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 چکیده 

و  نترکیدم به مقاو، مقاومت در برابر جذب آبمثل های منحصربفرد ویژگی ی باعنوان محصولسنگی به ورق تولید

انرژی و انتشار گازهای کاهش مصرف آب،  در مقایسه با ورق های سلولزی و کاغذیهمچنین پارگی مناسب و 

ها، فرآیند تولید، کاربردها، به بررسی ویژگی ،مقالهباشد. در این در حال گسترش می ،ای در حین فرآیند تولیدگلخانه

جذب آب بسیار کم،  شاملسنگی  ورقهای داخته شده است. مزیتسنگی با کاغذ پر ورقمقایسه روند توسعه و 

-بهو  نشرچاپ و بندی، بسته صنایعسازد که در این محصول را قادر می و قیمت تمام شده کمتر،پذیری مناسب چاپ

دلیل ساختاری لیکن به .مطرح باشد، به عنوان محصولی قابل رقابت با کاغذهای سلولزی مرسوم هابرچسب خصوص

، بیشتر دانسیتهشود.  کاغذ در چرخه بازیافت مشکالتیتواند باعث ایجاد میدرصورت اختالط با آن  ،تفاوت با کاغذم

از جمله اتیلن در آن، و وجود پلینور ماوراء بنفش  و خورشید در معرض نورپذیری مقاومت کششی کمتر، تخریب

بازیافت ورق سنگی و کند. را محدود می محصولاین د که استفاده از نباشی میگسن ورقکاربرد در معایب اصلی 

هایی که روشکارگیری بهو های مقاوم در برابر نور ماوراء بنفش پذیر و افزودنیتخریبپلیمرهای زیستاستفاده از 

 ،بازیافتی تمهیداتی برای تفکیک آن از کاغذ کنار ایجاددربتواند معایب ورق سنگی را برطرف کند، در آینده نزدیک 

شناخت کاربردهای مناسب این  بیشتر فراهم خواهد ساخت. یکاغذ محصوالتجایگزینی آن را با برخی از امکان 

 و  پذیریقیمت مناسب مواد اولیه آن در ایران، دسترسباتوجه به  ،محصول جدید در ایران و بازارهای هدف

های جدید گذاریسرمایهو موفقیت در یری پذرسد. توجیهنظر میضروری به ،این محصول فردمنحصر بههای ویژگی

 دادناز خطر هدر  که شناخت استزیست مرهون این از نظر اقتصادی، فنی، بازاریابی و محیط تولید ورق سنگی

های صادرات این محصول را و حتی زمینه ههای کشور و بروز مشکالتی در صنعت بازیافت کاغذ کاستسرمایه

 .فراهم خواهد کرد
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Abstract 

The production of stone paper as a product with unique characteristics such as waterproofness, 

resistance to bursting and proper rupture, as well as reducing water consumption, energy and 

greenhouse gas emissions during the production process, is expanding. In this article, the 

characteristics, production process, applications, development process and general comparison of 

stone sheet with paper are reviewed. The advantages of sheet metal, including very low water 

absorption, good printability and lower cost, enable this product to be used as a product in the 

packaging, printing and especially label industries. Compete with conventional cellulose papers. 

However, due to the different structure of the paper, mixing with it can cause problems in the normal 

paper recycling cycle. Higher density, lower tensile strength, degradability to sunlight and ultraviolet 

light and the presence of polyethylene in it, are among the main disadvantages in the use of stone 

sheet, which poses challenges in using this product. . Recycling of sheet metal, the use of 

biodegradable polymers and UV-resistant additives and arrangements to separate it from recycled 

paper, will make it possible to replace it with some more paper products. Knowing the appropriate 

application of this new product and the target markets, considering the reasonable price of its raw 

materials and availability in Iran and unique features of this product seems necessary. The justification 

and success of new investments in the production of stone sheets in economic, technical, marketing 

and environmental terms is due to the knowledge that it will reduce the risk of wasting the country's 

capital and problems in the paper recycling industry. 

 

Keywords: Stone paper, calcium carbonate, high density polyethylene, applicable properties, 

products. 

 

 مقدمه  -1

های زیادی را از نظر گیرد، فرآیندی است که چالشفرآیند تولید کاغذ که امروزه در سراسر جهان مورداستفاده قرار می

این صنایع با بهره برداری از منابع جنگلی و  اقتصادی و زیست محیطی برای کشورهای تولید کننده کاغذ بوجود آورده است.

-دیکربن ای به خصوص گاز به افزایش انتشار گازهای گلخانه دهند که منجرافزایش میرا زایی پدیده بیابان ،لیگنوسلولزی

ند رنگبری که کاغذ و همچنین فرآیخمیربرای تبدیل این مواد به  ،برداری از این منابعشود. به دنبال بهرهمیدر محیط  اکسید

با مصرف آب زیاد و مواد شیمیایی همراه است، آلودگی زیست محیطی ناشی از پساب، مواد جامد و انتشار گازهای  عمدتاً
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محیطی کمترین هزینه و کمترین مشکل زیستبا  ،تولید کاغذ با کیفیت . بنابراینشوددوچندان میای ای کارخانهگلخانه

طع درختان، مصرف الیاف سلولزی در جهت کاهش قها با هدف کاهش اده از پرکنندهستفا ،بسیار مهم است. بدین منظور

ش واسطه کاههطریق مصرف مواد معدنی به جای الیاف سلولزی و کاهش انرژی مصرف شده بکاهش هزینه تمام شده از 

کاغذ، بهبود کیفیت چاپ، گیری ا با بهبود خواص نوری، بهبود شکلهباشد. پرکنندمصرف آب و برق در حال گسترش می

کمک شایانی به کیفیت کاغذ تولید شده از الیاف  ،محیطیهای زیستپایداری ابعادی، بهبود کیفیت نوشتاری و جنبه

، های مکانیکیمنفی بر مقاومت اثرات ،به دلیل تداخل در پیوند بین الیاف هاد استفاده از پرکنندههرچنکنند. سلولزی می

چاپ(، اختالل در آبگیری )افزایش مقدار استفاده از ماشین  سطوح ادواتها و ری آبگیری، تیغهسایش )روی توایجاد 

، افزایش مقدار رسوب 2غبارتشکیل  ، افزایش تمایل به1کمک نگهدارنده(، افزایش اختالف دو سطح کاغذ، کاهش سفتی

شود، با این حال صنایع کاغذسازی یدر کارخانه متر شدن گردش چرخه آب سفید و همچنین پیچیدهروی ماشین کاغذ 

-از جمله مهمترین پرکننده دهند.انجام می های چاپ و تحریردر کاغذعمدتاً  ،ها را به عنوان افزودنیاستفاده از این پرکننده

 .[2, 1] اشاره کرد 3کربنات و تیتانیوم دی اکسیدن، تالک، کلسیم توان به کائولهای مورد استفاده در صنایع کاغذسازی می

داده دو شکل کلسیم کربنات رسوب  بهدر صنایع کاغذسازی کلسیم کربنات به عنوان پرکننده و رنگدانه پوششی استفاده از

به عنوان پرکننده و  گسترش استفاده از این ماده در شکل و اندازه متفاوت ،با این حالباشد. بسیار رایج می 4شده و آسیابی

  شده است. 6معدنی ورقیا  5سنگی ورقلید محصول جدیدی به نام منجر به تو رنگدانه در صنعت کاغذسازی

پلیمرها،  ترکیبا ب یبرای اهداف خاصرا  ®Polyartو  ® Teslin هایورقکاغذسازی  عتدر اواخر قرن بیستم میالدی، صن

ای کاربردهای رکاغذهای سلولزی ب در مقایسه باهای مصنوعی )شیمیایی( ورقها طراحی کرد. این رنگدانهها و افزودنی

                                                           
1 Stiffness 
2 Dusting 
3 TiO2 
4 PCC and GCC 
5 Stone Paper or Rock paper 
6 Mineral Paper 
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های و سازگاری با بطری چربیبه  ت، مقاومبودن ضد آبمثل  یکه خواص مورد نیاز 1هاو برچسب اسکناسخاص از جمله 

شوند. استر و پلی استایرن تولید میاز پلی پروپیلن، پلی ها عمدتاًورقتر هستند. امروزه، این دارند، مناسبرا پالستیکی 

گذاری این نام دلیل نام .[4, 3] ردسنگی تجاری را تولید ک ورقاولین  1991در سال  Lung Meng (TLM)شرکت تایوانی 

کاغذ سلولزی و همچنین استفاده از سنگ آهک به عنوان ماده اولیه برای تولید آن بود.  کلی بهت شبرای این محصول، مشابه

روی کاغذهای سلولزی مورد استفاده هنرمندان در بر  ای است کهشدهسنگی پوشش داده ورقتولید شده، متمایز از  ورقاین 

سازگاری  هدفسنگی با  ورق. رفتندگاده قرار میاستف لیتوگرافی مورد هایکلیشه یبه منظور جایگزینو نوزدهم  اوایل قرن

حداقل میزان دفن  و بودنپذیرتجزیهت، قابلیت بازیافت، درخقطع محیطی، کاهش ردپای کربن، تولید بدون آب و زیست

روز، . تا به امسلولزی باشدرایج کاغذهای برخی از کاربردهای تواند جایگزین مناسبی برای کردن آن در محیط زیست، می

 Karst Stoneو  ™Repap® ،TerraSkin™ ،Parax™ ،RockStockهای تجاری مختلفی از جمله تحت نام ورق سنگی

Paper™ [5] شودمی مصرفتولید و المللی در بازارهای بین. 

انجام سه سنگی و کاغذ گال ورق 2های مکانیکی و ممانعتیویژگیای بین مقایسه( 1391دهقانی فیروزآبادی و همکاران )

 هایو همچنین کاهش آلودگی و بیان کردند که به علت محدودیت منابع چوبی در برخی کشورها از جمله ایران دادند

وکاهش مصرف انرژی مناسب هایی از قبیل ضدآب بودن، مقاومت به پارگی سنگی با دارا بودن مزیت ورق، زیست محیطی

با سنگی را  ورقساختار ( 2119)و همکاران  CHU. [6] باشدی بسیار مناسب بندبسته محصوالتبرای تولید تواند می ،و آب

بنفش،  ءبا نور مرئی، نور ماورا 3پیرشدن هاییمارتحت شرایط معمولی و ت EDS-SEM و FTIR-ATR هایفناوریاستفاده از 

نتایج آنها نشان داد . [5] میایی و فیزیکی در مقایسه با کاغذ بررسی کردندیاز نظر تخریب شو حرارتی همراه با رطوبت نسبی 

، رنگ تغییر به منجراز طریق اکسیداسیون نوری  آنسنگی به نور ماورابنفش و مرئی حساس بوده و تخریب  ورقکه 

های سنگی، روش انواع ورق( 2121و همکاران ) Indriati .[5] شودمی سنگی ورق شدن تکهتکه و نخورد تاب شکنندگی،

                                                           
1 Label 
2 Barrier 
3 Aging 
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رایج را مورد مطالعه قرار دادند. مطالعه آنها نشان داد که تولید  هایو مقایسه آن با کاغذ انرژی آب، میزان مصرف ،تولید

ای در و به دلیل انتشار کمترگازهای گلخانهبوده  پذیرتوجیه مصرف آب و انرژی کامالًسنگی از نظر زیست محیطی،  ورق

 و کندلبه ورق سنگی انگشت را همانند کاغذهای رایج دچار جراحت نمی .[1]باشد دار محیط زیست میدوست ،حین تولید

. همچنین قابلیت زیاد استاین ورق مقاوم به پارگی است و پایداری رنگی و پایداری نسبت به کپک زدن این ورق بسیار 

 .[1]وجود دارد نیز خیس محیطی نوشتن روی آن در شرایط 

 سنگی  ورقترکیب و ساخت  -2

هزار سال پیش کشف شد. در اواخر قرن بیستم نیز چین بار دیگر  2ها در فناوری تولید کاغذ برای اولین بار توسط چینی

 Jiu سنگی جهان در منطقه ورقین کارخانه تولید بود. اول رایجمحصول جدیدی را معرفی نمود که رقیب کاغذ سلولزی 

Hua  ده بعد از خرد کردن، مورد استفا آهکسنگ  ،در این کارخانهآغاز به کار کرد.  آهکسنگ از با استفاده و چین

 1کل ش سنگی تبدیل می شود. ورقشده و به  مخلوط 1اتیلن دانسیته باالبا پلی ،نظرات موردزه ذرآسیاب شدن و تبدیل به اندا

 دهد.سنگی را نشان میورق مراحل تولید 

 
 [8]سنگی ورق مراحل تولید  -1شکل

                                                           
1 HDPE 
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هک و باشد که منبع آن سنگ آ( میGCCسنگی، کلسیم کربنات آسیابی ) ورقاصلی  ء، جزسلولزیخالف کاغذهای بر

دهنده سطحی به ترتیب برای پیوند بازیافتی و پوششیا  1بکرصورت بهدانسیته باال با لن اتیپلی. استگچ بدست آمده از معادن 

و ل تولید شده دارای قابلیت ضد آب محصو ،در نتیجهکه  شودافزوده میسنگی  ورقپذیری به مواد و افزایش قابلیت چاپ

دانسیته باال با اتیلن درصد از پلی 11 -41و کربنات کلسیم سنگی از  ورقدرصد  61-91 باشد. معموالًپایداری فیزیکی می

ده در این نوع رخانه تولیدکننکامحصول و تشکیل شده است. با این حال مقدار کمی رنگدانه و جوهر چاپ نیز بسته به نوع 

باشدکه معادل یا بیشتر از کاغذهای میمترمکعب م برسانتیرگ 6/1تا  5/1 سنگی از ورقدامنه دانسیته . [1]وجود دارد  هاورق

 .[1,  5] پز شده استمرغ آبشبیه به پوست تخمنیز  ورقباشند. بافت این میرایج سلولزی 

نمایش داده شده است. بعد از انجام شدن مراحل مختلف ترکیب مواد، همه  2مراحل تولید ورق سنگی تک الیه در شکل 

 درشود تا مواد به حالت مذاب درآیند. دمای اکسترودر به داخل دستگاه اکسترودر ارسال می قرص )گرانول(مواد به شکل 

با استفاده از  ورقشود. روش تشکیل فیلم گراد تنظیم میدرجه سانتی 221ز گراد تا کمتر ادرجه سانتی 151محدوده بیشتر از 

در اکسترودر به سمت  ندههای ذوب شده توسط دو مارپیچ حلزونی چرخ. گرانولگیردمیسازی دمشی صورت فرآیند فیلم

( به 3قسمت) توخالی لوله کی قیو سپس از طر شوداست هدایت می شکل Oورودی  کی یداراگیری که قالب شکل

شده  ایجادبا باد خنک  و دارد گرادیدرجه سانت 151-221بین  یی( دما3قسمتلوله )این . دشویم گیریقالب لمیف کصورت ی

 ی( توسط هوا3قسمت. سپس لوله )رسدمی گرادیدرجه سانت 121تا  11حدود  دمای آن به( 2قسمتکننده )خنک توسط

شود. هدف از تورم و یم دهی( کش6قسمت) گرهدایتاخته شده توسط رول س لمیشود و فی( باد م1قسمتتحت فشار )

ساخته  ورقمقاومت در دو بعد برای  ایجادباشد که منجر به جهت طولی و عرضی میدو  در لمیزمان فهم کشیدن، کشش

شود و پس از زده می( و به صورت متقارن تا 5شود )قسمت کشیده می 2کنتا بخششود. بعد از این مرحله، فیلم به شده می

دهی تولید شده به سمت بخش پوشش ه(. دو ورق1شود )قسمت می بریده هدو ورقصورت آن با استفاده از دستگاه برش به 

                                                           
1 Virgin 
2 Folding section  
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( و 11(، مقدار مواد اکسترود شده )قسمت 6گر )قسمت شود. سرعت چرخش رول هدایتهدایت میسطحی دو طرفه 

-ورودی قالب شکلمتری بعد از سانتی 11تا  21در فاصله فیلم این شود. ل میبه صورت دقیق کنترفیلم ضخامت موردنیاز 

متر مکعب )دانسیته ماده اولیه( گرم بر سانتی 2از  ورقدانسیته فیلم  ،شود. در طی این تورمبرابر متورم می 1تا  3حدود  ،گیری

رایج  ورقدرصدی نسبت به دانسیته  41فه جویی یابد. این کاهش دانسیته باعث صرمتر مکعب کاهش میگرم بر سانتی 5/1به 

 151تا  31تواند به ترتیب از سنگی تولید شده میشود. ضخامت، پهنا و دانسیته ورقگرم بر سانتی متر مکعب( می 9/1-1/1)

 متر مکعب متغیر باشد.گرم برسانتی 1تا  4/1متر و  2/3تا  2/1میکرومتر، 

 

 ]7[ الیهمراحل تولید ورق سنگی تک -2شکل 

 

  انواع ورق سنگی -3

باشد. این آوری تولید این محصول در حال توسعه میمیالدی تا به امروز، فن 1991سنگی در اواخر دهه قروتولید از زمان 

آوری، این محصول هم به صورت در بخش فن بوده است. تولیدآوری فنبخش توسعه هم در بخش مواد اولیه و هم در 

 سنگی را نشان  ورقهای ترکیبی الیهاز انواع  ینمای شماتیک 3. شکل ]1[ شودالیه تولید میورت چندهم به صالیه و تک

باشد که از پودر ماده معدنی را دارا میترین ساختار الیه سادهسنگی تک ورقت، ترکیب طور که مشخص اسدهد. همانمی
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 2ساز، روان1کنندهسازگارعامل  ها به عنوانمقدار کمی افزودنی دهنده، ولی، پلیمر مصنوعی به عنوان اتصالبه عنوان جزء اص

الیه هستند. تک ورقشبیه به  الیه نیز تقریباً های سنگی دوالیه و سهورقترکیب شود. الکتریسیته ساکن ساخته مید امل ضو ع

ورق گیری ی قالب ماشین شکلباشد. ورودگیری میمربوط به طراحی قالب ماشین شکل ،تک الیه ورقتنها تفاوت آنها با 

 مورد نیاز  ورقبسته به نوع  هاالیهگانه جایگزین شده است. البته ترکیب سه الیه با مسیرهای ورودی دوگانه ودوالیه و سه

 شوند. بنیز دهی پوشش توانندمی پذیریچاپ بهبودبرای  هاورقباشد. همه این نوع  متفاوتتواند می

گرفته شده است که این  4از کلمه بازیافتی R و 3از کلمه پایدار Sشود. بندی میدسته Rو  Sو نوع اساساً، ورق سنگی به د

های زیر مجموعهانواع به  Rو  Sباشد. هردو نوع ورق سنگی بندی بر اساس مواد اولیه و نیز نوع کاربرد ورق سنگی میدسته

بندی براساس دهد. این دستهرا نشان میورق ای این دو نوع هتفاوت 1شوند. جدول بندی میحرارتی، فیلم و مقوا دسته

ها دارای این ورقباشد. می کننده ورق سنگی()اولین کارخانه تولید Lung Mengکارخانه تایوانی در محصوالت تولیدشده 

س، گراوور و های چاپ افست، لترپرو ماشین 5تری از کاغذهای رایج هستند که با  چاپگرهای نوع جوهرافشانسطح صاف

 درجه  131دلیل اعمال دمای بیشتر از های فتوکپی بهفلکسوگرافی سازگار هستند، اما برای چاپگرهای لیزری و دستگاه

 شود.ها شروع میدرجه با باال در این ورق 65گراد مناسب نیستند. تغییر شکل از دمای سانتی

 

                                                           
1 Compatibilizer 
2 Lubricant 
3 Sustainable 
4 Recycled 
5 Inkjet 
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 ]7[ الیهالیه و چندسنگی یک ورقانواع  -3شکل

 و مقاوم به نفوذ آب و روغن هستند.بوده آنها خنثی  pHدارای بار الکتریکی ساکن نیستند، برخالف کاغذ ها وع ورقاین ن

شود ورق باعث می خورشیدباشد. نور ماه متغیر می 11تا  6ط محیطی از ورق سنگی بسته به نوع استفاده و شرای 1چرخه حیات

مرغ بر روی آن اتفاق بیافتد که در نهایت باعث پودر شدن این نوع تخم شبیه ترک پوستی یهاسنگی شکننده شده و ترک

  .[3]باشدهای پلیمری میفیلمنیز سلولزی و  کاغذهایشود. این رفتار متمایز از روش تخریب کاغذ می

بهبود  طریق از مصرفی برق کاهش بر تمرکز با تواندمی سنگی کاغذ حیات چرخه که دهندمی نشان سناریوهای آینده

 .]9[د یاب بهبود شده، بازیافت HDPE پذیر و نیز استفاده ازهای تجدیداز انرژی استفاده یا انرژی وریبهره

 [11, 8] براساس کاربرد سنگی ورق انواع -1جدول 

 کاربرد و مشخصات متغیر نوع

 S نوع

SP 
 میکرون  111-11با ضخامت  فیلم پالستیک بجایکاربرد 

 اتیلنپلی %31کلسیم کربنات +  11%

ST 
 میکرون  111-411، با ضخامت مقوا بجای کاربرد

 اتیلنپلی %41کلسیم کربنات +  61%

SPN 
 میکرون  111-61کاغذ، باضخامت  بجایکاربرد 

 اتیلنپلی %31کربنات + کلسیم  11%

 R نوع

RP 
 میکرون  211-111، با ضخامت کاغذ بجایکاربرد 

 اتیلنپلی %21کلسیم کربنات +  11%

RB 
 میکرون  411-211، با ضخامت فیلم و کاغذمقوا، بجای  کاربرد

 اتیلنپلی %41کلسیم کربنات +  61%

 سنگی  ورقکاربرد  -4

کاغذهای ساک دستی،  کتاب، کاغذ دیواری، پاکت و پوشه،دفترچه یادداشت،  توان بهمیی ورق سنگی از جمله کاربردها

 ورق کاربرد عمده حاضر حال در. [3]اشاره کرد و غیره  ، کارت شناساییبلیط ،غذایی مواد و ظروف هاو بنر، برچسب پوستر

 دلیل به سنگی ورق. شودشامل می را محصول این دالری میلیون 111 بازار درصد 51 که است برچسبتولید  برای یسنگ

                                                           
1 Life Cycle Assessment (LCA( 
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 است مناسب غذایی موادهای بندیبسته همه براییباً تقر ، کاغذهای چاپ کمتر نسبت به آب جذب و تر سطحی مناسبصاف

 (.4)شکل  اندیدکنندگان ورق سنگی، لیستی از کاربردهای تجاریاین نوع کاغذ را ارائه دادهاز تول بسیاری .]11[

 

  برخی از محصوالت تهیه شده از ورق سنگی -4شکل

 ارزیابی زیست محیطی  -5

در  میلیون تن کاغذ و مقوا 419میالدی در حدود  2116( در سال 1FAOبراساس آمار سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل )

این میزان تولید کاغذ . [12] طریق بازیافت کاغذ تولید شده استدرصد از  56حدود  ،جهان تولید شده است که از این میزان

شود که صنعت کاغذسازی را در رده چهارم مصرف انرژی مصرفی در جهان را شامل می درصد 5و مقوا در جهان حدود 

آب تازه  مترمکعبمیلیارد  35/3دهد. همچنین مقدار مصرف آب برای تولید این میزان کاغذ کننده انرژی در جهان قرار می

از چاپ و تحریر  تن کاغذ 1برای تولید  .دباشدرصد میزان مصرف آب تازه صنعتی در جهان می 1/1باشد که در حدود می

 کیلووات ساعت انرژی مصرف  5/11 و کیلوگرم پرکننده 311تا  211آب،  مترمکعب 51درخت،  21کر حدود الیاف ب

سنگی، هیچ درختی قطع نشده، میزان مصرف آب در حد صفر ورق تن  1برای تولید  این درحالی است که . [13] شودمی

نکته مهم در . ]1[مصرف انرژی تولید کاغذ سلولزی استنصف میزان ( BTU11111)بوده و میزان مصرف انرژی آن 

 حداقلسنگی  ورقای تجهیزات تولید گذاری برهزینه سرمایه .باشدگذاری میسنگی، هزینه سرمایه ورقخصوص تولید 

                                                           
1 Food and Agriculture Organization 
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 ع لیگنوسلولزی با ظرفیت یکسان گذاری برای ساخت کارخانه کاغذسازی از منابدرصد کمتر از هزینه سرمایه 41 حدود

سیس تجهیزات أنیاز به ت موضوع،باشد. این سنگی به آب می ورقعدم نیاز فرآیند تولید  ،اصلی این امر دالیلباشد. می

کلسیم کربنات هزینه تولید  ،کند. عالوه براینمنتفی مینیز سنگی را  ورقدر کارخانه تولید و پساب یابی آب موردنیاز باز

-باشد که بسیار پایینمیدالر(  35)در ایران حدود دالر  211 حدود سنگی به طور میانگین ورقتن  1آسیاب شده برای تولید 

آالت هزینه کمتر خرید و نصب ماشین .]14[ باشددالر( می 111) حدود  سلولزیبکر رکاغذ تر از میانگین هزینه تولید خمی

 .]1[شود گذاری میهای سرمایهتولید موجب کاهش هزینه

برای مقایسه، [. 1] نمود لیتبد بازیافتی کیبه پالست ای و/ کرد افتیباز برای تولید مجدد ورق سنگی،توان یرا م یسنگ ورق

 . [1]ارائه شده است  3نوع بازیافتی و بکر برای تولید محصوالت مختلف در جدول های تولید ورق سنگی از نسبت

 ]R ]8ترکیب ورق سنگی سری  -3جدول 

 Rکاغذ  نوع محصول

(RP) 

 Rفیلم 

(SP) 

 Rمقوای 

(RB) 

 Rکاغذ حرارتی 

(ST) 

 Rحبه 

)%( 

 11 31 21 ورق سنگی بکر

 مترمکعب

11  111 

 21  11 11 ورق سنگی بازیافتی

 متر مکعب

21  1 

 تواند، میاست یطیمحستیزاکومحصوالت دسته از  کهشده(  افتیباز ی)سر R یدوباره ورق سنگی به عنوان سر افتیباز

 [.1] شودبکر استفاده  ورق سنگی تا صفر درصد 11مخلوط با صورت به یافتیباز برای تولید ورق سنگی درصد 111تا 21از 

 توسط استفاده از پس ،(1صنعتی پسا) سازنده توسط تولید از پس د،کر بندیطبقه گروه 3 در توان می را یسنگ ورق بازیافت

 یسنگ ورق هایکارخانه ضایعات ،پساصنعتی ورق بازیافت سیستم[. 15] یسنگ ورق عمر پایان در و ،(2مصرف اپس) مشتری

را  R سریهای هو فرآورد کندمی مخلوط بکرسنگی  مواد اولیه تولید ورق با سپس و نموده تبدیل 3صورت گرانول به را

های ورق بازیافت در. شودمی استفاده R سری محصوالت به تبدیل برای آمده دست به اتیلن پلی رزین پسس .کندتولید می

                                                           
1 Post-industrial 
2 Post-consumer 
3 R-pellets 
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. شوندمی گرم شده و مخلوط مشخصی  ترکیب با بازیافتی هایپالستیک سایر همراهبه بازیافتی سنگی ورق مصرف، اپس

. شودمی استفاده پالستیکی بازیافتی محصوالت سایرساخت  برای و شودمی تبدیل گرانول به سپس شده تولید اتیلنپلی رزین

 تأثیر باقیمانده خاکستر نوع بر کوره احتراق دمای. دنشومی سوزانده کوره در اندخود رسیده عمر پایانبه  های سنگی کهورق

 خاکستر ،پایین دماهای در که حالی در شود،می تشکیل کلسیم اکسید باشد باال بسیار کوره احتراق دمای اگر. گذاردمی

 هافرآورده سایرتولید  در اولیه مواد عنوان به توانمی را کربنات و کلسیم اکسید. است کلسیم کربنات شکل به باقیمانده

 عنوان به لسیم کربناتک که حالی در شود،می استفاده سیماندر  خام مواد یا کود عنوان به معموالً کلسیم اکسید. کرد استفاده

 قابل طور به که شودمیاکسید کربن دی انتشار باعث کوره در سنگی ورق سوزاندن. شودمی استفاده ساختمانی مصالح

میزان  [.1]( 5است )شکل  معمولی کاغذ از کمتر حتی است و مصنوعی کاغذ یا پروپیلن و/پلی %111 از کمتر توجهی

درصد کمتر از کاغذ سلولزی بکر، و میزان مصرف آب برای تولید ورق  51حدود انرژی تولید ورق سنگی در  مصرف

تن خمیرکاغذ مورد نیاز است، معادل  1درخت که برای تولید  21(. همچنین عدم قطع 4)جدول  باشدسنگی خیلی کم می

تن  1اکسیدکربن برای تولید دیدهد که میزان انتشار گاز برآوردها نشان می باشد.نفر می 41حفظ منبع تولید اکسیژن برای 

تن ورق سنگی  1کیلوگرم و برای تولید  1441کیلوگرم، برای خمیرکاغذ بازیافتی  1511کاغذ از الیاف سلولزی بکر به میزان 

یکی دیگر از نکات حائز اهمیت در تولید ورق سنگی، عدم لزوم استفاده از مواد رنگبر برای بهبود  باشد.کیلوگرم می 613

باشد. این نکته از این نظر اهمیت دارد که استفاده از مواد رنگبر در تولید کاغذ سلولزی هم منجر به وری آن میخواص ن

 افزایش هزینه تولید شده و هم پساب خروجی از کارخانه دارای بار آلودگی بسیار خواهد بود.
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 ]7[ فچهار فرآورده مختل سوزاندن اثر اکسید درکربن دی انتشارمیزان  -5شکل

سازد در مناطقی که دارای کمبود منابع لیگنوسلولزی، کمبود فرد ورق سنگی، این محصول را قادر میهای منحصر بهویژگی

سلولزی یا مصنوعی باشد  هایای برای کاغذتولید صنعتی هستند، جایگزین بالقوهبرای مین ناپایدار انرژی أآب و همچنین ت

[1 ,12,13]. 

 ]7[ سلولزی بکر، بازیافتی و ورق سنگی انرژی و تولید پسماند در کاغذمقدار مصرف آب ،  -3جدول 

 درخت نوع محصول

 )تعداد(

 پسماند

 )تن(

 آب مصرفی

(3m) 

 پرکننده

 ماده معدنی( %)

 افزودنی

)%( 

 مصرف انرژی

(kwh) 

 61 1 11 ذ بکرخمیرکاغ یک تن

 مترمکعب

31-21  1 5/11  

 34  2 4 خمیرکاغذ بازیافتی یک تن

 متر مکعب

31-21  1 44/6  

 1 1 1 ورق سنگی یک تن

 صفر 

 

11  21  21/5  

 هاو چالشسنگی  ورقتوسعه  -6

لولزی، ضدآب تر نسبت به کاغذ ساز جمله دردسترس بودن مواد اولیه، قیمت پایین سنگی ورقهای خاص به علت ویژگی

چاپ و تحریر و افزایش تقاضا برای استفاده از این نوع  بندی،های مختلف از جمله بستهو قابلیت استفاده از آن در بخش بودن

در کشورهایی که از لحاظ منابع  محصول. همچنین تولید این رو به توسعه استپتانسیل رشد تولید و مصرف آن محصول، 

آن در صنایع مناسبی است تا بتوانند بخشی از نیازهای خود را از طریق تولید و استفاده از چوبی محدودیت دارند، فرصت 

و افزایش میزان مصرف های منابع جنگلی کشورهای چین و هند به دلیل محدودیت ،در این میانجبران کنند.  مختلف

از  ،محیطیدالیل زیستادیه اروپا به حاتو  ی شمالیو کشورهای آمریکاخود تحریر موردنیاز و چاپ  بندی وبسته هایکاغذ

 693، 2115ارزش بازار جهانی این محصول در سال سنگی برخوردارند.  ورقگذاری تولید پتانسیل زیادی برای سرمایه

ورق از زمان تولید  .[11] برسد میلیارد دالر 22حدود  بهمیالدی  2122برای سال شود بینی میمیلیون دالر  بوده است که پیش

انجام شده است. نوآوری و نتایج  آنتوسعه  های زیادی برای بهبود ومیالدی تاکنون، تالش 1991سنگی در اواخر دهه 
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-مواد اولیه و فنبه صورت اختراع در اکثر کشورها ثبت شده است. این تحقیقات در خصوص  تحقیقات انجام شده عمدتاً

های آوری فرآیند تولید بوده است. هدف این تحقیقات، کاهش هزینه تولید، بهبود کارایی منابع مورد استفاده، بهبود ویژگی

سازی به حداقل یدر پژوهشبوده است.  آنبهبود عملکرد زیست محیطی فرآیند تولید سنگی و  ورقمکانیکی و فیزیکی 

طراحی و توسعه زنجیره تأمین کاغذسنگی برای . بسته کاغذسنگی پرداخته شد هزینه در طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه

ر تولید آن به مصرف آب و قطع درختان نیازی ندارد، ضروری آهک است و د کشور ایران که دارای ذخایر مناسب سنگ

است؛ چرا که ضمن توسعه صنعتی، اشتغال و رفع نیازهای داخل کشور، به افزایش صادرات و رشد اقتصادی کشور منجر 

ص، کلسیم : پودر سیلیس سفید خالتواند جایگزین کلسیم کربنات شوند عبارتند ازمواد غیرآلی دیگری که می. ]16[ شودمی

اکسید، منیزیم های فلزی )ن، پودر میکا، اکسیدتونیت، کائولسمونتموریلونیت، وال ،سولفات، سدیم سولفات، باریم سولفات

و غیره(، هیدروکسیدهای فلزی )آلومینیوم هیدروکسید، منیزیم اکسید تیتانیوم اکسید، روی اکسید،  آلومینیوم اکسید،کلسیم 

ویسکرهای سیلیکون، پودر دولومیت، کلسیم سیترات، الیاف شیشه، پودر گچ، پودر تالک، هیدروکسید و غیره(، مخلوط 

خالص یا ناخالص، کلسینه شده یا نشده باشند. همچنین صورت بهتوانند استفاده میرس. مواد معدنی مورد  و بنتونیت

 دانسیته باالبا اتیلن پلی هرچند م شده است.اتیلن دانسیته باال انجاها با پلیرزینسایر یقاتی در خصوص جایگزین کردن تحق

-تواند از نظر زیستین جایگزین کردن یک ماده جدید میبنابرا ،دشودر شرایط زیستی تخریب نمی قابلیت بازیافت دارد اما

ین، پلی اتیلن دانسیته پایرتند از پلی. بعضی از پلیمرهای جایگزین عباباشدن کاهش هزینه تولید نیز مهم یهمچن ومحیطی 

شود اما سنگی در اثر نور تخریب می ورقطور که در باال اشاره شد، پلی الکتیک اسید. همان و پروپیلن، پلی اتیلن ترفتاالت

پذیر ، استفاده از پلیمرهای زیست تخریبآنشدن  پذیرو زیست تخریباین مشکل  رفعبرای  .پذیر نیستزیست تخریب

دانسیته باال برای با اتیلن جایگزین پلیتواند تیک اسید ساخته شده از نشاسته، میپلی الکاستفاده از مثالً توصیه شده است. 

سنگی از قبیل مقاومت کششی، مقاومت پارگی در جهت  ورقپذیر باشد. بهبود خواص سنگی زیست تخریب ورقساخت 

چالش اصلی این صنعت، . ]11[ باشدتحقیقات میاین سنگی نیز از جمله اهداف  ورقطولی و عرضی و بهبود قابلیت تاشدن 

کربنات به عنوان ماده اصلی و همچنین افزایش تقاضا  کلسیم قوانین زیست محیطی مرتبط با فعالیت معادن برای استخراج
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مله تولید لوله و مخازن سوخت های مختلف از جسنگی در بخش ورقدانسیته باال به عنوان جزء مهم تولید با اتیلن پلیبرای 

 .[11و  11]باشد این ماده به علت وابستگی به تولید نفت در جهان می به پذیریدسترسنیز ها و ، بطرییناتیلپلی

 گیری حث و نتیجهب

از  و بازیافت های مقاومتی و نوریویژگیاری، توجه به مسایل زیست محیطی، گذ، میزان سرمایهدر کاربرد محصولانتخاب 

در بعضی از  ید. به دلیل محدودیت منابع چوبنباشمیورق سنگی در مقابل کاغذ جمله مهمترین متغیرهای تولید و مصرف 

واحدهای ، بندیبستههایی نظیر توان در بخشسنگی، می ورقآب در تولید  ناچیزچنین مصرف و هم کشورها از جمله ایران

سنگی عبارتند از  ورقهای اصلی استفاده از محدودیت. نموداین محصول را جایگزین کاغذ  برچسب، تولیدو  چاپ و نشر

پلیمرهای پایه در معرض نور آفتاب، استفاده از  فتنرکم در اثر قرارگنسبتاً نسبت به کاغذ سلولزی، زمان تخریب  بیشتردانسیته 

برطرف کردن  باشد.میسنگی  ورقبه دلیل سایش بخش معدنی رسانی در حین چاپ به دستگاه چاپگر نفتی و امکان آسیب

-ای زیستکند. به طور مثال استفاده از پلیمرهفراهم می یکاربردهای بیشتر برایسنگی را ورق امکان استفاده از  ،این معایب

سنگی و همچنین استفاده ورق در تولید با دانسیته کمتر پلی الکتیک اسید، نشاسته و سایر پلیمرهای زیستی  مثلپذیر تخریب

. همچنین امکان هستندمعایب این های رفع از جمله روش ورق،دار کردن سطح یا پوشش 1از عوامل ضد تخریب نوری

های دیگر از دانسیته باال در بخشبا اتیلن رقابت در مصرف پلیربنات در جهان و ککلسیم محدودیت فعالیت معادن استخراج 

دلیل به ،ایجاد سیستمی برای تفکیک کاغذ سلولزی از ورق سنگی. دنباشسنگی میورق های اصلی تولید محدودیت جمله

به  ،با این حالاست.  کاغذبا  صولجایگزینی این مح هایچالشایجاد اختالل در چرخه بازیافت کاغذ سلولزی نیز از دیگر 

ها مورد استفاده مردم و بازار قرار گرفته است، علت جدید بودن تولید و عرضه ورق سنگی نسبت به کاغذ سلولزی که قرن

لذا در  زمان بیشتری در خصوص شناخت مزایا و معایب و بررسی اثرات بلند مدت استفاده از ورق سنگی، مورد نیاز است.

های مختلف این محصول )ضخامت، ناخت کاربردهای این محصول جدید و بازارهای هدف باتوجه به ویژگیوهله اول ش

                                                           
1 Photo degradation 
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های جدید در گذاریپذیری سرمایهرسد که توجیهنظر میمحیطی( در ایران ضروری بههای زیستدانسیته، بازیافت و جنبه

 دهد.ست تحت تأثیر خود قرار میزیاین خصوص را قطعًا از نظر اقتصادی، فنی، بازاریابی و محیط
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