
Trochê
o historii
papieru

jednakowo roz³o¿y³y. Jego pomocnik

wyk³ada³ zawartoœæ formy czerpalniczej

odwracaj¹c zawartoœæ na filc i

przek³adaj¹c nastêpne arkusze filcem. Tu

odbywa³o siê pierwsze osuszanie

arkuszy. Kilkadziesi¹t arkuszy wraz z

filcowymi podk³adkami prasowano na

rêcznej, œrubowej prasie, aby usun¹æ z

papieru pozosta³¹ wilgoæ. W celu

ostatecznego wysuszenia rozwieszano

arkusze na strychach m³ynów papierniczych. Po wysuszeniu

zanurzano papier w kleju zwierzêcym (z nóg baranich lub cielêcych)

aby uczyniæ go odpornym na przenikanie atramentu.

Epokowym wynalazkiem by³o wynalezienie maszyny papierniczej.

Wynalazku tego dokona³ w r. 1799 Louis Robert, majster w

fabryce papieru w Esonne we Francji. By³a to, co prawda,

prymitywna maszyna, ale dawa³a mo¿noœæ produkcji papieru nie

w arkuszach, lecz w postaci d³ugiej wstêgi. Maszyna ta

wprowadzi³a przewrót w produkcji papieru przez uproszczenie,

potanienie i przyspieszenie produkcji. Pierwsza maszyna zaczê³a

pracowaæ w 1803 r. we Francji. Wobec du¿ego popytu na papier

zaczêto szukaæ, poza szmatami, nowych surowców. Próbowano

u¿ywaæ s³omy, mchu, igie³ sosnowych, ³odyg ziemniaków itp..

Olbrzymim krokiem naprzód by³

wynalazek uzyskania w³ókien z

masy drzewnej tj. celulozy, drog¹

chemicznego dzia³ania na drewno

lub na inne surowce. Celuloza jest

teraz podstawowym surowcem

niezbêdnym do produkcji papieru.

Pierwsze m³yny papiernicze w Europie

Rysunek holendra - najstarsza wersja urz¹dzenia
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Z
anim ludzie wynaleŸli papier, przez wiele wieków

u¿ywano do pisania kamiennych tabliczek, p³ytek glinianych,

koœci zwierzêcych, zrogowacia³ych pokryw Ÿó³wia, tabliczek

drewnianych pokrytych woskiem, p³ótna, liœci ró¿nych drzew,

kory np. brzozy i wreszcie skóry ró¿nych zwierz¹t.

Najwiêksze jednak zastosowanie, a st¹d i znaczenie, mia³

papirus i pergamin.

Papirus, by³ wyrabiany w Egipcie i szeroko stosowany jako materia³ do pisania.

Produkowano go z rdzenia roœliny Cyperus papyrus. Roœlina ta ros³a dziko nad

Nilem, ale z czasem zaczêto j¹ uprawiaæ. Rdzeñ papirusu ciêto cienkimi no¿ami na

paski d³ugoœci 70 cm. Paski te uk³adano na deskach jedne obok drugich, tak aby

przylega³y . Na tak u³o¿on¹ warstwê nak³adano w kierunku

poprzecznym pod katem prostym drug¹ warstwê. Obie zwil¿ano mulast¹ wod¹ z

Nilu, prasowano, bito m³otami i suszono. Szereg w ten sposób przygotowanych

arkuszy sklejano w zwoje, dochodz¹ce do kilkunastu metrów d³ugoœci. G³ównym

oœrodkiem produkcji papirusu by³o miasto Memfis, a g³ównym oœrodkiem handlu

Aleksandria. Okres u¿ytkowania papirusu przez ludzkoœæ by³ bardzo d³ugi

prawdopodobnie ju¿ od wieku przed nasz¹ er¹, a przetrwa³ a¿ do w. naszej

ery.

Materia³em, który stopniowo wypiera³ papirus z

u¿ycia, by³ pergamin. Wed³ug podania, zaczêto go

wyrabiaæ w Azji, w mieœcie Pergamon w w.

przed nasza er¹. Do wyrobu pergaminu u¿ywano

skór m³odych zwierz¹t: owiec, kóz, ciel¹t i

baranów.

Materia³em o wiele tañszym, a przez to

powszechniejszym w u¿yciu jest papier.

Wynalazku papieru dokonali Chiñczycy. Podaje

siê, ze pierwszy papier wyprodukowa³ wysoki

Papirus
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bocznymi krawêdziami
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urzêdnik, Tsai-Lun, w r. 105

naszej ery. W Chinach

wyrabiano papier z bambusa

(kora) i z morwy. Do

wymienionych surowców

dodawano w³ókien konopi,

l n u , s ta ry ch t k an i n .

Podstawowym surowcem by³

bambus. W wieku naszej

ery Arabowie, którzy w 751 r.

w bitwie pod Samarkand¹

wziêli do niewoli Chiñczyków,

nauczyli siê od nich tajemnicy produkowania papieru. Pierwsze wzmianki o u¿yciu

papieru w Europie znajdujemy w kronikach opactwa Cluny (Francja) z lat 1122-1150.

Sposób produkcji dotar³ do Europy przez Hiszpanów w okresie wojen z Maurami.

Zaczê³y powstawaæ pierwsze manufaktury papieru. Aby unikn¹æ podrabiania papieru

zaczêto wprowadzaæ znaki wodne,

filigrany. Podstawowym surowcem do

produkcji papieru w Polsce od

wieku a¿ do po³owy wieku by³y

szmaty bawe³niane, lniane i konopne. W

skutek coraz wiêkszego zu¿ycia papieru

brakowa³o szmat i wiele krajów wyda³o

zakaz wywo¿enia tego surowca za

granicê. Produkcja papieru, podobnie jak

u Chiñczyków, odbywa³a siê rêcznie.

Szmaty segregowano, oczyszczano i ciêto

na drobne kawa³ki. Pociête szmaty

wsypywano do do³ów i zalewano wod¹ z

wapnem, gdzie butwia³y, po czym w

>holendrach< poruszanych si³¹ wody

rozw³ókniano je. W³ókienka szmat po

przemyciu zmieszanie z wod¹ by³y

umieszczane w kadziach, sk¹d za pomoc¹

ramki czerpalniczej, której dno stanowi³a

metalowa siatka, robotnik czerpa³ masê,

wykonuj¹c ruchy poprzeczne i pod³u¿ne,

aby we wszystkich kierunkach w³ókna siê
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Ubijanie ³yka po gotowaniu go
w ³ugu do tradycyjnego

wyrobu papieru w Japonii

Caj Lun - wynalazca papieru
105 rok naszej ery

Mapa Azji pokazuj¹ca rozprzestrzenianie siê
techniki papierniczej


