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 عنوان تحقیق:

 کاغذ چگونه به وجود می آید؟

 کاغذ چگونه به وجود می آید؟

 درک را کتبی های پیام ارسال و وقایع کردن یادداشت اشیاء، کردن تصویر به نیاز که تدریج به اولیه انسان

 راه در همواره و بود دریافته کند، ثبت را ماندنی جا به اثر آن روی بر بتواند که شیئی ضرورت و اهمیت کرد،

 پرزه یا رخنده را آن فارسی نام. ) شد گرفته کاکتز چینی واژه از کاغذ کلمه. کردمی تالش آن به دستیابی

 لوحه روی بر حکاکی از چین در پاپـیروس، از( م.ق 8181) مصر در گلی، های لوحه از النهرین بین در.  (است

 مالی نمد صنعت، اینکه به توجه با. کردند می عملی را منظور این ابریشمی، پارچه و مو قلم با نمد و چوبی های

 اضافی و کهنه قطعات از( میالدی 801) لون تسائی نام به چینی فردی بود، متداول و سنّت دور خاور در

 استفاده نوشتن و نقاشی برای مو قلم کمک به آن از و کرد درست نمد صورت به هاییورقه بعد و خمیر ابریشم،

 کاغذ مخترع اولین را او باید حقیقت در. گرفت بکار را توت درخت و خیزران چوب ابریشم، جای به بعد و کرد

 . دانست دنیا در

  کاغذ تهیه اولیه مواد

 :شوندمی تهیه مختلف منابع از که است سلولزی مواد کلی، بطور کاغذ انواع اولیه مواد

 . دارند( متر میلی 6 تا 8.1 حدود در) بلند الیاف که پنبه شاهدانه، کتان، ساقه •

 . غیره و کنف نی، ،(کاه) جو گندم، مانند گیاهانی ساقة •

 در کوتاه الیاف با) چنار مانند دارند پهن، برگ یا و(  بلند الیاف با) کاج مانند دارند، سوزنی برگ که درختانی •

 ( متر میلی 8.1 تا 0.1 حدود
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  کهنه مقوای قطعات و هاخرده یا و باطله هایکاغذ انواع •

  نیشکر تفاله الیاف •

 نقش شیمیایی هایپدیده فرآیند، این در است، مکانیکی فرآیند یک اساسا کاغذ تولید که تصور این برخالف

. دارند آشکاری دخالت شیمیایی اصول کاغذ، تشکیل تا گرفته کاغذ خمیر به چوب تبدیل از. دارند ایبرجسته

 فشار و دما در که است ناهمگن شیمیایی فرآیند یک چوب، معموال مناسب، گیاهی منبع یک از زدایی لیگنین

 .شودمی انجام زیاد

 معدنی، های رنگدانه کربوهیدراتها، شیمی قبیل از مباحثی شامل است جالب و وسیع کاغذ، شیمی دامنه

 زیادی حد تا نیز تشکیل فرآیند در. باشد می متعدد پلیمری های افزودنی و سنتزی و طبیعی آلی رزینهای

 نباید نیز را تجزیه شیمی و زیست محیط شیمی پلیمر، نقش. دارد دخالت سطح شیمی و کلوئید شیمی

 . کرد فراموش

  کاغذ تهیه مراحل

 :ریز قطعات به چوب تبدیل •

 و گیرد می صورت مخصوص الک از هاتراشه عبور و تراشه تولید دستگاه و کنی، پوست ماشین از استفاده با

 .آیدمی دست به( چوب مورد در) متر سانتی 1 عرض و 4 حداقل طول به قطعاتی

 :خمیر تولید و چوب پختن •

 تحت جوش، آب بخار توسط و شیمیایی مواد از استفاده بدون یعنی، مکانیکی طریق از است ممکن عمل این

 روش در. است متداول روزنامه کاغذ مانند کاهی، و ارزان کاغذهای تهیه برای معموالً که گیرد صورت فشار
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 ، PH=1-8) اسیدی محیط در کلسیم، هیدروژن سولفیت ،(قلیایی روش در) سدیم هیدروکسید از شیمیایی

 800 از باالتر دمای در سدیم کربنات کمی با همراه( سولفیت روش در) سدیم سولفیت یا و( سولفیت بی روش

 آن از که شود می حاصل رنگی ایقهوه خمیر مرحله این در. شود می استفاده فشار، تحت و سانتیگراد درجه

 .شود می استفاده کاهی هایکاغذ یا و کارتن، مقوا، تهیه در

 :کاغذ خمیر شستشوی •

 تا یک مدت به سانتیگراد درجه 10 تا 41 دمای در سود درصد 8 محلول از استفاده با که قلیایی، شستشوی

 این برخالف .پذیرد می انجام خمیر رنگ کاهش و لیگتین کردن جدا برای عمل این. گیردمی صورت ساعت دو

 ایبرجسته نقش شیمیایی هایپدیده فرآیند، این در است، مکانیکی فرآیند یک اساسا کاغذ تولید که تصور

 .دارند آشکاری دخالت شیمیایی اصول کاغذ، تشکیل تا گرفته کاغذ خمیر به چوب تبدیل از. دارند

 

 :گیردمی صورت مرحله دو در( زدایی رنگ) شیمیایی اعمال •

 در. گیردمی صورت ساعت یک تقریبی مدت به سانتیگراد درجه 41 تا 11 دمای تا PH=1 در که زنی، کلر. 8

 رفته کار به شیمیایی مواد نوع به بسته که آید می در محلول صورت به خمیر، در باقیمانده لیگتین مرحله این

 .کند تغییر است ممکن درصد 81 تا 8 بین پخت، برای

 هیدروژن، پراکسید کلر، اکسید دی ،(درصد 8 محلول صورت به) سدیم هیپوکلریت توسط که زدایی رنگ. 1

 .نگیرد قرار تأثیر تحت سلولز و شود اکسید فقط لیگتین اینکه تا. گیردمی صورت PH=9-80 در غیره و ازون،
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 : کاغذ خمیر کردن خشک •

 اند،میلیمتری 8 تا 1 سوراخهای دارای که هاییتوری و کننده تمیز دستگاه از را کاغذ خمیر مرحله این در

 باقیمانده تا دهندمی عبور قوی پرسهای از را آن بعد. بدهد دست از را خود آب عمده قسمت تا دهند می عبور

 .شود خارج نیز آن آب

 : بندی بسته و زدن برش کردن، پرس •

 توسط و آورده در کاغذ صفحات صورت به را آن مخصوص، های غلتک میان از شده خشک خمیر عبور با

 بشر .کنند می بندی بسته و دهند می برش مصرف بازار نیاز و سفارش مورد های اندازه در را آن برش دستگاه

 نخست مرحله در.  گذاشت نگارش دنیای به قدم حقیقت در کند، نقش اندیشد می را آنچه خواست که زمانی

 ها تصویر فراوان تعداد .شد آغاز تصویری خط کار این کردوبا ترسیم کتبی ارتباط برای را واقعی تصویرهای

 و تر ساده شکل تصویرها کم کم .بود نگارش روش این کمبودهای ، عاطفی مسائل کردن نقش امکان وعدم

 رفتن راه نشانه پا دو نقش مثال. شد وضع قراردادی عالئمی عاطفی مفاهیم برای و گرفتند خود به تری نمادین

 نگارندگان دسترس در را نگار اندیشه خط نوعی تالشها این مجموعه. بود اندوهگینی نشانه آلود اشک وچشم

 و مصر در بیشتر آن انتشار گستره. شد نگارش عرصه وارد "گلیف هیرو"خط مسیر همین در سپس .قرارداد

 نام این یافتند، مصر کاهنان پنهانی راز و رمز از پر و آور اعجاب را خط این چون یونانیان. بود کاهنان دست در

 .است مقدس های نشانه نوشته معنی به یونانی زبان در که بخشیدند بدان را
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 می پاپیروس بر را هیروگلیف خط. برد پیش میتوان نیز میالد از پیش چهارم هزاره تا را هیروگلیف خط سابقه

  paper, papier  کلمات. است کاغذ نیای و آید می دست به نی نوعی فشرده های ساقه از پاپیروس. نوشتند

 .دارند ارتباط واژه این با غربی زبانهای در …, 

 مرکب در را آن که بود نئی قلم نوعی نیز آنها افزار نوشت و بودند پاپیروس کنندگان مصرف نخستین مصریان

 راست به چپ از ندرت به و شود می نوشته چپ به راست از و افقی بیشتر خط این. بردند می فرو قرمز یا سیاه

 . دارد خط آغاز به رو حیوانات و ها تصویرانسان. پایین به باال از وگاهی

 دموتی و( دینی) هیراتیک خط نوع دو و گراید می سادگی به و یابد می تحول مصر در هیروگلیف خط ها بعد

  .است میخی خط ، خط بعدی مرحله   .آید می بوجود آن از( مردمی)

 که متمدن قومی هستند، ها سومری اند کرده فراهم را میخی خط زمینه النهرین بین در که اقوامی ترین کهن

 رد. باشند کرده مهاجرت منطقه این به دریا کنار از که دهند می را احتمال این وبرخی نداشتند سامی نژاد از

 60 به ساعت تقسیم ، نجوم علم. شود می دیده النهرین بین در میالد از پیش چهارم هزاره اواخر از ها آن پای

 آشوری برای قوم این که هستند گرانبهایی های میراث ؛ اوزان و هندسی مسائل ، ثانیه 60 به دقیقه و دقیقه

 اقوام جذب یا رفتند میان از نداشتند همسایگانشان با پیوندی چون ها سومری. گذاشتند جای بر ها بابلی و ها

 و گفتار ضبط به تمایل که هستند اقوامی نخستین از ، ها چینی و ها مصری چون ها سومری. شدند سامی

 خط به شباهت ها سومری آغازین میخی خط 1. برگزیدند را میخی خط کار این برای و داشتند هایشان اندیشه

 و کردند می نقش لوح روی بر را آن ، است بوده نگاری تصویر خط نوعی اصل در میخی خط یعنی دارد مصری

 های عالمت سرانجام و گرفتند خود به مانندی زاویه و تر ساده حالت ها تصویر رفته رفته دلیل همین به

 . درآمد میخ صورت به خط این دهنده تشکیل


