
EVDE KULLANDIĞIMIZ 
KAĞITLAR NASIL ELDE 

EDĐLĐR?



KĐMYA KONUSU:

YAPAY VE DOĞAL LĐFLĐ MADDELER



• Ortaöğretim 12. sınıfın maddenin sürekli 
görünümü ve tanecikli doğası üst başlığı
altında doğal ve lifli yapılar , doğal ve yapay 
renk maddeleri , karışımlar üst başlığı altında 
yapıştırıcılar ,  ve de bazı anorganik maddeler 
konuları ile ilişkilendirebiliriz fakat esas 
olarak doğal ve yapay lif maddeleri konusu 
üzerinde anlatacağız. Çünkü lifli maddeler 
kağıt hamurunun hazırlanmasında ve kağıt 
üretiminde en önemli malzemedir.

Kimya ile ilişkisi



HEDEF VE DAVRANIŞLAR

HEDEF
• Doğal ve yapay lifli yapıların kağıt üretimi ile 

anlatılması

Davranışlar
• Kağıdın günlük hayattaki yerinin kavratılması
• Kağıt üretimindeki  doğal ve yapay lifli 

yapıların kavratılması
• Kağıt üretimi anlatılır
• Değerlendirme soruları ile konunun anlaşılıp 

anlaşılmadığı incelenir



KAĞIT NERELERDE 
KULLANILIR?

• Günlük hayatımızda her zaman 
kullandığımız kağıdın nasıl üretildiği ve 
içerisinde hangi kimyasalların 
kullanıldığını biliyor muyuz? 

• Kağıt eldesi fiziksel midir kimyasal 
mıdır?























ĐLK KAĞIT

PAPĐRUS



PAPĐRUS
• Papiri sazları nil deltasının bataklık alanlarında bol 

miktarda yetişmekteydi. Şimdi  bu bölgede kaybolmustur. 
Ancak yukarı nil ve fırat’ın bazı vadilerinde 
bulunabilmektedir. Bu sazlardan yapılan yzai malzemesi 
tamamıyla bir bir mısır ürünü değildir. Çivi yazısına daha 
uygun olan kil tabletlere dönülmeden önce babil’li
keldani’ler papirüs yazı tabletleri kullanılmıştı. Bilek 
kalinlığına ne üç, beş metre boya ulaşan kamişların yapısı, 
bunları özellikle papirüs yapımına elverişli kılıyordu. Kalın 
saz gövdelerinden kesilen ince şeritler birer birer 
bindirmeli olarak düz bir yere serilir, ikinci tabaka buna dik 
bir şekilde yerleştirilir ve bu taslak tabakalar üzerine basınç
uygulanırdı. Bitkisel zamk maddesi tabakaları birbirine 
yapıştırırdı. Kaba tipteki papirüs, piramitlerin harcama 
notları için kullanılırken, daha değerli kullanım için 
gerektiğinde yüzeyi parlatılmış bir ağaç parçası ile 
düzeltilirdi. Modern dünyadaki ‘PAPER-PAPĐER-(KAĞIT)’
sözcüğü, papirüs’ ten türetilmiştir.































Kağıt Üretiminde Lif 
Hammaddeleri

1- Bitkisel lif 
hammaddeleri

- Odun 
- Đpek
- Bir yıllık bitkiler
- Az rastlanan bitkiler
- Kullanılmış kağıtlar

2- Mineral lifler
- Asbest
- Cam lifleri
- Cüruf

3- Hayvansal lifler
- Yün
- Deri

4- suni lifler (kimyasal 
lifler)



Yardımcı maddeler

1- Tutkal maddeleri
- Hayvansal tutkallar ve soya 

beyazı (kemik tutkalı, deri 
tutkalı, yumurta beyazı)

- Reçine
- Mineral balmumu (parafin, kepek 

parafini, petrol ve 
kahverengikarbon parafini)

- Bitkisel balmumları
- Sentetik balmumu
- Hayvansal balmumu
- Fenol ve kresolformaldehit

reçinesi
- Melamin reçinesi
- Polimerik yapay reçine 

(polietilenimin, PVC, 
polivinilasetat, polivinilalkol)

- Selüloz (nitroselüloz, 
selülozasetat, selülozeter)

- Silikon
- Lateks

2- Olgu maddeleri
- Silikat (kaolin,talkum, asbestin, silen 

ve baysikal)
- Sülfat (gips, BaSO4 )
- Karbonat (CaCO3, magnesit, BaCO3)
- Oksit (titanbeyazı)
- Sülfit

3- Renk maddeleri
- Anorganik renklendiriciler (doğal ve 

yapay mineral renklendirici)
- Organik renklendiriciler (Doğal ve 

yapay organik renklendiriciler)

4- Su

5- Diğer yardımcı maddeler
- Kağıdın beyazlığını artırıcı maddeler 

(beyaz pigment, optik ağartıcı
maddeler)



SELÜLOZ
• Karbonhidrat sınıfından bir polisakkarittir. 

Asitler ile hidroliz olarak glikoza dönüşür. Đki 
ββββ - D glukoz molekülü arasından bir suyun 
çıkması ile çizgisel bir makro molekül yani 
selüloz oluşur. Bu molekülde bağlanma 
yerleri bir ve dört sayılı karbon atomlarıdır. 
Selülozun kısmi hidrolizinden sellobioz
oluşur. Sellobioz Đki ββββ - D glukozid
tarzındadır. Bu bulgulara bakarak selülozu şu 
şekilde yazabiliriz. C6H10O5



KĐMYASAL YÖNTEMLERLE KAĞIT 
HAMURU ÜRETĐMĐ

• Kimyasal yöntemlerle kağıt hamuru üretiminde temel ilke, odun  
yongalarının kimyasal bir pişirme çözeltisi ile belirli bir sıcaklık 
derecesinde ve basınç altında işleme sokularak, istenilen 
delignifikasyon derecesi elde edilinceye kadar pişirilmesinden 
ibarettir. Đşleme başlamadan önce, kaliteli hamurların elde 
edilebilmesi için odunların kabuğunun iyice soyulmuş olması, 
yongaların içerisinde bulunan toz, kir ve yabancı maddelerden 
tamamen temizlenmesi gereklidir. 

• Ham odunun ve diğer maddelerin, son ürün olarak kağıt hamuruna 
dönüştürülmesi işleminde birbirinden farklı iki kademe vardır. Kağıt 
hamurunun üretimi ve bunu izleyen, hamurun kağıda 
dönüştürülmesi prosesleridir. Ham odunun kağıt hamuruna 
dönüştürülmesinde yaklaşık %82 oranında kimyasal yöntemler 
kullanılır ve bu yöntemlerde, selüloz liflerinden lignin, 
çözündürülerek uzaklaştırılır.  1976’da tüm hamurlaştırma 
proseslerinin yaklaşık %72’si alkali sülfat veya kraft prosesi, %5’i 
asitsülfit, %9’u yarıkimyasal (başlıca nötral sülfit yarı kimyasal, 
NSSC), %11’i öğütülmüş odun ve geride kalanı çeşitlidir.



Ağartılmamış; 
büyük bir yüzdesi 
oluklu mukavva, 
ayrıca gazete 
kağıdı, özel karton. 
Ağartılmış olanı; 
yazı kağıdı, kağıt 
para kağıdı, ofset 
kağıdı, mendil, 
havlu ve tuvalet 
kağıdı.

Beyaz kalitesi; 
kitap kağıdı, ekmek 
ambalaj kağıdı, 
meyve ambalaj 
kağıdı, tuvalet 
kağıtları.

Sağlam,kahverengi 
torba ve paket 
kağıdı; çok katlı
torbalar, tutkallı
kağıtlar, duvar 
kağıtları, ağartılmış
kraft kağıdından 
sağlam beyaz 
kağıtlar;kartonlard
an kutularda, süt 
kutularında ve 
oluklu levhalarda 
kullanılan 
mukavva.

Tipik kağıt 
ürünleri

Daha çok sert 
odun kullanılır, bir 
miktarda yumuşak 
odun (ufak yonga, 
liflendirilmiş)

Kozalak verenler; 
iyi bir renge sahip 
olmalı ve hidroksi
fenolik bileşikler 
bulundurmamalı.

Hemen her cins 
odun, yumuşak 
veya sert

Selülozik 
hammaddel
er

NSSCSülfit
hamuru(asit)

Kraft veya 
sülfat 
hamuru(alkali)

Prosesin 
tipi













ÖLÇME VE DEGERLENDĐRME

1.Papirüs nedir? Nasıl yapılır?

2.Kağıdın hammaddesi nedir? Neler kullanılır?

3.Odundan kağıt eldesi fiziksel midir kimyasal 
mıdır?

4.Kaç çeşit lifli yapı vardır?



HÜSEYĐN GÜLER

20338523


