر سانتيمتر مکعب گزارش کرده است.   46/0و  5/0ترتيب حدود ه ب

ن کشاور يرکاغذ در جهان مطرح است. در ايد خميتول يبرا ين مصرف کننده نيشترين به عنوان بيچ

 ياساتفاده ما يرکاغذ از نايه خميته يبرا يم خنثيت سديم و سولفيزيت منيسولف يند کرافت، بيسه فرآز ا

 بدسات آماده رکاغاذ يخم 2يايمناسب و عدم باروز کارک زا يل مقاومت کششيدله ند کرافت بيشود. فرآ

 ينظار برخام اگرچه ارزان تر اسات و از يزيت منيسولف يند بياز فرآ حاصل يرکاغذ نياشد. خمبيمطرح م

                                                 

1 - Fine 

2 - Linting 
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 يرساازين کاغاذ دارد. خميدر بخش پرس ماش ييل به کرک زايشدت تماه ب يول ,خواص کاغذ بهتر است

ساتم ي  سياد يند مطرح شود که باين فرآيممکن است به عنوان بهتر يم خنثيت سديند سولفيبا فرآ ياز ن

 ،ياز نا يرسازيکوچ  خم يهاکارخانه  آن در نظر گرفته شود.  يبرا ييايميمواد شساده و کارآمد  يابيباز

ناد اساتفاده ين فرآيز در اينون نياز آنتراک ي مواردبعضدر کنند که  يند سودا استفاده ميآطور معمول از فره ب

 (. 3) شود يم

ن کارخاناه ياد کارده اسات. اين نوع کاغذ چاپ تولي، چندين با استفاده از نيدر چ 1انگيشرکت هان

از  يادياز ياياب مزاياترتن يل دهاد و باديقه تقليدق 90را به  يسلولزگنويتوانسته است زمان پخت ماده ل

ط پخات و يشرا ل کاهش تورم سلولز، بدست آورد.يدله را ب رکاغذيآ  خم يش سرعت زهکشيجمله افزا

 :(14باشند ) يل ميرکاغذ بدست آمده به شرح ذيبازده خم

 ين يرکاغذ سودايط پخت و بازده خميشرا -2جدول  

 169-150: (ºC)درجه حرارت پخت                                 14-16سود )%(: 

: L/w 1/4                              ش گرم کردن مايع پختيپ(ºC):85-80                      

 54-55بازده خميرکاغذ)%( :                   kg/cm  :6-5/5)2(فشار حداکثر

 0-1/0وازده خميرکاغذ)%(:                      75-90قه(: يزمان پخت )دق

 Zhan heyuan  (1984)  منبع:

Wiedermann(1987معتقد است که به دليل نفوذ آهسته و جز )ي مايع پخت باا يpH از طرياق  ،کام

ظاهر مناسب تر مي باشند. فرآيند کرافت به دليل توليد خميرکاغاذ باا به ، فرآيندهاي قليايي ياپيدرم ساقه ن

ومتي مناسب و فرآيند سودا به دليال اينکاه فرآينادي سااده تار و اقتصاادي اسات، باه عناوان خواص مقا

شفافيت خميرکاغذ نيمه شيميايي ساولفيت ساديم که نظر مي رسد ه فرآيندهاي معمول مطرح مي باشند. ب

ايان نشده براي برخي از مقواهايي که به درجه روشني کمتري نيازمند هستند کاافي باوده و  يخنثي رنگبر

 فرآيند براي توليد اين نوع محصوالت نسبت به فرآيندهاي ديگر ارجحيت دارد.

 يات مقااومتيرکاغاذ باگااس، خصوصايخم %75و  يرکاغذ نايخم %25( با اختالط 1373د )يپورسع

ن ياف بلند ارجح تار دانسات. هم ناير مخلوط باگاس و اليه شده را نسبت به خميدست ساز ته يکاغذها

ه ياته ب الياف ني، فاکتور پاارگي کاغاذهايمناس يواره سلوليد د که با توجه به ضخامتريگ يجه مينت يو

جااي ه تاوان از خميرکاغاذ ناي با ماي از اختالط خمير آن با خميرکاغذ باگاس بهباود ماي ياباد و شده 

صورت اخاتالط باا خميرکاغاذ باگااس اساتفاده ه خميرکاغذ الياف بلند در تهيه کاغذهاي چاپ و تحرير ب

ه ياکاغذ ته يد، از نظر فاکتور پارگيدر تول ياقتصاد ييو باگاس عالوه بر صرفه جو ي. پخت همزمان نکرد

 ،طور جداگاناه تهياه شاده اناده خمير کاغذ باگاس که ب %75خميرکاغذ ني و  %25شده نسبت به اختالط 

 ارجح تر است.

                                                 

1 - Hanyang 
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 ها:روش مواد 

 ينساب تاوانم، از يدر هاورالعظ ين يعيشگاه طبيرو يعنيران ينطقه جنو  ام( نشان داد که 5) يقبل يبررس

ن ياااز  يبوده و امکان بهره برداربرخوردار  يرسازياستفاده در خم يبرا يخواص کاربردبه لحاظ  يمناسب

ه يادر سه ناح  P.australis يعنيتر متداول غالب و  ياز ن ي. نمونه بردارشتر استيب ييبه لحاظ اجرا زارين

ساطح آ   يمتريساانت 20از ارتفااع  يتصادف به صورته ياز هر ناح ين يشد. دسته ها ن منطقه انجامياز ا

 ينا يساقه هاا قات علوم چو  و کاغذ منتقل شد.يشگاه بخش تحقيبه آزما يقطع شد و پس از دسته بند

وارد کارده  anPallmاز نوع  1  خردکنيداخل ه رکاغذ بيه خميته يمناسب برا يه خرده نيرا به منظور ته

 يقااتيبا توجه باه ساوابق تحق ه شد.يمتر تهيسانت 2-5/2به طول  ييمناسب، نمونه ها يبا استفاده از تور و

و کرافات  (NSSC) يم خنثيت سديند متداول سودا، سولفي، سه فرآيرکاغذ از نيه خميمختلف در مورد ته

نادها ين فرآيا يبراپخت ط ي، محدوده شرايمقدمات يهاسه انتخا  شدند. پس از انجام پختيبه منظور مقا

 ن شدند.ييتع 2به شرح جدول 

 رکاغذيزان وازده خميو م هر تيمار پخت در دو تکرار انجام شد و براي اندازه گيري بازده بعد از ال 

شد. عدد کاپاي هار ناوع خميرکاغاذ باا اساتفاده از روش استفاده  20و  200با مش  يهااز ال  ب يبه ترت

از الاا  و عاادد کاپاااي  بعااداناادازه گيااري شااد. بااا مقايسااه بااازده  TAPPI  99-om -236 Tآزمااون 

خميرکاغذهاي بدست آمده با اعمال تيمارهاي مختلف، تيمارهاي بهينه براي هر ساه ناوع فرآيناد انتخاا  

باه پاااليش  اقادام (PFI mill) 2کوبناده  ياتوساط  sp 248T -00باا اساتفاده از اساتاندارد ساسس  .شد 

کاغاذهاي  دسات سااز بار اسااس  آنگااهشد.  m.l.csf 400حدود درجه رواني  خميرکاغذهاي منتخب تا

طبق استانداردهاي ذيل مورد  ساخته شد. مقاومتهاي کاغذهاي ساخته شده نيز برsp -220 T -96استاندارد 

   :اندازه گيري قرار گرفت

                                          cm – 404T-92اندازه گيري مقاومت کششي و طول پاره شدن کاغذ:  -

 om-414T-98اندازه گيري مقاومت در برابر پاره شدن کاغذ:  -

 om-403T-97اندازه گيري مقاومت در برابر ترکيدن کاغذ:  -

                                                 

1 - Chipper 

2 - Beater 
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 يرکاغذ از نيد خميتول يبرا آنهاط پخت يندها و شرايفرآ -3جدول 

درجه حرارت  ند پختينوع فرآ ماريت 

 (ºC)پخت 

زمان 

 پخت

 قه(ي)دق

 

L/W 

 

 ييايميزان مواد شيم

)%( 

1 

2 

3 

 سودا

// 

// 

130 

150 

// 

60 

// 

// 

1/8 

// 

// 

10% NaOH= 

12% NaOH= 

14% NaOH= 

4 

 

5 

 

6 

NSSC 
 

// 

 

// 

160 

 

// 

 

// 

60 

 

75 

 

// 

// 

 

// 

 

// 

14%3= CO2Na 

5% =3NaHCO 

//                // 

16% 3=CO2Na 
5% =3NaHCO 

7 

8 

9 

 کرافت

// 

// 

130 

150 

// 

45 

60 

// 

// 

// 

// 

25% =S  10و%=AA 

20% =S  5/16و%=AA 

25% =S  5/16و%=AA 

   =AA يت فعاليو قليا =S سولفيديته

 

 جينتا

بدسات آماده باا  يرکاغذهاي، عدد کاپا و وازده خمال بازده بعد از  يريج مربوط به اندازه گينتا 4جدول  

ا توجاه باه نتاايج بدسات آماده از جادول فاوق، با دهاد. يند ماورد اساتفاده را نشاان ماياعمال سه فرآ

براي ساخت کاغذ دست ساز انتخا  شدند. باه  8و  5، 2خميرکاغذهاي بدست آمده مربوط به تيمارهاي  

ترتياب تاا ه کاغذ روزناماه و فلوتيناگ باخميراين منظور، ابتدا اين خميرکاغذها بر اساس ساخت دو نوع 

 (.5دند )جدول  پااليش ش 400و  m.l.csf  300درجه رواني
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 نديبدست آمده از سه فرآ يرکاغذهاي، عدد کاپا و وازده خمالکبازده بعد از  -4جدول 

ن بازده يانگيم ند پختينوع فرآ ماريت 

 )%( الکبعد از 

ن عدد يانگيم

 کاپا

ن وازده يانگيم

)%( 

1 

2 

3 

 سودا

// 

// 

52/46 

88/58 

49/55 

10/66 

77/69 

34/53 

63/17 

24/6 

11/1 

4 

5 

6 

NSSC 
// 

// 

17/54 

48/57 

55/55 

07/44 

47/40 

29/43 

56/6 

70/3 

96/0 

7 

8 

9 

 کرافت

// 

// 

53 

73/54 

48/49 

30/52 

96/48 

31/32 

11/3 

87/0 

- 

 

 نتايج مربوط به درجه رواني اوليه و بعد از پااليش خميرکاغذهاي منتخب -5جدول  

نوع فرآيند  تيمار 

 پخت

درجه رواني اوليه 

 (CSF)خميرکاغذ

تعداد دور 

 پااليشگر

درجه رواني 

 خميرکاغذ بعد از پااليش

 300 8000 658 سودا 2

 400 7850 635 کرافت 5

8 NSSC 645 5600 390 

 

کاغاذ خميرباا  يدسات سااز نا يکاغاذها يج مربوط به خواص مقااومتيسه نتايمقا 6در جدول 

 نگ شرکت چو  و کاغذ مازندران آورده شده است. يروزنامه و فلوت
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 خمير ساخته شده با يکاغذهاريخم يج مقاومتهايسه نتايمقا -6جدول  

 نگيکاغذ روزنامه و فلوت

 درجه رواني خميرکاغذ کاغذخميرنوع 
m.l.csf)  ( 

 طول پاره شدن
(Km) 

 مقاومت به ترکيدن

/g)2(kPa.m 

 مقاومت به پاره شدن

/g)2(mN.m 

 07/8 09/2 42/4 400 سودا

 71/7 87/2 15/5 400 کرافت

NSSC 390 49/4 71/2 85/11 

 5 08/2 61/3 300 روزنامه

 53/4 44/1 8/3 350 نگيفلوت

 

 بحث

به عنوان متداول ترين ني در دنيا و فراوان ترين ني در اياران از جايگااه خاصاي در ايان  P.australis ني

، لايکن در معادود خانواده برخوردار است. کميت استفاده از آن براي کاغذسازي در دنيا کم ومحدود است

کشورهايي نظير چين در سطح قابل توجهي براي ساخت کاغذ مورد استفاده قارار ماي گيارد. فرآينادهاي 

تاا از ناي )به منظور ساخت ويساکوز رياون(  1مختلفي براي توليد خميرکاغذسازي و نيز خميرحل شدني

( در مجموع مي تاوان گفات 1987) Wiedermannکنون مورد استفاده قرار گرفته اند که بر اساس گزارش 

ساير گياهان غيرچوبي برخوردارناد.  وي  ميانقابل قبول در  گاه خوبي در توليد خميرکاغذيکه ني ها از جا

مشکل اساسي در استفاده از ني ها براي توليد خميرکاغذ را کشت و برداشت ني با تجهيزات مکانيکي ماي 

يشگاه طبيعي ني مي باشد و نيازي به کشت ناي در ايان داند که خوشبختانه هورالعظيم در جنو  ايران رو

 منطقه نمي باشد.

Lewis و Jackson(2002 بازده خميرکاغذ ني را در سطح قابل قبولي دانساته کاه نسابت باه سااير )

بااال اسات کاه در نتيجاه  "رنگباري نشاده نسابتا خميرکاغذ 2گياهان غيرچوبي بيشتر است. درجه روشني

کاغذ تا درجه روشني زياد مي شود. ويژگيهاي مقاومتي خميرکاغاذ ناي مشاابه موجب رنگبري آسان خمير

زياد سيليس در ناي هاا و سااير گياهاان  "از پهن برگان مي باشد. مقدار نسبتا خميرکاغذ کرافت تهيه شده

غيرچوبي موجب بروز مشکل در بازيابي مايع پخت مورد استفاده مي شود که البته راهکارهايي باه منظاور 

ل اين مشکل وجود دارند. مقايسه شرايط پخت کرافت مورد اساتفاده باراي تولياد خميرکاغاذ از ناي تعدي

A.donax   براي توليد خميرکاغذ از چو  پهن برگان و سوزني برگان با شرايط پخت کرافت مورد استفاده

نسبت به ايان کم براي پخت اين ني، زمان پخت آن  "نسبتا Hشاخص نشان مي دهد که با توجه به فاکتور 

توسط اين دو محقق در حدود نصف چاو  ساوزني برگاان   A.donaxچوبها کمتر است. زمان پخت ني 

در مقايسه با ساير گياهاان را ني اين  شاخص گزارش شده است. ايشان هم نين زياد بودن دانسيته حجمي

                                                 
1 -Dissolving pulp  

2- Brightness  
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چاو  ماي دانناد کاه در  مشابه با(L/W) دليلي بر استفاده از نسبت کم مايع پخت به خرده ني  ،غيرچوبي

نتيجه امکان استفاده از تجهيزات مشابه مورد استفاده براي چو  با اعمال صرفه جويي در انارژي گرماايي 

( نسبت باه 1373توسط فاميليان ) P.australisاز طرف ديگر جرم مخصوص گزارش شده ني وجود دارد. 

ان انتظار نتايج فوق را نياز در ماورد ( بيشتر مي باشد که مي تو6جرم مخصوص چو  صنوبر دلتوئيدس )

  اين ني داشت.

ف باودن يل ضاعيبه دل 7و  4، 1پخت   يمارهايشود که اعمال ت يمالحظه م 3با مراجعه به جدول  

 يرکاغذ با باازده بعاد از الا  کمتاريد خميرکاغذ، منجر به توليش وازده خميجه افزايط پخت و در نتيشرا

ناد ماورد يبدست آماده از ساه فرآ يرکاغذهايخم يعد از ال  و عدد کاپاشده است که با توجه به بازده ب

ساخت کاغذ دست ساز انتخا  شادند. باا  يمار مناسب برايبه عنوان ت 8و  5، 2پخت   يمارهاياستفاده، ت

سودا و کرافات  يرکاغذهايخم يشود که بازده بعد از ال  و عدد کاپا يمالحظه م 8و 3  يمارهايسه تيمقا

بر درجه  ي( مبن1987) Wiedermannرغم نظر  بهگر، يباشد. از طرف د يم  مشابه "بايتفاوت تقر يبا اندک

  NSSCرکاغاذ يخم يسودا و کرافت، عدد کاپاا ييايقل يندهاينسبت به فرآ NSSCرکاغذيکمتر خم يروشن

 يشاتريب يشنجه انتظار درجه رويرکاغذ سودا در بازده بعد از ال  مشابه کمتر است که در نتيبه خم نسبت

ماده از آج بدسات يتوان انتظار داشات. نتاا يم NSCCرکاغذ يخم يبرا يکسان رنگبريط يرا با اعمال شرا

مناساب تار باودن  از  ي( حااک3بدست آمده )جدول   يبا توجه به بازده بعد از ال  و عدد کاپا 3جدول  

 .مي باشد  P.australisبراي توليد خميرکاغذ از ني NSSCند يفرآ

دهد ( نشان مي4خميرکاغذهاي بدست آمده از سه فرآيند مورد استفاده )جدول   ه درجه روانيمقايس

ناي  NSSCدر حاالي کاه خميرکاغاذ  ,که خميرکاغذ کرافت ني به بيشترين انرژي براي پااليش نيااز دارد

سه ناوع  هياول يدرجه روان مصرف کرده است. m.l.csf 400کمترين انرژي را براي رسيدن به درجه رواني 

ر کااه ياشااخص نظ يرچاوبياهان غيسه با گيکن در مقايل ,با هم ندارد يرکاغذ، تفاوت قابل مالحظه ايخم

پهان بار=    يرکاغاذهايخم يباشاد )درجاه روانا يشتر بوده و مشابه با پهن برگان ميغالت به مراتب ب

m.l.csf650- 600  مطارح  يرکاغاذ از نايخمد ياتول يبارا يت نسابي  مزين مورد به عنوان ي(. ا8، منبع

ت ياقابلرا اصالح نموده و  يرکاغذ نيتوان خواص خم يم  تيجاد محدودي  طرف بدون ايرا از ياست، ز

 يبار رو ين سااخت کاغاذ از نايرا در حا يمناسب يريت آبگيگر قابليطرف داز داشت و  يشتريب تحرک

ناگ شارکت چاو  و کاغاذ يو فلوتبا کاغذ روزنامه  ين يرکاغذهايسه خمين کاغذ انتظار داشت. مقايماش

دهد که طول پاره شادن، مقاومات  ي( نشان م5ن کاغذها )جدول  يکمتر ا يرغم درجه روان يمازندران عل

رکاغذ کرافت آن يسه با خميدر مقا ين يرکاغذ سودايشتر است. خميب يرکاغذ نيدن و پاره شدن خميبه ترک

ن يادارد که ا يشتريکن مقاومت به پاره شدن بيل ,است يدن کمتريطول پاره شدن و مقاومت به ترک يدارا

( ارائه شده اند مطابقت 2002)  JacksonوLewis که توسط   A.donax ين يج ذکر شده برايدستاورد با نتا

 يرکاغاذهاين خميدن در باياز نظر طول پاره شدن و مقاومت به ترک يم خنثيت سديرکاغذ سولفيدارد. خم

ج ينتاا ساهيمقابا  ن مقدار است.يشتريب يپاره شدن دارا به اما از نظر مقاومت ,رديگ يسودا و کرافت قرار م
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ساودا  ينادهايبدست آمده از فرآ يرکاغذهايخم يو عدد کاپاال  از که بازده بعد  يياز آنجا ،بدست آمده

( مطابقات  8) A.donax ينا يج بدسات آماده بارايمشابه هستند و با نتا "باي( تقر8و  3مار  يو کرافت )ت

ناد کرافات يباد، نسابت باه فرآ يز نداشاتن باوياافت آسانتر و نيند بازيند سودا با توجه به فرآيدارند، فرآ

ز قابال يانگ نيو فلوتساخت کاغذ روزنامه  يرکاغذ برايخم يدارد و از نظر خواص مقاومت يت نسبيارجح

ناد ساودا يان از فرآتاو يشده و نشاده ما يرنگبر ييرکاغذهايد خميتول يگر برايباشد بعبارت د يقبول م

باه رکاغذ ين خميمقاومت به پاره شدن باال از ا انندم  NSSCرکاغذ يخم يهايژگيبا توجه به واستفاده کرد. 

کاه  شاود ياساتفاده ما 1يانياه ماوا  مياال اننادم يبساته بناد يساخت کاغذها يا برايدر دنل معموطور 

  ني نيز براي اين محصول قابل توصيه است.  NSSCخميرکاغذ
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The Comparison on Pulping of P.australis 
 

Mahdavi, S.1, Habibi, M.1, Salehi, K.1 and Familian, H.1 

 

Abstract 

The common reed, P.australis, covers vast region in south of Iran. Specially, there is 

possibility of executing harvest in Hoor-Alazim canebrake as a reed natural provenance. It 

has good properties for papermaking in comparison of typical nonwood materials. Chips were 

pulped using typical kraft, soda and NSSC processes. Standard testing of pulp properties was 

made using TAPPI procedures. Pulps were beaten in a PFI mill to 400 m.l.csf freeness level. 

Handsheets were made from the refined reed pulps for measuring strengths. Screen yield and 

kappa number of soda pulp were about similar to kraft pulp. NSSC pulp has lower kappa 

number than the soda at the equivalent screen yield. Energy consumption for beating from 

kraft, soda and NSSC pulps reduced respectively. Initial freeness of reed pulp was near to 

hardwood typical, thus good drainage and runnability on reed papermaking is expectable. The 

physical properties of reed handsheets were higher than newsprint and fluting pulps of 

Mazandaran Company. Overall, soda and NSSC reed pulps can be used in producing of 

newsprint and fluting papers based on the properties.     
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