
 

 

 دراسة مشروع مصنع تكرير الورق
 :مراحل التكرير

تصنيف ثانوي. حيث تختمف تفاصيل مراحل المعالجة بحسب المادة الخام  76يقسم تكرير الورق إلى خمس تصنيفات رئيسية و إلى 
د نقع أولي بالماء، يتم بع المستعممة، أي فيما إذا تمت معالجة عجائن الورق أو ورق الصحف أو صناديق الكرتون )بأنواعيا المختمفة(.

 العجينة، و من ثم يتم معالجة اإلنتاجمن الشوائب، و الورق و الكرتون الضار لممية  لتنقيتوعصر الورق ليتم فصل األلياف، و يصفى 
 إلزالة الحبر، و من ثم يتم تكثيفيا و غسميا.

% في حال 51عممية المعالجة، تقدر ىذه الخسارة بحوالي  يتم التخمص من المواد غير المستعممة في التصنيع، و من بعض األلياف أثناء
 .كيمو من الورق المكرر 018تكرير ورق الجرائد. لذلك فإن ناتج تكرير طن واحد من الورق المجموع سيعطي تقريبيا 

عمميززات تكريززر المعززادن و تزززداد نسززبة الضززياع )الخسززارة( بزيززادة نسززبة الززورق المكززرر مسززبقا فززي مجمززوع الززورق المززراد إعززادة تكريززره، بعكززس 
الزجزاج،   يمكزن مواصزمة تكريزر الزورق إلزى األبزد، حيزث تتكسزر أليزاف فزي عمميزة تشزكيل عجينزة الزورق. يمكزن إعزادة معالجزة الزورق ألربززع 

 مرات تقريبا، لذلك فإن األلياف الورقية الجديدة ضرورية دائما.
 

مززن الززورق المكززرر، و الززذي يحززدد بززدوره نوعيززة المززواد الخززام )الززورق المسززتعمل( تتنززوع عمميززات معالجززة الززورق تبعززا لممنززتج المززراد تصززنيعو 
المسززتعمل. تسززتعمل النوعيززة األفضززل مززن الززورق، و التززي تتطمززب غسززل أقززل، مززن أجززل تصززنيع ورق الطباعززة و الكتابززة، المناديززل، و ورق 

 .ة عجائن الورق الخام )الجديد(التغميف، و ىي معرفة باسم بدائل عجائن الورق بسبب تقارب نوعيتيا مع نوعي
 أما النوعيات المنخفضة فتستعمل من أجل تصنيع الكرتون و الورق المقوى.

 
 تتضمن عممية معالجة الورق المراحل الرئيسية التالية:

 يتم فييا إضافة الماء و تطبيق قوة ميكانيكية من أجل فصل األلياف عن بعضيا البعض. العجين: .1

 مصافي، بثقوب أو بشقوق، من أجل إزالة الشوائب األكبر حجما من األلياف.يتم استعمال  التنقية: .2

عززن التحززرك و ا نفصززال  األليززاف: يززتم تززدوير العجينززة فززي ظلززة التنظيززف، حيززث تجبززر المززواد األعمززى كثافززة مززن التنظيففا النذيفف   .3
 خارجا عن األلياف.

 الرغزوةمحمزول صزابوني، ممزا يجعزل جزئيزات الحبزر تتجمزع مزع  : يتم تمرير فقاعات اليزواء خز ل عجينزة الزورق، مزع وجزودالتعويم .4
 . تصبح عجينة الورق أفتح بإزالة الرغوة الوسخة.عمى السطح

 : يتم تطبيق قوة ميكانيكية من أجل جبل العجينة و تكسير جزيئات الشوائب.الجيل .5

 .: يتم غسل العجينة بالماء من أجل التخمص من جزيئات الشوائب الصغيرةالغسل .6
في حال الرغبة بإنتاج ورق أبيض المون، يتم التبييض باستعمال البيروكسيد )أكسيد األكسجين( أو الييدروسمفات إلزالة  :يييضالت .7

 المون من العجينة.

طريقزة تصزنيع الزورق المصزنوع ألول يزتم تصزنيع الزورق جالجديزدج مزن األليزاف، المبيضزة أو غيزر المبيضزة، بزنفس  :تصنيع الفورق .8
 .مرة

 يتم تنظيف و تنقية الماء من أجل إعادة استخدامو. :مذءتكرير ال .9

تتألف النفايزات الغيزر قابمزة ل سزتعمال مزن الحبزر و الب سزتيك و أليزاف قصزيرة، تسزمى بالوحزل. يزتم طمزر  :التخمص من النفذيذت .11
 .المزارعينبمدفن لمنفايات من أجل استعمالو كوقود لطاحونة الورق، أو من أجل استعمالو كسماد من قبل  الوحل



 

 

 مذ هي عممية التكرير؟
 

خطوة في عممية تكرير الورق ىي فصل و تصنيف األوراق بحسب أنواعيا، و مزن ثزم تنقزل بواسزطة ناقزل إلزى العجانزة حيزث تخمزط مزع أول 
ة. عنززدما المززاء و مززع مززواد كيماويززة مززن أجززل فصززل األليززاف عززن بعضززيا الززبعض، و بززذلك تقززوم العجانززة  بتقطيززع األوراق إلززى قطززع صززغير 

تتحطم األلياف القديمة بسبب المزيج المعرض لمحرارة، و بذلك يتحول الورق القديم إلى مزيج طري يسزمى العجينزة. يزتم نقزل العجينزة ضزمن 
مثزل قطزع الب سزتيك الصزغيرة، و الخزرزات، و الصزم  و مرحمة تنقية من أجل فمترتيا من جميع الشوائب األكبر حجما مزن أليزاف العجينزة، 

 يوط. و من ثم يتم تنظيف العجينة بتدويرىا بحوض كبير، أسطواني مخروطي الشكل.الخ
 

بعد ذلك يتم كبس العجينة لجيل األلياف متورمزة و منتفخزة، و بزذلك تكزون جزاىزة مزن أجزل صزناعة الزورق. بعزد عمميزة الكزبس، يزتم إضزافة 
نيع الزورق األبزيض، فزإن مرحمزة أخزرى تضزاف و ىزي التبيزيض، مواد كيماوية من أجل إزالزة الحبزر مزن الزورق. فزي حزال كزان المطمزوب تصز

 كسيد و الييدروسمفات إلزالة المون من العجينة، مما يجعميا أفتح لونا و أكثر بياضا.و حيث يتم استعمال البي
 

اد الكيماويززة إلززى  تصززبح العجينززة فززي النيايززة جززاىزة مززن أجززل عمميززة تصززنيع الززورق. حيززث تبززدأ عمميززة تصززنيع الززورق بإضززافة المززاء و المززو 
% من الماء. يدخل ىذا المزيج العجينزي المزائي إلزى أول مرحمزة مزن ظلزة تصزنيع الزورق، حيزث يزتم رشزو بمنفزث 91..العجينة، حيث تصبح 

ة لترشززيح العجينززة، و تبززدأ األليززاف با لتصززاق ببعضززيا لتشززكل يززتم نقززل العجينززة الرائبززة إلززى مصززفاة مسززطحة كبيززر عززريض و بشززكل مسززتمر. 
حة مائيززة. و أخيززرا، تقززوم أسززطوانات كززبس مززن المبززاد بززإخراج المزيززد مززن المززاء، و بيززذا تصززبح الصززفحة مشززابو لمصززفحة الورقيززة، تقززوم صززف

 أسطوانات معدنية مسخنة بتجفيف الورق.
عزة، كاألكيزاس الورقيزة،  بعد أن يمتحم الورق جيدا، تتم إزالتو من اآللزة، يقططزع و يشزحن مزن أجزل اسزتعمالو فزي تصزنيع منتجزات الزورق المتنو 

 أو الظروف أو الصناديق..إلخ.
 

 إدارة النفذيذت
تحتوي الفض ت الناتجة عن عممية تكرير الورق عمى جزيئات الحبر الممتصقة، و جزيئات الب ستيك الصغيرة، و الشمع، و الحشوات 

 ونة من الخرزات و الدبابيس( و السيراميك.الورقية، و جزيئات األغمفة، و كمية كبيرة من مادة صمبة كالصمصال، أس ك )مك
إن عممية معالجة و تحضير ىذه النفايات تكون عادة معقدة و مكمفة أكثر من معالجة نفايات تصنيع الورق ألول مرة، و ذلك بسبب ازدياد 

ورق، والسبب ىو أنو كمما تم بدأ ىذا األمر بخمق اتجاه معارض بخصوص تكرير ال. المكررتنوع النفايات و المواد المموثة في الورق 
 تكرير الورق كمما زادت كمية النفايات الناتجة. و ذلك بسبب زيادة كمية ألياف الورق المسبقة الصنع في األوراق المجموعة من اجل عممية

ت تصنيع الورق إلى كمية ففي المناطق التي يتم فييا تكرير الورق من فترة طويمة )كأوربا الشمالية و الشرقية مث (، تحتاج ظ  ،التكرير
أكبر من الورق المكرر من أجل إنتاج نفس كمية الورق المنتج بواسطة طاحونة ورق في سكاندينافيا )ورق جديد(، و ذلك بسبب ارتفاع 

 كمية األلياف المعادة التصنيع في األوراق.  
 
 

 مع أطيب التحيذت
 سعيد نحذس م.


