PGS.TS. LÊ QUANG DIỄN -TS. PHAN HUY HOÀNG,
TS. NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

CÁC PHƯƠNG PHÁP HIỆN ĐẠI
SẢN XUẤT VẬT LIỆU Xơ SỢI
HO NGÀNH CốNG NGHIỆP GIẤY

I

NHÀ XUẤT BẢN BÁCH KHOA HÀ NỘI

PGS. TS. LÊ Q U A N G DIÊN, TS. NGUYỄN THỊ M INH NG U YỆT
TS. PHAN HUY HOÀNG

CÁC PHƯƠNG PHÁP HIỆN ĐẠI
SẢN XUẤT VẬT
• LIỆU
• X ơ SỢI
•
CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY

NH À X U Á T BẢN BÁCH K H O A HÀ N Ộ I

M ã sổ : 3 4 5 4 - 2 0 1 5/C X B IP H /0 1 - 85/B K H N

B iên m ục tr ê n x u ấ t bản p h ẩ m c ủ a T h ư viện Q uốc gia V iệt N am
Lê Q uang D iễn
Các j>hưorng pháp hiện đại sản xuất vật liệu xơ sợi cho ngành công
nghiệp giây / Lê Q uang Diễn, Phan Huy Hoàng, Nguyễn Thị M inh
N guyệt. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2015. - 292tr. : bảng, hình vẽ ; 24cm
Thư mục: tr. 287-288
ISBN: 978-604-938-727-2
1. Bột giấy 2. Còng nghệ sản xuất
676.1 - dc23
BKM 0013p-CIP

2

LỜI NÓI ĐẦU
Công nghiệp giấy là một trong những ngành công nghiệp chế biến trọng yếu
của nền kinh tế quốc dân, sứ dụng nguồn nguyên liệu chính là gỗ, tre nứa, rơm rạ,
bã mía,

để sản xuất ra các sản phẩm giấy đa dạng, như giấy in, giấy viết, giấy

bao bì, giấy vệ s i n h , p h ụ c vụ nhu cầu trong mọi lĩnh vực, từ công nghiệp, quốc
phòng, văn hóa đến những nhu cầu đời sống sinh hoạt nhỏ nhặt nhất của con người.
Hiện nay, công nghiệp giấy trên thế giới đã sàn xuất ra hơn 600 loại giấy và
cactong với nhiều chủng loại và được sứ dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như:
Các loại giấy đối lập nhau: giấy không nhìn thấy và giấy trong suốt; giấy cách điện
và giấy dẫn điện; giấy có độ mỏng chi 4-5 micro mét (tức mỏng gấp 10-15 lần sợi
tóc), ngược lại với cactong có thể dày tới vài mm; hay giấy nhẵn và giấy ráp, ...
nhưng chúng đều được sàn xuất từ vật liệu xơ sợi có nguồn gốc tự nhiên, có khả
năng tái sinh và phân bố khắp nơi trên hành tinh xanh.
Đối với nhũng quốc gia có tiềm năng trữ lượng rừng lớn, lại có thêm nguồn
phế phụ phẩm nông nghiệp dồi dào như nước ta, thì đây là lợi thế để phát triển
ngành công nghiệp giấy. Vì vậy những năm gần đây, công nghiệp giấy nước ta đã có
những đầu tư lớn về đổi mới công nghệ, thiết bị, đầu tư mới các dự án sản xuất quy
mô, với ứng dụng các tiến bộ khoa học và kỷ thuật mới nhất của công nghiệp giấy
thế giới, kỳ vọng sẽ là một trong những ngành công nghiệp có mức tăng trường cao,
đóng góp vào tién trinh cong nghiẹp hòa và hiện đại hóa đát nước.
Đề phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nhận thúc đúng đắn về công nghệ, thiết bị,
đồng thời đánh giá tiềm năng, lợi thế và tác động môi trường của một ngành công
nghiệp giấy hiện đại, trong bối cảnh đẩy mạnh phát triển công nghiệp, hội nhập
khu vục và hội nhập quốc tế, cuốn sách “Cúc phương pháp hiện đại sản x u ất vật
liệu x ơ sợi cho ngành công nghiệp giấy” giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất về
công nghệ, thiết bị hiện đại sản xuất bột giấy cho sàn xuất giấy, sản xuất xenlulozơ
cho sản xuất vật liệu và hóa chất.
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Nội dung cuốn sách được tổng hợp và cô đọng từ khối lượng lớn thông tin
về công nghệ và thiết bị sản xuất bột giấy bằng phương pháp hóa học và cơ học, đã
được trình bày trong nhiều ấn phẩm có nội dung tương tự của nhiều tác giả trong
và ngoài nước, kết hợp với kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu của các tác giả,
nhằm cung cấp cho người đọc những hiểu biết cơ bản và cập nhật, cung cấp thông
tin cần thiết cho độc giả trong học tập, công tác.
Cuốn sách chắc chắn còn nhiều hạn chế và thiếu sót. Tập thể Tác giả rất
mong nhận được sự đóng góp ý kiến và phê bình của các độc giả.

T ập thể Tác giả
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Phần 1

MỞ ĐÀU
1.1. KHÁI NIỆM VÈ VẬT LIỆU xơ SỢI sử DỤNG TRONG CÔNG
NGHIỆP GIÁY
1.1.1. Nguồn gốc của vật liệu xo> sợi
Như đã biết, từ “xơ sợi" (tiếng Anh: fiber) được bắt nguồn từ tên Latinh
fibra, theo quan điểm hiện đại được hiểu là vật liệu cao phân tử (polyme) có cấu
trúc lớp, kéo dài, bị biến dạng ở mức độ nhất định dưới tác dụng của các tác nhân
cơ học, lý học, hóa h ọ c ,...
Vật liệu xơ sợi sử đụng trong ngành công nghiệp giấy giấy, cho sản xuất các
loại giấy, cáctong đa dạng, là những vật liệu có nguồn gốc thực vật. Chúng là
nhũng vật liệu tồn tại trong tự nhiên ờ dạng có thể sừ dụng ngay được, chỉ cần chế
biến, tách khỏi các tạp chất và các thành phần không mong muốn.
Trong thực vật, xơ sợi tồn tại ờ hầu hết các bộ phận của cây (vỏ, libe, thân,
lá, cành, rễ, và thậm chí ở cả trong hoa hay hạt. Mặc dù hình thành ở những loài
thực vật khác nhau hay ở những vị trí khác nhau ngay trên cùng một cây, nhưng xơ
sợi thực vật đều có đặc tính chung là nhẹ (tức có khối lượng thể tích thấp), có độ
dẻo, có khả năng kéo giãn và đàn hồi, nhưng chúng lại dễ thấm nước, dễ bị phân
hủy sinh học.
Có thề nói, nguồn nguyên liệu cho sản xuất vật liệu xơ sợi, sừ dụng trong
công nghiệp giấy là các loài cây có hạt, nhưng trên thực tế không phải tất cả các
loài cây có hạt đều đưạr sử dụng ch« sàn xuất, mà chi một số chúng mang lại hiệu
quả kinh tế và môi trường đối với ngành công nghiệp hiện đại. Theo thống kê,
riêng cây thân gỗ hiện trên Thể giới có trên 50 loài được sử dụng cho sản xuất giấy
và chế biến sinh hóa học khác, bao gồm 38 loài cây lá rộng và 13 loài gỗ lá kim.
Trong khi đó số loài cây có thể đạt hàng chục ngàn, phân bố trong rừng với diện
tích đạt khoảng 4 ti hecta (chiếm khoảng 30% diện tíc lục địa toàn cầu), với trữ
lượng ước tính đạt trên 350 ti m3 gỗ. Đây là nguồn tài nguyên vô cùng lớn và giá
trị, đồng thời một phần trong số đó là nguồn nguyên liệu tái sinh tiềm năng cho sản
xuất vật liệu xơ sợi, sử dụng trong ngành công nghiệp giấy.
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