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-:Paper and Pulp Industryصناعة الورق 
-:مقدمة

.م.ق) ٢٥٠٠(ك دالئل تاریخیة تـشیر الـى ان الـورق حـضر الول مـرة فـي الفتـرة لهنا
.وقــد حــدث ذلــك فــي الــصین وفــي هــذا البلــد بالــذات نــشأت المالمــح االساســیة لــصناعة الــورق

واكتــــشفوا ســــر .م.ب)٧٠٠(فــــتح العــــرب المــــسلمون مدینــــة ســــمرقند فــــي اواســــط اســــیا عــــام 
.صناعة الورق وبدأوا بتطویرها واستعمالها على نطاق واسع ونقلوها بدورهم الى اوربا

-:ان صناعة الورق تتضمن مرحلتین أساسییتین هما
.)Pulp(وتشمل تحضیر عجینة الورق-:المرحلة االولى-
.رقیة المختلفةتتضمن معاملة العجینة وتحویلها الى المنتجات الو-:المرحلة الثانیة-

تحــضیر طــرقبمــا فــي ذلــك كیمیــاویین هــي مرحلــة تحــضیر العجینــة كان الــذي یهمنــا 
وامـــا تحویـــل العجینـــة الـــى ،انـــواع العجـــائن والمـــواد الكیمیاویـــة والظـــروف الـــصناعیة المطلوبـــة

.منتجات ورقیة فتتضمن عملیات میكانیكیة وفیزیاویة

-:المواد االولیة لصناعة الورق
الـسلیلوزیة االخـرى االولیة االساسـیة لـصناعة الـورق هـي الخـشب والمـصادران المواد

كذلك تدخل في المواد االولیـة المالبـس القطنیـة والكتانیـة البالیـة ،مثل القصب والبردي وغیرها
مثـــل الـــسحابات (فبعـــد ازالـــة االجـــزاء الحدیدیـــة. وفـــضالت معامـــل الخیاطـــة مـــن هـــذه المـــواد

یـة مثـل االزرار مـن المالبـس البالیـة تـزال منهـا االلـوان بعملیـة القــصر واالجـزاء الزجاج) والـدكم
)Bleaching(ج بنسب محـددة مـع المـادة الـسلیلوزیة المستخلـصة مـن الخـشب والقـصب مزوت

.وتكون جاهزة لتصنیع عجینة الورق،والبردي



الثالثة:المرحلة جامعة دیالى
الكیمیاء الصناعیة:المـــــادةكلیة العلوم    

سة والعشرونداسال:المحاضرةالكیمیاء                                                   علوم قسم 
رون س والعشداسال:األسبوع

عبد الحق خلف حسین. م. أعداد األستاذ                                                                            م (2)

-:Types of Pulpsانواع العجائن الورقیة 
تصنع من الخشب والمواد الـسلیلوزیة ًالورق حالیاواع اساسیة من عجینةنهناك ثالثة ا

-:االخرى وهذه العجائن هي
-:Mechanical Pulpالعجینة المیكانیكیة . ١

)المـــادة الفلینیـــة(علـــى كـــل مكونـــات الخـــشب عـــدا قـــشور الجـــذعتحـــوي هـــذه العجینـــة
.وتستعمل لتحضیر االنواع الرخیصة من الورق
ع القشرة الفلینیة الى قطع صغیرة بنعومـة مالئمـة یقطع في هذه الطریقة الخشب بعد نز

وتــتم عملیــة التقطیــع فــي المــاء باســتعمال قاطعــات معدنیــة خاصــة ویمــرر ،لتحــضیر العجینــة
الراشــح والــذي یحــوي علــى ) االبــیض(ویــدور المــاء ) ترشــیح(الخـشب المقطــع بمرحلتــي تــصفیة 

ــــاف االصــــلیة ــــةوامــــا االلیــــاف المقطعــــة المرشــــحة ،نــــسبة مــــن االلی فتــــضاف لهــــا مــــواد مثخن
)Thickening Agents .(وتــتم هــذه ،ولتحــسین لــون العجینــة تجــري علیهــا عملیــة القــصر

او Ca(HSO3)2اوNaHSO3العملیـــة امـــا باســـتعمال بیكبریتیـــات الـــصودیوم او الكالـــسیوم 
تعــــد طــــرق و) Na2O2(او بیروكــــسید الــــصودیوم)H2O2(اســــتعمال بیروكــــسید الهیــــدروجین ب

ان من اهم استعماالت العجینة المیكانیكیة تتمثـل فـي . من الطرق الحدیثة المطورةروكسیدیالب
كذلك تمزج بنـسب ورق الحشوات،وورق صنادیق الكارتون ،صناعة ورق الصحف والمجالت

ــــــورق ــــــة مــــــع العجــــــائن االخــــــرى لل ــــــة . معین ــــــة تحــــــضیر العجین ــــــسط لطریق ــــــاه مخطــــــط مب وادن
-:المیكانیكیة

الخشب نزع القشرة تقطیع الخشب في الماء تصفیة خشنة

تثخین تصفیة ناعمة

قصر اللون

العجینة المیكانیكیة

مواد مثخنة

اختیاریةعملیة

مخطط تحضیر
العجینة المیكانیكیة
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Sulfateیتات عجینة الكبر. ٢ Pulp:-
نسبة الى المؤسـسة الكیمیاویـة Kraft Pulpبعجینة كرافت ًوتدعى هذه العجینة ایضا

فــي الوقــت الحاضــر لتحــضیر ًعــد هــذه الطریقــة االكثــر شــیوعات.التــي طــورت هــذه الــصناعة
عجینة الورق والتي تصلح لتحـضیر الـورق لمعظـم االسـتعماالت ویمكـن اسـتعمال أي نـوع مـن 

.لتحضیر هذه العجینة) أي نوع من الخشب(السلیلوزیة المادة
ان مــــن اهــــم مزایــــا هــــذه الطریقــــة هــــو اســــتعمال مــــواد قاعدیــــة الزالــــة المــــواد الراتنجیــــة 

مـــن الخـــشب وتحویلهـــا الـــى مـــواد ذائبـــة فـــي المـــاء وبـــذلك تتحـــرر الیـــاف الـــسلیلوز ) الـــصمغیة(
ة كـــون معظـــم انـــواع الخـــشب یعتمـــد اســـاس الطریقـــة علـــى حقیقـــ. المطلوبـــة لتحـــضیر العجینـــة

وهـــي ) Lignin(مـــن مـــادة اللكنـــین % ٣٠مـــن الیـــاف الـــسلیلوز و% ٥٠تحـــوي علـــى حـــوالي 
الكبیــر الرابطــة اللیــاف الــسلیلوز والتــي تعطــي القــوة والتماســك)الراتنجیــة او الــصمغیة(المــادة 

ــمــن جزیًاساســیاًاال ان جــزءاًان التركیــب الكیمیــاوي لمــادة اللكنــین معقــد جــدا.فــي الخــشب ة ئ
.روبیلبل ناللكنین یحتوي على مجموعة الداي اوكسي فی

) Hydrolyses(ًان هــذا المركــب ضــعیف الثبوتیــة فــي الوســط القاعــدي ویتحلــل مائیــا
).القاعدي(تانات في هذا الوسط بالى كحوالت وحوامض ومرك

ROHكحوالت 

RCO2HLigninحوامض

RSHمركبتانات

.خاصـــة بهـــذه الطریقـــةتعطـــي رائحـــة كریهـــة) Mercaptans(ان تحـــرر المركبتانـــات 
تضاف المواد القاعدیة بمقادیر محسوبة الى الخشب المقطع الى قطع صغیرة ویسخن المـزیج 

RO      CH2CH2CH3

OR

NaOH , Na2S
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ویكــــون التركیــــب الكیمیــــاوي للــــسائل Cooking) بــــالطبخ(ة وتــــسمى العملیــــة قــــفــــي قــــدور مغل
-:طابخ كما یاتيال

58.6% :NaOH27.1% :Na2S14.3% :Na2CO312.5:محلـول مـائي%

وامـــا ظـــروف عملیـــة Na2Sو NaOHان المـــواد المـــسؤولة عـــن التحلـــل للكنـــین هـــي
-:الطبخ فهي كما یاتي

.ساعة)٥-٢: (الوقت
.°ف)٣٥٠-٣٤٠: (درجة الحرارة

.)٢lb/in2انج/باوند(Psi) ١٣٥-١٠٠: (الضغط

-:االمور التالیةةیجب مراعا،صناعة العجینة الورقیة بهذه الطریقةعند
لغـرض تقلیـل تلـف Stainless Steelأ ت مـصنعة مـن الفـوالذ المقـاوم للـصداستعمال معدا. أ

.المعدات بسبب استعمال ظروف قاعدیة قویةأكل وت
المــستخدمة فــي االنهــر ممــا یتطلــب عملیــة عــدم رمــي الفــضالت والمیــاه الــصناعیةةمراعــا. ب

ومعالجة للمیاه الصناعیة واستعادة المواد القاعدیة منها او معادلتها باضافة مـادة دویرت
.حامضیة لمنع حاالت التلوث للبیئة

ف وقــشور یمكــن اســتخدام بعــض المخلفــات مــن الیــا،لغــرض الترشــید فــي اســتخدام الطاقــة. جـــ
الجـــــذوع واالوراق بعـــــد تجفیفهـــــا وتحـــــرق لتولیـــــد الطاقـــــة فـــــي اعمـــــال التـــــسخین والبخـــــار 

.المطلوب

االكیــــاس ،ورق التغلیــــف الجیــــد-:ان مــــن اهــــم المنتجــــات الورقیــــة لهــــذه الطریقــــة هــــي
ــــسمنتتالمتكونــــة مــــن عــــدة طبقــــا ،الــــورق االبــــیض،ورق تغلیــــف الجــــدران،مثــــل اكیــــاس ال

.الخ...جات والمجمدات والطباخاتالكارتون الخاص بالثال
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-:Sulfite Pulpاتیتعجینة الكبریت. ٣
.ات بالدرجة الثانیة بعد طریقة كرافت لتحضیر عجینة الورقیتتیتاتي طریقة الكبر

تطلـــــب هـــــذه الطریقـــــة مـــــواد ســـــلیلوزیة ذات لـــــون صـــــافي وخالیـــــة مـــــن المركبـــــات الكحولیـــــة تو
ســم تقریبــا ویهــيء الــى عملیــة ) ١(لخــشب الــى قطــع بابعــاد بعــد نــزع القــشرة یقطــع ا. والفینولیــة

-:تركیب السائل الطابخ ما یليویكون )Cooking(الطبخ 
H2SO3 =4.5%)3222حامض الكبریتوز - SOHOHSO (
Ca(HSO3)2 = %2.5بریتات الكالسیوم بیك-

Mg(HSO3)2او بیكبریتات المغنیسیوم 

ســــتبدال بیكبریتــــات الكالــــسیوم او المغنــــسیوم بهیدروكــــسید المغنیــــسیوم اًوقــــد تــــم حــــدیثا
Mg(OH)2، كما تم استعمال هیدروكسید االمونیوم)NH4OH (لتسریع العملیة .

وفـي هـذا یتضح من تركیب السائل الطـابخ ان هـذه الطریقـة تجـري فـي وسـط حامـضي 
ك تتحــرر الیــاف لوبــذحامــضي الوســط یــتم تفكــك اللكنــین وذوبــان مكوناتــه فــي الوســط المــائي ال

.السلیلوز التي تدخل في تكوین العجینة
-:ماهذه الطریقة هیحدث نوعان اساسیان من التفاعالت الكیمیاویة في

.Bisulfiteیتاتتكنین بواسطة البیكبرلسلفنة واذابة ال.أ

.Hydrolysesلكنین عن السلیلوز بواسطة التحلل المائي لفصل مادة ا.ب

ة فــي هــذه الطریقــة تتمثــل فــي مــشكلة الــتخلص مــن الفــضالت الــصناعیة ان اهــم مــشكل
لـذلك تـم االستعاضـة .الموجودة في مخلفات المیـاه الـصناعیة لكونهـا تـسبب تلـوث كبیـر للبیئـة

ال )بیكبریتـات الكالـسیوم(ن االولـى ال،عن بیكبریتات الكالسیوم بواسطة بیكبریتات المغنیـسیوم
او بمعنـى (میاه الصناعیة بعكـس الثانیـة بیكبریتـات المغنیـسیوم یمكن استعادتها من فضالت ال

.ال تتفكك بالحرارة وتسبب مشكلة التلوثCa(HSO3)2اخر ان 
 23HSOMg   22 SO2OHMg بالحرارة
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و 2SOوبـــذلك یمكـــن تخلـــیص المیـــاه الـــصناعیة منهـــا واســـتعادة كـــل مـــن 2OHMg

.لمهمین في هذه الصناعةا
الطریقـــــة و)Ca(HSO3)2اســـــتخدام (ان التفـــــاعالت االساســـــیة فـــــي الطریقـــــة القدیمـــــة 

الحدیثة باستخدام  23HSOMg او 2OHMgهي كما یاتي:-

-:الطریقة القدیمة
22 SOOS 

.2SOلغرض تجهیز غازیتم حرق الكبریت
  223322 COHSOCaCaCOOHSO2 

-:اال ان 23HSOCaسبب مشكلة التلوثیال یتفكك بالحرارة و.

-:الطریقة الحدیثة
  223322 COHSOMgMgCOOHSO2 

   2322 HSOMgOHMgSO2 

أي ان فــــــــي هــــــــذه الحالــــــــة یمكــــــــن اســــــــتخدام 2OHMg3بــــــــدلMgCO كربونــــــــات
.CO2المغنیسیوم وبذلك تتخلص من تكون غاز 

ضالت المیـــــاه الـــــصناعیة تـــــتخلص مـــــن المـــــادة الملونـــــةفـــــوعنـــــد المعالجـــــة الحراریـــــة ل
 23HSOMg2وتــــــستعید المــــــواد االولیــــــة الــــــضروریة فــــــي تحــــــضیر العجینــــــة وهــــــيSOو
 2OHMg.

   2223 OHMgSO2HSOMg 


الناتج من التفاعل اعاله في تحـضیر مـادة 2SOویستعمل 23HSOMg والمطلوبـة
.في السائل الطابخ

-:تكون ظروف الطبخ في هذه الطریقة كما یلي
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.ساعة) ١٢-٦(الوقت الالزم -
.°ف)٣٢٠-٢٥٠(الحرارة درجة -
.)٢lb/in2انج/باوند(Psi) ١١٠-٩٠(الضغط -

او الطــابوق ،یجــب ان تكــون المعــدات المــستخدمة مــصنوعة مــن الفــوالذ المقــاوم للتاكــل
.الخاص لمقاومة تاثیر الحوامض

-:ان اهم المنتجات الورقیة لهذه الطریقة هي
.الورق االبیض لالستعماالت الخاصة-
.ورق الكتب والدفاتر-
.الورق الصحي مثل المنادیل الورقیة وحضائن االطفال-

-:مالحظة
االولـــى لتحـــضیر عجینـــة الـــورق كانـــت میكانیكیـــة ولـــم طریقـــةیتـــضح ممـــا ســـبق بـــان ال

تــستخدم فیهـــا مـــواد كیمیاویـــة وتــستعمل لتحـــضیر االنـــواع الرخیـــصة مــن الـــورق امـــا الطریقتـــان 
طرق كیمیاویة في تحضیر عجینة الـورق ویكـون فیهـا الـسلیلوز اكثـر نقـاوة الثانیة والثالثة فهي 

.وتستعمل في تحضیر االنواع الجیدة من الورق


