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РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В ОДЕРЖАННІ ПАПЕРУ  
ДЛЯ ГОФРУВАННЯ  

 
Проведено низку варінь з одержанням напівцелюлози зі стебел соняшнику, соломи ріпаку й солом’яної 
целюлози нейтрально-сульфітним способом. Показано вплив морфологічного складу волокон 
напівфабрикатів на показники міцності. Досліджено стічні води після виготовлення паперу для гофрування. 
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Постановка проблеми 
Важливим напрямком природоохоронної діяльності у всьому світі є розвиток ресурсозберігаючих 

технологій, що дозволяють використовувати відходи як сировину. Оскільки Україна є і залишиться 
аграрною державою, відходи сільського господарства у вигляді соломи злаків і ріпаку, стебел кукурудзи і 
соняшнику будуть щорічно відновлюватися і створювати стабільне джерело сировини для целюлозно-
паперового виробництва. 

Щорічний вихід соломи ріпаку становить близько 3,5 т/га (у чистому вигляді – 1,5 млн т), вільний 
ресурс соломи злаків – 8 млн т, а запаси льону і конопель – 0,5 млн т. Науково обґрунтований рівень посівів 
соняшнику в Україні становить 2,0…2,5 млн га, хоча останнім часом перевищує 4 млн. Збільшення посівних 
площ обумовлено зростанням світових цін на соняшникову продукцію й високим рівнем рентабельності 
його вирощування [1]. Але в олійно-жировій промисловості використовують лише насіння соняшнику, тоді 
як відходи у вигляді стебел переважно подрібнюють і заорюють. При цьому запаси стебел соняшнику, що за 
своєю морфологічною будовою й хімічним складом цілком придатні для хімічного перероблення в 
целюлозу і напівцелюлозу [2], становлять близько 20 млн т.  

Використання відходів сільського господарства для одержання целюлози й напівцелюлози є особливо 
актуальним, оскільки спостерігається дефіцит макулатури, що є базовою сировиною для вітчизняних 
підприємств. 

 
Метою статті є пошук шляхів ефективного застосування волокнистих напівфабрикатів із стебел 

соняшнику, одержаних нейтрально-сульфітним способом.  
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Методика досліджень 
Варіння здійснювали нейтрально-сульфітним способом в слабко-лужному середовищі з використанням 

соди як буфера. Досліджували два напівфабрикати у вигляді напівцелюлози зі стебел соняшнику з витратою 
загального SO2: 35 г/дм3 – вихід 70,6 %, ступінь делігніфікації 120 од. Каппа, опір продавлюванню 190 кПа, 
опір роздиранню 280 мН, розривна довжина 4750 м, міцність на злам під час багаторазових перегинів біля 
20 ч. п. п.; 25 г/дм3 – вихід 66,8 %, ступінь делігніфікації 103,2 од. Каппа, опір продавлюванню 175 кПа, опір 
роздиранню 272 мН, розривна довжина 4600 м, міцність на злам під час багаторазових перегинів 5…8 ч. п. 
п. Використовували також напівфабрикати із соломи ріпаку (вихід – 64,2 %, ступінь делігніфікації 100 од. 
Каппа; опір продавлюванню 200 кПа, опір роздиранню 300 мН, розривна довжина 4860 м, міцність на злам 
під час багаторазових перегинів 22 ч. п. п.) і солом’яної целюлози (вихід – 64 %, ступінь делігніфікації 50 
од. Каппа, вміст лігніну 7,2 %). 

Після варіння всі напівфабрикати відокремлювали від відпрацьованого лугу, промивали на ситах 
проточною водою, розділяли на волокна в ЦРА (окрім солом’яної целюлози), визначали вихід, ступінь 
делігніфікації, фізико-механічні показники. Промиту масу розмелювали в ЦРА до ступеня помелу 
30...35 °ШР, що контролювали за допомогою приладу СР-2. Для цього було достатньо 5…6 хв., що є 
значною перевагою з точки зору економії електроенергії. 

У композиції паперу з напівцелюлозою із соломи використовували напівцелюлозу із соняшнику, 
одержану після варіння із загальним вмістом SO2 35 г/дм3, у композиції з напівцелюлозою з ріпаку – 
напівцелюлозу, одержану після варіння із загальним вмістом SO2 25 г/дм3. Зразки паперу для гофрування 
масою 125 г/м2 виготовляли на лабораторній установці ЛА-2 (листовідливний апарат). 

 
Результати досліджень та їх обговорення 
Установлено, що гофропапір, одержаний в композиції нейтрально-сульфітної напівцелюлози зі стебел 

соняшнику, має невисоку якість (табл. 1). Проте використання у композиції напівцелюлози із соломи ріпаку 
дозволяє покращити його механічні показники. Зокрема, додавання 75 % напівцелюлози ріпаку збільшує 
опір торцевому й площинному стиску до норм марки Б-3. Невисокі показники опору продавлюванню й 
розриву можна пояснити недостатньою дією на первину стінку волокнистих клітин соняшнику й ріпаку. Як 



відомо, саме первинна стінка відіграє важливу роль у набуханні й фібрилюванні волокна під час 
розмелювання, впливаючи на паперотворні властивості целюлозного волокна. Але не виключена залежність 
міцності паперу від довжини волокон напівфабрикатів через особливості їхньої морфологічної будови. За 
допомогою апарата KAYANI TS-100 установлено, що близько 80 % волокон напівфабрикату з ріпаку мають 
довжину до 1,0 мм; у напівцелюлози із соняшнику цей відсоток зростає до 90 %.  

Таблиця 1 – Якість паперу для гофрування, одержаного в композиції соняшнику й ріпаку  

Значення показника 

для композиції соняшник/ріпак 
для марки  

ГОСТ 7377-85 
Показник якості 

100/0 75/25 50/50 25/75 0/100 Б-3 Б-2 
Питомий опір розриву  
в машинному напрямі, кН/м 

 3,4 3,8 4,3 5,1 5,3 5,5 6,0 

Абсолютний опір 
продавлюванню, кПа 

126  98 124 145 177 175 275 

Опір площинному стиску, Н 207 152 160 173 207 150 230 
Опір торцевому стиску, кН/м 2,91 2,11 2,72 2,12 2,91 0,75 0,95 

Тому для покращення якості гофропаперу використовували довговолокнисту масу солом’яної 
целюлози. Зразки, в композиції яких використовували до 75 % напівцелюлози із соняшнику і 25 % целюлози 
із соломи, відповідають нормам для марки Б-3 (табл. 2). Із збільшенням частки солом’яної целюлози 
міцність паперу зростає до норм для марки Б-2. Це пояснюється фібриляцією целюлозних волокон завдяки 
високому вмісту добре набухлих геміцелюлоз, більшою довжиною та індивідуальною жорсткістю волокон 
завдяки наявності на їхній поверхні в’язкопластичного лігніну. Адже відомо, що жорсткість паперу на згин 
прямолінійно залежить від жорсткості окремих волокон [3]. 

Оскільки для одержання паперу використовували напівфабрикати з відносно невеликою довжиною 
волокон, проаналізовано підсіткові води. Для цього їх відбирали з шахти апарата ЛА-2 і досліджували на 
колірність, мутність, вміст змулених речовин, сухий залишок, залишок після прожарювання. 

Таблиця 2 – Якість паперу для гофрування, одержаного в композиції соняшнику й соломи  

Значення показника 

для композиції соняшник/солома 
для марки  

ГОСТ 7377-85 
Показник якості 

100/0 75/25 50/50 25/75 0/100 Б-3 Б-2 
Питомий опір розриву  
в машинному напрямі, кН/м 

2,8 5,7 5,5 5,9 6,1 5,5 6,0 

Абсолютний опір 
продавлюванню, кПа 

84 170 182 278 290 175 275 

Опір площинному стиску, Н 130 175 187 238 262 150 230 
Опір торцевому стиску, кН/м 1,7 2,4 2,8 3,0 4,4 0,75 0,95 

Установлено, що змулених речовин (в основному напівцелюлозних волокон) у стічній воді небагато 
(табл. 3). Оскільки папір виготовлено без проклеювання, сухий залишок складався з лігносульфонатів та 
органічних кислот, що перейшли з рослинної сировини у розчин. Невелику кількість сухого залишку можна 
пояснити ретельним промиванням напівфабрикатів від відпрацьованого лугу, що є носієм розчинених 
речовин. 

Таблиця 3 – Параметри стічних вод після відливання паперу для гофрування 

Склад композиції 
Колірність, 
град. ПКШ 

Мутність, 
мг/дм3 SiO2 

Вміст змулених 
речовин, мг/дм3 

Сухий 
залишок, 
мг/дм3 

Залишок після 
прожарювання, 

мг/дм3 
Напівцелюлоза соняшнику 50,0 49 1,6 1,01 0,18 
Напівцелюлоза соломи 67,0 36 1,3 1,20 0,13 
Напівцелюлоза ріпаку 32,0 87 1,5 0,84 0,12 
Напівцелюлоза соняшнику 
й ріпаку у співвідношенні: 

     

75/25 14,0 30 1,0 0,70 0,21 
50/50  28,0 62 1,4 0,80 0,19 
25/75  42,5 85 0,9 0,87 0,13 

Напівцелюлоза соняшнику 
й соломи у співвідношенні: 

     

75/25 42,5 46 0,92 0,90 0,12 
50/50  61,0 31 1,00 1,01 0,16 



25/75  40,0 38 0,88 0,85 0,10 

Попри те, що волокна із недеревної рослинної сировини мають незначну водовіддачу й високий 
вологовміст, вони забезпечують паперові добре проклеювання (навіть без клею) завдяки великій кількості 
геміцелюлоз та одночасно високій зольності, що важко відмивається, та адсорбційній здатності.  

Під час зневоднення маси зразки паперу добре ущільнюються, що пояснюється набуханням 
геміцелюлозних волокон, що не тільки втримують воду, але й дрібне волокно, що відіграє роль зв’язуючого, 
впливаючи на паперотворні властивості. Вплив дрібних волокон тим сильніший, чим більшу жорсткість 
вони мають [4]. 

 
Висновки 
Установлено, що напівцелюлозу, одержану нейтрально-сульфітним способом зі стебел соняшнику, у 

композиції з напівфабрикатами з ріпаку й соломи можна використовувати для виробництва паперу для 
гофрування. Помічено недостатню дію на первинну стінку клітин соняшнику для доброї фібриляції, що 
вимагає додаткових досліджень. Підсіткові води, що утворилися після отримання паперу для гофрування із 
досліджених напівфабрикатів, мали незначні вимої волокна, що покращує їхню конкурентноздатність. 
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A number of brews were held neutral-sulphite process stems from sunflower straw, rape straw and cellulose to 
obtain semi-cellulose. The influence of fibrous semi-finished products obtained from annual plants was investigated 
in composition on the receipt of paper for corrugating. It shows the influence of the morphological structure of 
semi-finished fiber strength values for the paper. Waste after making of paper for corrugating is investigated. 

Keywords: semi-cellulose, cellulose, sunflower stalks, neutral sulfite pulping, semi-finished fiber, fluting. 


