Sản xuất sạch hơn
cho ngành sản xuất giấy thủ công
Sản xuất sạch hơn là gì?
Một cách tiếp cận có hệ thống áp dụng liên tục chiến lược
phòng ngừa tổng hợp đối với quá trình sản xuất, các sản
phẩm và dịch vụ nhằm nâng cao hiệu suất và giảm rủi ro
đến con người và môi trường.
Các giải pháp về sản xuất sạch hơn có thể là:
Tránh các rò rỉ, rơi vãi trong quá trình vận chuyển và
sản xuất, hay còn gọi là kiểm soát nội vi;
Đảm bảo các điều kiện sản xuất tối ưu từ quan điểm
chất lượng sản phẩm, sản lượng, tiêu thụ tài nguyên và
lượng chất thải tạo ra;
Tránh sử dụng các nguyên vật liệu độc hại bằng cách
dùng các nguyên liệu thay thế khác;
Cải tiến thiết bị để cải thiện quá trình sản xuất;
Lắp đặt thiết bị sản xuất có hiệu quả, và
Thiết kế lại sản phẩm để có thể giảm thiểu lượng tài
nguyên tiêu thụ.
Trồng cây nguyên liệu làm giấy
Nguyên liệu để làm giấy được lấy từ những cây dướng
mọc hoang dại ven bờ rào, trên núi đồi với chất lượng tốt,
nguyên liệu trắng tự nhiên, người dân khai thác những
cành non 1 năm tuổi theo tiêu chuẩn Nhật Bản để làm
giấy. Một đặc tính của cây dướng là sau khi phát cành,
cành non sẽ mọc lại và sau một năm lại cho khai thác để
làm giấy. Tuy nhiên việc khai thác ngày càng cạn kiệt và
người dân ngày càng phải vào sâu trong rừng để tìm cây
này. Hiện nay ở một số vùng đã nhận được sự hỗ trợ trồng
cây dướng nguyên liệu trên đất của các hộ gia đình nhưng
kết quả chưa được như mong muốn do thiếu đồng bộ trong
quá trình hỗ trợ:

Kỹ thuật lựa chọn giống

-

Chọn cây mẹ từ 5 tuổi trở lên hoặc 2 chồi trên 2
tuổi, sinh trưởng tốt, phiến lá to, đuôi lá hơi tù,
hoa màu trắng, vỏ dày, không bị sâu bệnh để lấy
giống.
- Thu hái vào tháng 3 – 4, chọn các quả có vỏ
chuyển sang màu đen, tốt nhất là đem gieo ngay,
không để quá 7 ngày do hạt chóng mất sức nảy
mầm
Kỹ thuật ươm trồng
- Ngâm hạt cả quả vào nước lã 4 giờ, vớt ra đem
gieo vãi hoặc gieo rạch cách rạch 10cm. Rắc đất
thịt phủ kín quả dày 2 – 3 cm, dâm chặt.
- Dùng rơm rạ đã khử trùng phủ kín mặt luống, tưới
nước đủ ẩm sau khi gieo và suốt trong thời gian
che tủ. Sau 2 – 3 tuần cây bắt đầu nảy mầm, dỡ bỏ
rơm rạ.
- Làm dàn bằng phên tre nứa
che bóng từ 50 – 75% ánh
sáng và tiếp tục tưới nước
đủ ẩm cho cây.
- Khi cây được 2 tháng tuổi
tỉa bớt nơi dày dặm và nơi
thưa đảm bảo mật độ 100 –
200 cây/m2, cự ly cây
10x10cm hoặc 10x5cm.
Tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng đến khi đạt tiêu
chuẩn đem trồng bằng cây con hoặc cây con thân
cụt.
Kỹ thuật chăm sóc
- Thường xuyên tưới nước đủ ẩm cho cây. Theo
định kỳ 2 – 3 tuần một lần nhổ cỏ xới đất cho cây
gieo trên luống hoặc bầu.
- Nơi cây xấu dùng hỗn hợp sunphat đạm và
sunphat kali nồng độ 2 phần nghìn (2 ‰), lượng
tưới 1,5 – 2 l/m2 để bón thúc cho cây, tưới xong
phải tưới nước lã để rửa lá.
- Ngừng mọi việc chăm sóc và dỡ bỏ dàn che trước
khi đem cây đi trồng 1 – 2 tháng.
Do đó khi trồng cây cần lưu ý các vấn đề sau:
Địa hình: Đồi núi thấp, độ cao dưới 500m so với mực
nước biển.
Khí hậu: Nhiệt độ bình quân năm 22 - 23°C

Điều kiện đất đai: Tầng dày trên 40 – 50cm, thoát nước
tốt, pH: 4,0 – 4,5; mùn trên 2 – 3%.

Thu hoạch
Nguyên liệu cho quá trình sản xuất giấy là vỏ cây dướng
có chứa nhiều thành phần sợi cellulose. Cành, thân cây
được khai thác về sau đó cho vào luộc để bóc vỏ cây ra
phục vụ cho quá trình nấu bột giấy sau này. Vỏ cây sau
khi bóc một phần được đem đi nấu bột luôn còn phần còn
lại đem phơi khô để dự trữ cho những lần sản xuất sau.
Để việc thu hoạch mang lại hiệu quả cao cần lưu ý các yếu
tố sau:
Mùa khai thác: Mùa khai thác là mùa cuối mùa mưa,
để mặt gốc chặt ráo nước và hân cây dễ bóc vỏ.

Luộc, bóc vỏ
Quá trình bóc vỏ được thực hiện từ luộc, ngâm nước, rửa
sạch, bóc vỏ. Thân cây sau khi khai thác được cho vào
trong thùng phuy luộc sôi trong vòng 4 giờ. Dung dịch để
luộc là nước kèm theo một ít vôi với tỉ lệ nước/nước vôi =
20:1 nhằm làm mềm sợi và dễ bóc vỏ.

Khi chồi tái sinh cao được 5-10 cm, chọn tỉa bớt chỉ để
lại 2-3 chồi to khoẻ trên một gốc có điều kiện bón thúc
100-200 g phân hữu cơ vi sinh cho một cây.

Trồng sau ba năm bắt đầu chặt để thu hoạch luân kỳ,
tiếp tục nuôi chồi 2-3 năm khai thác một lần, liên tục
khai thác chồi 3-4 luân kỳ rồi trồng lại. Khi khai thác
phải chặt sát gốc, mặt chặt phải nhẵn, nghiêng.

Công đoạn luộc theo mẻ rất tốn nhiên liệu và ô nhiễm môi
trường do:
Không chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cho quá trình luộc
nên khi luộc xong một mẻ phải đổ dung dịch đi mà
không tận dụng được.
Thiết bị luộc đơn giản, không có bảo ôn nên tốn nhiều
củi. Dung dịch có chứa nước vôi nên thường xuyên bị
ăn mòn.
Để nâng cao hiệu quả quá trình luộc cần lưu ý:
Lên kế hoạch sản xuất để làm sao tận dụng nhiệt luộc
được nhiều mẻ liên lục nhất
Thùng luộc nên làm bằng thép không gỉ hoặc inox để
tránh bị ăn mòn do javen tạo ra gỉ sắt gây ảnh hưởng
đến chất lượng bột giấy
Thùng luộc phải được bảo ôn, bọc bằng sợi bông thuỷ
tinh hoặc amiăng.

Nơi luộc phải cuối hướng gió,
xa nơi sản xuất và bếp phải
kín gió tránh gió tạt làm mất
nhiệt
Nguyên liệu nên được rửa
sạch trước khi luộc để thuận
tiện cho quá trình lọc sau này.
Sản xuất giấy thủ công
Vỏ cây sau khi bóc được đem đi
luộc để làm mềm các sợi và cho
vào trong bể ngâm bằng nước để
quá trình làm mềm tiếp tục diễn ra. Quá trình luộc ở đây
được bổ xung thêm hoá chất là vôi với tỉ lệ nước/nước vôi
= 20:1 và nước được lọc qua với tro bếp. Nếu muốn tăng
cường độ trắng của giấy thì cho thêm chất javen tuỳ theo
mức độ trắng thường là khoảng 0,2 mg/l làm tăng quá
trình tẩy trắng. Sau khi ngâm nguyên liệu được đưa sang
quá trình đập để xé các sợi tạo nên bột giấy.
Công đoạn này làm hoàn toàn bằng tay và quá trình chỉ
dừng lại khi quan sát bằng mắt thường thấy các sợi đã bị
xé mịn ra. Quá trình đập càng lâu, tạo ra bột càng mịn
càng tốt.
Thực tế giấy thành phẩm không đạt độ mịn cần thiết do
các sợi, bột có kích thước không mịn và không đồng đều.
Tuy nhiên ưu điểm của quá trình đập là tận dụng được độ
dài của sợi để tạo liên kết khiến giấy có độ dai và bền
không thấm nước.
Vỏ cây
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Ngâm & khuấy

Xeo
Bể chứa bột giấy
Ép khô
Bột sau khi đập được ngâm với nước tạo nên dung dịch
huyền phù và được chứa trong bể. Để tránh bị hư hỏng bột
giấy thì khi pha bột xong phải tiến hành xeo giấy ngay.

Các vấn đề cần cải thiện trong khâu luộc, đập
Thùng luộc phải được bảo ôn tránh thất thoát nhiệt
Bể ngâm phải được thau rửa thường xuyên, giữ sạch sẽ
tránh bụi, bẩn ảnh hưởng đến chất lượng bột.

Nước luộc, ngâm phải được lọc kỹ tránh bẩn, bụi
Bột sau ngâm phải tiến hành xeo giấy ngay.
Hiện nay chất lượng giấy không cao, chưa mịn, giấy bị
thấm nước và nhoè khi viết. Để khắc phục nhược điểm
này người ta thường thêm công đoạn gia keo như sau:
Bột giấy được pha trộn với các hóa chất dùng để gia
keo: nhựa thông, phèn chua trong bể chứa. pH tốt cho
quá trình gia keo là từ 4,5 đến 5,5 thường tỷ lệ nhựa
thông/phèn chua: 3/1.
Công đoạn khuấy cũng rất quan trọng làm tăng thêm
độ mịn của bột, phân phối đều các thành phần với nhau
nên các đơn vị sản xuất nên tăng cường quá trình
khuấy trước khi xeo giấy.
Xeo giấy
Khung có chứa một màng làm bằng tre cho nước nhưng
giữ bột giấy lại trên bề mặt được sử dụng để xeo giấy (còn
gọi là liềm xeo). Người làm sẽ đặt cả khung xuống bể và
lắc đều cho bột giấy phủ đều lên bề mặt của khung và chờ
cho nước dóc hết sẽ tháo khung và lấy tấm giấy ra.

Các tấm giấy sau khi xeo được đặt chồng lên nhau và có
đặt một mẩu giấy nhỏ ngăn ở mép giữa để cho quá trình
tách các tấm giấy ra khỏi nhau được dễ dàng.

Giấy sau xeo được cho vào trong thiết bị ép để loại bỏ
nước. Nước sau khi ép có lẫn một ít bột nhưng chưa được
thu hồi mà thải thẳng ra bên ngoài. Nên tiến hành thu hồi
lượng bột này để tái sử dụng lại và giảm thiểu ô nhiễm
môi trường.

Cơ cấu ép nước
Các tấm giấy sau khi ép sẽ được tách ra và đem đi phơi
tận dụng ánh nắng mặt trời.

Khi trời mưa quá trình phơi vất vả hơn và phải phơi
trong nhà xưởng với thời gian lâu hơn nhiều phụ thuộc
và độ ẩm trong không khí. Để tránh không phụ thuộc
quá nhiều vào thời tiết nên xây dựng buồng phơi, sấy
bằng năng lượng mặt trời. Nhiệt độ trong phòng sấy
chênh với bên ngoài 7-10 độ C kể cả khi trời râm, mát.

Công đoạn hoàn thiện cuối cùng là cắt xén lề giấy thừa,
tuy nhiên nên tận dụng lại loại giấy thừa này cho các sản
phẩm khác hoặc nấu lại tạo bột cho quá trình tiếp theo.
Nhuộm màu
Tuỳ theo yêu cầu cũng như để tạo sự độc đáo cho sản
phẩm giấy thủ công và tạo sự khác biệt so với giấy công
nghiệp hiện nhiều cơ sở đã mạnh dạn sử dụng màu tự
nhiên cho sản phẩm của mình.
Chất liệu màu tự nhiên từ hoa cỏ, rễ cây, lá cây, thân cây
… từ những cây cỏ thiên nhiên gần gũi và sẵn có tại địa
phương như:
Màu cam được làm từ Hoàng Đằng, là một loại củ đào
được ở trên rừng
Màu vàng nhạt được làm từ hoa hòe và nghệ

Màu xanh chàm được làm từ lá chàm
Màu xanh lá cây được làm từ rau ngót, lá tre
Màu tím nâu được làm từ lá Cẩm Nâu
Màu hồng được làm từ lá Cẩm Hồng
Màu đỏ làm từ gấc
Các vấn đề khác cần chú ý
Cây nguyên liệu phải được rửa sạch trước khi nấu
Nước pha xeo giấy nên lọc để loại bỏ các tạp chất bẩn
làm giảm độ dẻo, dai, không thấm nước và trắng của
giấy
Nên thiết kế nhà xưởng có thể tận dụng độ bức xạ mặt
trời phơi được giấy cả khi trời mưa.
Thiết kế, đổi mới các sản phẩm tạo hấp dẫn cho thị
trường.
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