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الورق ...رحلة الوصول إلى الكمال

يص ّنع ال���ورق بشكل ع��ام من
خالل تفتيت اخلشب وضغطه
على شكل شريحة رقيقة جداً،
وهناك مراحل أساسية مي ّر بها
اخلشب لصناعة الورق العادي
األبيض اللون ،وهي كالتالي:
• في مصانع ال��ورق ع��ادة ما
ي��ص��ل اخل��ش��ب املُ��ق��ط��ع إليهم
على شكل قطع ك��ب��ي��رة ،وفي
امل��ص��ان��ع ي��ت��م تفتيت القطع
اخلشبية وطحنها للحصول
ع��ل��ى ج��زي��ئ��ات ص��غ��ي��رة ج��دا ً
وتسمى «أليافا ً خشبية» ،ويتم

الطحن إما بطريقة ميكانيكية،
أي طحنه بواسطة قوة حركية
معينة كالتي توفرها آلة خاصة
مبسننات وش��ف��رات ح���ادة ،أو
ميكن طحن اخلشب وتفتيته
كيميائياً؛ وذل���ك بخلط م��واد
كيميائية قوية مع قطع اخلشب
حتى يذوب ويتفتت بفعل تلك
املواد.
• بعدها يتم غسل طحني أو
دقيق اخلشب للتأكد من خلوه
من األت��رب��ة وامللوثات وامل��واد
الكيميائية ،وذلك بنقعه باملاء

وحتريكه ثم تصفيته من املاء،
وتكرار العملية عدة مرات.
مي��ك��ن ال��ب��دء بعمل
•
ال��ورق في ه��ذه املرحلة ولكنه
سيكون ورق��ا ً بني اللون مثل
«أل����واح ال��ك��رت��ون البنية» أو
ال����ورق اخل����اص بالتغليف،
ول��ك��ن للحصول على ال��ورق
األبيض اللون يضاف كمية من
م��ادة «مبيضة» إليه للتخلص
من اللون البني في اخلشب ثم
غسله ،ثم بعدها يضاف مادة
ُمل ّونة بيضاء اللون وهي التي

جت��ع��ل ال����ورق أب��ي��ض ال��ل��ون،
وميكن بالطبع إض��اف��ة أل��وان
مختلفة ل��ل��ورق مثل األصفر
بدرجاته املختلفة أو أية ألوان
اخرى بعد استعمال املبيض.
• في هذه املرحلة يكون الورق
«دقيق اخلشب املب ّيض واملل ّون»
على شكل عجني رط��ب بكثافة
عالية ،وي��ت��م خفقه أو خلطه
بشكل جيد ملدّة من الزمن حتى
تتماسك جزيئات ألياف اخلشب
وتتداخل مع بعضها البعض،
وهي بهذه الطريقة ُتطحن أكثر

وتصبح أنعم وه��ذا يساعد في
إنتاج ورق بسطح أنعم «فكما
تعرف هناك درجات مختلفة من
خشونة الورق».
•يضاف بعض امل��اء ليساعد
على ام��ت��زاج اجلزيئات بشكل
أفضل ،وفي هذه املرحلة يصبح
العجني األبيض الكثيف شبيها ً
بالطني ال��رخ��و ،بكثافة أخف،
وذل���ك ليسهل ال��ت��ع��ام��ل معه
ويسهل سكبه وتشكيله.
•يتم سكب طبقة رقيقة من
امل��زي��ج ع��ل��ى أل����واح مستوية

وي��ت��رك ليجف ،فيتبخر امل��اء
وتبقى األلياف البيضاء وهي
ألياف الورق ،ويتم كذلك كبس
الورق ،حيث يتم الضغط عليه
ب��وزن ثقيل حتى يساعد على
جفافه وعلى تشكله مستويا ً
وناعم السطح.
• وعندما جتف متاماّ هذه الطبقة
ُيزال الوزن الذي فوقها ويتم لفها
على شكل روالت كبيرة ،والتي
يتم تقسيمها فيما بعد بأحجام
مختلفة لعمل الدفاتر ،والكتب،
وورق الطباعة ،وغيره.

