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ПІДВИЩЕННЯ НЕПРОЗОРОСТІ ПАПЕРУ
ДЛЯ ДРУКУ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ МАСОЮ 1 м2
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Исследованы свойства волокнистого материала
для производства печатной бумаги с повышенной
непрозрачностью и сниженной массой.
Properties are explored of fibred material for production
of printing paper with the promoted opacity and lowered mass.
Постановка проблеми
Приведені результати дослід
жень стосуються розроблення тех
нології виготовлення паперу зі зни
женою масою 1 м2 для виготовлен
ня поліграфічної продукції у тому
числі для друкування шкільних
підручників і є продовженням до
сліджень, направлених на створен
ня технологій і процесів його ви
робництва [1, 2].
Як відомо, чинний на території
країн колишнього СРСР, у тому
числі і на території України, стан
дарт ГОСТ 909489 «Бумага для пе
чати офсетная. Технические усло
вия» регламентує виготовлення па
перу для друку масою площі 1 м2
60, 80, 100 г і вище.
Аналіз попередніх
досліджень
Аналіз реальної ситуації щодо
власного виробництва і споживан
ня паперу для друкування книжко
вожурнальної літератури, шкіль
них підручників, енциклопедичних і
бібліографічних видань, іншої полі
графічної продукції, а саме: відсут
ність в країні власного виробництва
волокнистих напівфабрикатів (це
люлози, деревної маси), сучасного
папероробного і технологічного об
ладнання, дефіцит інвестицій в роз
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виток паперової галузі показує не
доцільність виробництва в Україні
паперу для друку згідно з згаданим
ГОСТ 909489, який не може бути
конкурентоспроможним з аналогіч
ною продукцією Росії, Фінляндії —
країн з високорозвиненою целю
лознопаперовою галуззю.
Реальний стан паперової галузі
вказує на доцільність виробництва
спеціальних видів паперу, яким, на
нашу думку, може бути папір для
друку, у т.ч. офсетного, що має зни
жену масу паперу площею 1 м2 48 г
з високим рівнем структурномеха
нічних і друкарських властивостей.
Застосування такого паперу дає
змогу знизити питомі витрати його
на одиницю друкованої продукції з
одночасним зниженням її маси (на
приклад, підручників, енциклопедич
них словників з великою кількістю
сторінок тощо) і витрат, пов’язаних
з її транспортуванням і зберіганням
(потрібно менше транспорту для
перевезення і менші площі сховищ
бібліотек, архівів тощо). Якщо папір
масою площі 1 м2 48 г характери
зується необхідним комплексом
властивостей, що відповідають яко
сті паперу з масою площі 1 м2 80
або 100 г, то це свідчить, що в оди
ниці маси погонних або квадратних
метрів буде більше, тобто можна
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надрукувати продукції відповідно
більше в 1,65 або 2,0 рази.
Відповідно до вимог ДСанПіН
5.5.6.08402 «Гігієнічні вимоги до
друкованої продукції для дітей» па
пір для книжкової продукції, у т.ч.
шкільних підручників, повинен мати
матову поверхню, білість 70—88 %,
непрозорість не менш 90 %, високу
механічну міцність, що забезпечує
технологічність його перероблення
на сучасному швидкісному полігра
фічному устаткуванні і тривалий
термін експлуатації продукції на
його основі (наприклад, книги, сло
вники тощо).
Тому папір для друку повинен
мати певні друкарські властивості,
що характеризуються комплексом
показників, які забезпечують висо
ку якість поліграфічної продукції.
Незалежно від способу друку на
друкарські властивості паперу впли
вають його однорідність, здатність
сприймати фарбу, білість, гладкість
і площинність, лиск, мікрогеомет
рія, стійкість поверхні до вищипу
вання. До числа факторів, що виз
начають якість друку, належать та
кож ступінь контрастності між за
друкованими і незадрукованими
ділянками, чіткість друку, його про
свічуваність тощо.
Для паперу, що використовуєть
ся для друку, важливою його влас
тивістю є непрозорість, яка забез
печує можливість використання
для друку обох боків паперового
аркуша без побоювання, що текст,
який надруковано на одному боці
аркуша, просвічуватиме на проти
лежний і ускладнить читання. Осо
бливо це є важливим для паперу
зниженої товщини і маси паперу
площею 1 м2.
Для поліпшення друкарських вла
стивостей паперу до його компо
зиції вводять мінеральні наповню
вачі: каолін, крейду, двоокис тита

ну. Досягнення високого ступеня
непрозорості безпосередньо зале
жить від кількості введеного в ком
позицію паперу наповнювача. Для
забезпечення непрозорості на рівні
90 %, як показали наші досліджен
ня [1, 2], необхідно ввести в компо
зицію паперу зі зниженою масою
площею 1 м2 не менше 16 % каолі
ну. Разом з тим, вміст наповнювача
у папері не може бути безмежним,
тобто існує межа, до якої можлива
заміна целюлозного волокна як
компонента структурно і паперот
ворних властивостей паперу, напо
внювачем. Введення наповнювача
вище такої межі призведе до втра
ти механічної міцності, ступеня
проклеювання, жорсткості, підви
щення пилимості під час перероб
лення паперу на каландрах і пере
мотування, до підвищення порис
тості і, як наслідок, до надмірного
поглинання фарби під час друку
вання і помутніння офсетного друку.
Цей вплив можна пояснити роз
глядаючи механізм структуроутво
рення і зчеплення розмелених це
люлозних волокон в паперовому
полотні за допомогою водневих
зв’язків за умови відсутності напо
внювачів і зв’язувальних допоміж
них речовин.
Молекула природної целюлози
складається з глюкозних залишків,
кожний з яких має три гідроксильні
групи біля 2го, 3го і 6го атомів
вуглецю, і які, власне, визначають
гідрофільний характер целюлози,
тобто задовільне змочування і її на
бухання.
Формування паперового полот
на відбувається з водної суспензії
целюлозних волокон, на поверхні
яких активні гідроксильні групи
сольватовані молекулами води, які
можна позначити у вигляді диполів
. За відповідних умов
зближення між собою таких воло
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кон під великим тиском між актив
ними групами на поверхні сусідніх
молекул можуть створюватись че
рез диполі різні мостикові зв’язки:
міжмолекулярні сили Ван дер Ва
альса і водневі зв’язки. Тобто вод
невий зв’язок виникає у атома вод
ню, що знаходиться між двома
електронегативними атомами, на
приклад, двома кисневими атома
ми [3]. У випадку зволоження во
дою деякі водневі зв’язки між
гідроксильними групами целюлози
розриваються і створюються нові
водневі зв’язки з молекулами во
ди. Коли целюлоза висушена, мо
лекули води, які створюють водневі
зв’язки з гідроксильними групами
целюлози, значною мірою видаля
ються і водневий зв’язок між гідро
ксилами відновлюється.
Аналогічний процес створення
зв’язків між волокнами відбуваєть
ся за відповідних умов виготовлен
ня паперу або картону, а саме
послідовно на стадіях пресування і

а

б

Схема мостикових зв’язків між пара
лельними целюлозними ланцюгами:
а — паралельні целюлозні ланцюги,
з’єднані боковим зв’язком через вод
неві мостики в сухих волокнах; б — па
ралельні целюлозні ланцюги, з’єднані
молекулами води через водневі мос
тики у вологому волокні
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сушіння. Якщо висушити вологий
лист паперу, то між молекулами
двох волокон целюлози за наяв
ності між ними необхідного контак
ту та відстані між ними 0,24—0,27 мм
під дією сил поверхневого натягу
води створюються водневі зв’язки.
Наявність водневих зв’язків у
папері, можливість їх розривання і
повторного створення є, очевидно,
одним з головних факторів, які виз
начають такі властивості паперу як
механічна міцність, вбирна здат
ність, гігроскопічність, рівномір
ність структури тощо.
Схематично водневий зв’язок у
папері може бути поданий у такому
вигляді на рисунку [4].
Часточки наповнювача розри
вають контакти і зв’язки між окре
мими волокнами, розміщуючись
між ними і знижуючи тим самим
кількість центрів і площу контактів,
послаблюючи зв’язок між гідрок
сильними групами на поверхні роз
мелених і укорочених волокон це
люлози та силу зчеплення між ни
ми під час зневоднювання сус
пензії паперової маси на сітковому
столі, пресування і сушіння на
циліндрах папероробної машини.
Зниження кількості точок зітк
нення, площі контакту і, відповідно,
зв’язку між гідроксильними група
ми целюлозних волокон призво
дить до зниження механічної міц
ності і підвищення пористості
структури паперового полотна.
Тому виробництво паперу для
друку зниженої маси площі 1 м2 і
товщини потребує вирішення пи
тань щодо зниження негативного
впливу мінерального наповнювача
на його характеристики міцності та
забезпечення йому необхідного
рівня непрозорості і білості. Білість
— це властивість паперу, яка вира
жає ступінь приближення його
білості у відсотках до білості по
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верхні матеріалу, що прийнята за
ідеальну (пластинки із сульфату
барію чи окису магнію) за однако
вих умов освітлення та спостере
ження, і визначається коефіцієнтом
відбивання. Непрозорість паперу
характеризує нездатність його про
пускати відкрите світло паралель
ними променями без розсіювання.
Наповнювачі підвищують білість
і непрозорість паперу, головним
чином, за рахунок збільшення ко
ефіцієнта світлорозсіювання, який
тим вище, чим більше коефіцієнт
його світлозаломлення і чим ближ
че розмір його часток до оптималь
ного (0,3—0,4 мкм) [5]. Ці вимоги
найбільше задовольняє двоокис
титану, однак широке застосуван
ня його обмежує висока вартість і
дефіцитність.
Зниження маси 1 м2 паперу при
зводить до різкого зниження його
непрозорості. Теоретичні розра
хунки, проведені російськими на
уковцями на основі залежності Гу
ревичаКубелкиМунка, показують,
що досягти непрозорості 95 % для
типографського паперу масою
40—50 г/м2, застосовуючи як напо
внювач звичайний каолін, практич
но неможливо. Для цього треба бу
ло б збільшити зольність до 55—
60 % для паперу масою 40 г/м2 і до
40 % для паперу масою 50 г/м2 [5].
Відомий процес виготовлення
офсетного паперу [5], з викорис
танням листяної і хвойної біленої
целюлози. Короткі волокна бере
зової й осикової біленої целюлози
сприяють створенню необхідних
друкарських властивостей паперу.
Як наповнювач використовують ка
олін. Папір, отриманий із застосу
ванням цього процесу, має масу
площею 1 м2 65—200 г та невисоку
щільність 0,63—0,67 г/см3, що дає
змогу підвищити показник непро
зорості аркуша. Однак при цьому

відомий папір має високу масу 1 м2,
а саме цей показник визначає масу
підручника, що має фіксовану кіль
кість сторінок.
Російськими науковцями роз
роблено спосіб виробництва про
клеєного паперу (патент № 2107121
РФ на винахід, D 21 H 21/16, опубл.
20.03.98.), що включає приготу
вання суспензії на основі лігноце
люлозного волокна, введення тра
диційного проклеювального агента
і цеоліту з наступним зневодню
ванням, яке здійснюють у присут
ності цеоліту з гідрофобністю, що
характеризується вмістом залиш
кового бутанолу менше 0,5 %.
Сферою застосування зазначеного
винаходу є виробництво пакуваль
ного паперу, переважно для упако
вування харчових продуктів. Най
більшого ефекту досягають при ви
користанні цеоліту типу пентасила,
який одержують шляхом активації
за температури 300 °С і оброблен
ня сумішшю бутанолу і води з ме
тою надання йому гідрофобності.
Внесення цеоліту здійснюють пе
ред введенням традиційної про
клеювальної речовини. Цеоліт від
повідно до зазначеного винаходу
має гідрофобні властивості і засто
совується у виробництві паперу як
проклеювальна речовина. Зазна
чений процес виробництва хоч і
дозволяє одержати папір з до
статніми показниками міцності, од
нак показник непрозорості його
буде невисоким. До того ж, папір
виготовляють з лігноцелюлозного
волокна — деревної маси або ма
кулатури, що можливо при виго
товленні пакувального паперу, але
неприпустимо для виготовлення
паперу для друку високої якості.
Зазначений процес виробництва
паперу не може бути використа
ним для виготовлення паперу для
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друку зниженої маси 1 м2, ні за
призначенням, ні за волокнистою
композицією.
Відома також технологія [7],
згідно з якою типографський папір
виготовляють з використанням у
композиції розмеленої сульфатної
біленої хвойної целюлози — 30 % і
розмеленої сульфатної біленої ли
стяної целюлози — 70 %. Як напо
внювач використовують суміш ка
оліну — 95 % і двоокису титану — 5 %
за сумарної витрати наповнювача
40 % від маси волокна. Відомий
процес виготовлення передбачає
спільне введення наповнювача і
зв’язуючих. Як зв’язуючі викорис
товують, зокрема, латекс синте
тичного каучуку БСК65/3 і поліак
риламід. Введення такого роду
зв’язуючих ускладнює технологіч
ний процес, оскільки латекс схиль
ний до коагуляції. Використання ж
як наповнювача двоокису титану
здорожує процес. До того ж, на на
шу думку, підвищений вміст напо
внювача призводить до збільшен
ня різнобічності паперу. Це озна
чає, що верхня сторона паперу
суцільно покрита нефлокульова
ним наповнювачем, навіть найбіль
ші і найгрубіші волокна на поверхні
листа і сіткової сторони волокна
більш відкриті, хоча на їхній по
верхні в значній кількості утри
мується наповнювач. Різнобічність
паперу призводить до зниження
його друкарських властивостей і
якості поліграфічної продукції. Ре
зультатами попередніх наукових
досліджень та аналізу літературних
джерел щодо розроблення техно
логії, процесів і організації серійно
го виробництва паперу зниженої
товщини і маси 1 м2, високої ме
ханічної міцності, якими є папір
конденсаторний або жиронепро
никний і вологостійкий для паку
вання харчових продуктів, було по
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казано, що при формуванні папе
рового полотна досягнення зімкну
тої його структури і необхідних
фізикомеханічних властивостей
значною мірою визначається які
стю паперової маси: розмірами,
ступенем розмелювання, фібри
лювання та пластичності целюлоз
них волокон [8].
Мета роботи
В основу подальших дослід
жень, які проводяться в УкрНДІ па
перу, поставлено завдання визна
чити таке співвідношення в папе
ровій масі між волокнами целюло
зи, розмелених до різної довжини, і
наповнювачем такої фракції за
розміром часток, які дали б змогу
підвищити непрозорість паперу зі
зниженою масою 1 м2 із збережен
ням необхідного рівня його міцні
сних властивостей.
Результати проведених
досліджень
Поставлене завдання вирішу
ється тим, що в технології виготов
лення паперу для друку зниженої
маси 1 м2, яка включає одержання
паперової маси з біленої сульфат
ної целюлози, введення у волокни
сту суспензію проклеювальної ре
човини і наповнювача, відливання і
сушіння, розмелювання проводили
з одержанням довговолокнистої
фракції з довжиною волокна 1100—
1200 мкм і коротковолокнистої
фракції з довжиною волокна 800—
900 мкм. Отримані фракції волокон
змішували у різних співвідношен
нях, мас %.
Як наповнювач використовува
ли цеоліт з масовою часткою
фракції 8 мкм 88—92 %, а процес
виготовлення паперу проводили
таким чином, що масова частка це
оліту в зразках паперу складала
3,3—12,0 %.
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У процесі виготовлення паперу
використовували цеоліт Сокірниць
кого родовища (Закарпатська обл.,
Україна) — природний мінерал (туф)
вулканогенноосадового походжен
ня клиноптилолітового типу класу
мікропористих каркасних алюмо
силікатів з вмістом SіО2 і Al2O3
відповідно 71,5 і 13,2 % загальної
кристалохімічної формули: (Na,K)4
CaAl6Sі30O72 х 24H2O.
Межі зміни співвідношень Sі/Al
складають 4,25—5,25. За даними
українських вчених [9] клинопти
лоліт Сокірницького родовища для
часток з діаметром 1,5 мм характе
ризується високою міжзернистою
пористістю (52—62 %) та зовніш
ньою поверхнею (18 м2/г) порівня
но з кварцевим піском відповідно
(38—42 %) і (0,12 м2/г). Структура
цеоліту характеризується наявні
стю мікропор, тому, на нашу думку,
його поверхня є доступною для
зв’язування з целюлозним волок
ном, що повинне сприяти утворен
ню досить сильного з’єднання
(зв’язків) з волокном целюлози во
локнистої суспензії під час форму
вання паперового полотна.
Для виконання досліджень ви
користовували сульфатну білену
деревну целюлозу з хвойної і лис
тяної деревини, яку розмелювали в
млинах безперервної дії до дося
гнення довжини волокон 1100—
1200 мкм (І частина). Аналогічним
способом розмелювали другу час
тину целюлози до досягнення дов
жини волокон 800—900 мкм. З от
риманої волокнистої маси І і ІІ час
тин складали волокнисту компо
зицію в різних співвідношеннях,
вводили до неї проклеювальний
склад з каніфольного клею — 1,5
мас. %, крохмалю — 2 мас. %, гли
нозему — 6 мас. %. Як наповнювач
використовували цеоліт фракції з
розміром часток 8 мкм. В таблиці 2

наведені результати випробування
зразків паперу, які виготовлені з
волокнистої маси, що складається
із суміші волокон І (1100—1200
мкм) і ІІ (800—900 мкм) частин у
співвідношенні 60:40 мас. % і
вмістом каоліну у композиції від 3,2
до 16,9 % за всіх інших рівних умо
вах (варіанти 8—14).
З приготовленої паперової маси
формували відомим способом па
перове полотно, яке висушували і
піддавали каландруванню.
В отриманих зразках паперу, що
відрізнялися співвідношенням во
локон І і ІІ частин і вмістом напо
внювача визначали масу паперу
площею 1 м2, білість, непрозорість,
руйнівне зусилля за нормативно
технічною документацією, що прий
нята в целюлознопаперовій га
лузі. Зразки паперу за варіантом 7
виготовляли згідно згаданого ви
ще способу виготовлення [7]. Про
водили роздільне розмелювання
сульфатної біленої хвойної целю
лози і сульфатної біленої листяної
целюлози. Розмелену целюлозу
змішували у співвідношенні, мас. %:
розмелена сульфатна білена хвой
на целюлоза 30, розмелена суль
фатна білена листяна целюлоза 70.
У розмелену масу водили прокле
ювальну речовину і наповнювач. Як
наповнювач використовували су
міш каоліну — 95 % і двоокису тита
ну — 5 % за сумарної витрати напо
внювача 40 % від маси волокна.
Результати випробування зраз
ків паперу, одержаних за розроб
леною та відомою технологіями
(варіанти 1—7) наведені в таблиці 1.
Як видно з результатів дослід
жень, непрозорість паперу на рівні
90 % досягається за вмісту цеоліту
у папері 6,3 % (табл. 1, варіант 4),
при цьому зберігаються на високо
му рівні білість (76,6 %) і механічна
міцність паперу (41 Н). У виготов

107

ПОЛІГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ

Таблиця 1
Результати випробування зразків паперу з цеолітом різних варіантів
Значення показника за варіантами
Найменування показника
1

2

3

4

5

6

7

Співвідношення дов
го і коротковолокни
стої фракції, %

100:0

90:10

80:20

70:30

60:40

50:50

30:70

Масова частка цеоліту
в композиції паперу, %

0,3

3,3

5,1

6,3

7,1

12,0

—

Масова частка напо
внювача (суміш ка
оліну і TiO2) в компо
зиції паперу, %

—

—

—

—

—

—

18,9

Маса паперу площею
1 м2, г

48,3

48,2

48,1

48,2

48,3

48,2

51,2

Білість, %

79,8

78,9

77,4

76,6

75,8

74,6

86,6

Непрозорість, %

80,6

84,8

86,9

90,4

92,6

95,8

92,8

45

44

42

41

38

34

21

Руйнівне зусилля, Н

Таблиця 2
Результати випробування зразків паперу з каоліном різних варіантів
Значення показника за варіантами
Найменування показника
8

9

10

11

12

13

14

Масова частка каоліну
в композиції паперу,
%

0

3,2

5,4

6,3

9,1

12,9

16,9

Маса паперу площею
1 м2, г

48,3

48,4

48,4

48,2

48,2

48,4

48,4

Білість, %

79,8

79,8

80,3

81,9

82,4

84,4

84,9

Непрозорість, %

80,6

82,4

83,5

84,2

86,1

88,3

90,2

45

43

38

35

34

31

24

Руйнівне зусилля, Н
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леному відповідно з варіантом 7
папері непрозорість 92,8 % дося
гається за масової частки напо
внювача в ньому 18,9 %. З викори
станням каоліну як наповнювача,
що має широке застосування у ви
робництві паперу, необхідний рі
вень непрозорості 90,2 % досягаєть
ся за вмісту каоліну в паперовому
полотні 16,9 % (табл. 2, варіант 14).
Однак високий вміст наповнювача
негативно впливає на механічну
міцність, знижуючи її до низького
рівня 21 і 24 Н відповідно для
варіантів 7 і 14, що не дозволяє ви
користовувати такий папір для ви
готовлення шкільних підручників,
знижуючи термін їх використання,
продуктивність поліграфічного ус
таткування та технологічність його
перероблення під час виготовлен
ня друкованої продукції.
Результати досліджень показа
ли також, що застосування в запро
понованій технології волокнистої
композиції паперової маси на ос
нові довго і коротковолокнистої
фракцій волокон у співвідношенні
60:40 сприяє отриманню зімкнутої і
щільної структури паперу, яка за
безпечує високий рівень показ
ників механічної міцності і непрозо
рості та рівномірність і стабільність
цих характеристик за шириною па
перового полотна.

Ефективність застосування цео
літу, що полягає в підвищенні не
прозорості паперу для друку, можна
пояснити високими дисперсністю
та зовнішньою поверхнею його зе
рен (часток), що сприяє утворенню
з целюлозним волокном щільної
непрозорої структури паперового
полотна.
Папір, що виготовлено з цеолі
том, незважаючи на те, що має
знижені масу 1 м2 і товщину, харак
теризується також високим рівнем
показників механічної міцності, не
прозорості, білості, який задоволь
няє вимогам зазначеного вище
ДСанПіН для виготовлення книж
кової продукції, у т.ч. шкільних під
ручників, не поступаючись паперу з
більш високою масою площі 1 м2.
Таким чином, результатами до
сліджень показано практичну мож
ливість застосування цеоліта в
композиції паперу для друку з ме
тою підвищення його непрозорості
зі збереженням необхідного рівня
механічної міцності завдяки нез
начній витраті наповнювача, також
заміни високо вартісного і дефіцит
ного двоокису титану більш деше
вим наповнювачем із забезпечен
ням необхідного рівня оптичних
властивостей паперу зниженої ма
си 1 м2.
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