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ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΣΙ

Φαρτί είναι ένα προιόν που αποτελείται από ίνεσ, κυρίωσ 
κυτταρίνησ και άλλεσ φυτικήσ προέλευςησ ή μερικέσ φορέσ ακόμη 
και από ανόργανεσ, ζωικέσ ή ςύνθετεσ ίνεσ.



ΣΑ ΕΙΔΗ ΣΟΤ ΦΑΡΣΙΟΤ

Πάπυροσ                                                       Περγαμηνή



Μεταξωτά Τφάςματα                                    Ξύλινεσ Πλάκεσ



Φαρτί



ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΣΙΟΤ

 Σο πρώτο είδοσ χαρτιού το βρίςκουμε ςτην Αίγυπρο το 2400 πΦ 
με την μορφή παπύρου.

 Σα πρώτα ευρήματα γραφήσ ςτην Κίνα χρονολογούνται γύρω 
ςτο 1400 πΦ πάνω ςε κόκκαλα που έφεραν λέξεισ θρηςκευτικού 
περιεχομένου. Αργότερα έγραφαν πάνω ςε μπαμπού και 
φλοιούσ δέντρων

 Σο 400 πΦ χρηςιμοποίηςαν υφάςματα από μετάξι ωσ μέςω 
αποτύπωςησ

 Γύρω ςτο 170 πΦ η περγαμηνή εμφανίςτηκε  ςτην Πέργαμο τησ 
Μ.Αςίασ. Ήταν πιο φθηνό υλικό από τον πάπυρο και έτςι 
αποτέλεςε μοναδική γραφική ύλη για χάρτεσ και βιβλία.

 την Αρχαία Ελλάδα και την Ρώμη χρηςιμοποιούςαν ξύλινεσ 
πλάκεσ επικαλυμμένεσ με κερί και ςυνδεδεμένεσ η μία με την 
άλλη με δέρμα ώςτε να αποτελέςουν βιβλίο.



 Σο πρώτο δείγμα πραγματικού χαρτιού εμφανίζεται το 105 μΦ 
ςτην Κίνα. Αποτελούνταν από φυτικέσ ίνεσ και γι’αυτό ήταν 
μαλακό, λεπτό, εύκαμπτο και απορροφητικό.



ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 Αποΰνωςη: Σα υφάςματα βρέχονται και μένουν  έτςι κάποιεσ 
ώρεσ για να ζυμωθούν, ενώ ςτην ςυνέχεια  με την βοήθεια 
ξύλινων μύλων απωΰνώνονταν. Κάποια χρόνια αργότερα 
αντικατέςτηςαν  του ξύλινουσ μύλουσ με μεταλλικά έμβολα για 
καλύτερη πολτοποίηςη.

 Φαρτοποΰηςη:  Σο 1750 ο John Baskerville θέληςε να καταςκευάςει 
ένα χαρτί με πιο λεία επιφάνεια. Με την βοήθεια τησ θέρμανςησ 
του νερού και με κάποια ειδικά εξαρτήματα πετύχαιναν 
καλύτερη αποςτράγγιξη. Ενώ για να αποκτήςει πιο ομαλή 
επιφάνεια, την έτριβαν με αχάτη ή άλλεσ πέτρεσ.



Η ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΦΑΡΣΟΠΟΙΙΑ

Η χρήςη του χαρτιού έγινε γνωςτή μέςω του εμπορίου
ςτην Ιςπανία και την ικελία. τισ δυτικέσ χώρεσ για πολλά χρόνια
το χαρτί παραγόταν από υφάςματα, χωρίσ χημικέσ ενώςεισ.

τα μέςα του 18ου αιώνα άρχιςαν να χρηςιμοποιούν
βαμβακερά. Καθώσ κατανάλωναν μεγάλεσ ποςότητεσ υφάςματων
αναγκάςτηκαν να αναζητήςουν νέεσ πηγέσ πρώτησ ύλησ. Έτςι
άρχιςαν να επεξεργάζονται το ξύλο. Σην ιδέα την έδωςε ο Γάλλοσ
Ρενέ Αντουάν Υερςώ ντε Ρεωμύρ επηρεαςμένοσ από ένα είδοσ
ςφήκασ. Για την λεύκανςη του μερικά χρόνια αργότερα άρχιςαν να
χρηςιμοποιούν ένα χημικό, την χλωρίνη.



 Σο 1680 ςτην Ολλανδία καταςκευάςτηκε το πρώτο μηχάνημα

καταςκευήσ χαρτιού.



ΜΕΘΟΔΟ FOURDRINIER

Για τον διαχωριςμό των ινών, η ςυγκεκριμένη  μέθοδοσ, 
εκμεταλλευόταν την πίεςη του νερού. Έπειτα το νερό περνάει μέςα 
από ζευγάρια κυλίνδρων για να φύγει η υγραςία που έχει μέςα το 
χαρτί. την ςυνέχεια θερμαινόμενοι κύλινδροι με την βοήθεια 
ατμού ςυμβάλουν ςτην  τελική ξήρανςη του. Με ένα διάλυμά από 
νερό και άμυλο περνάνε όλη την επιφάνεια για εκτυπωτικούσ 
λόγουσ και τυχόν ατέλειεσ. Ένα ςίδερο κάνει πιο λεία την επιφάνεια 
του χαρτιού, ενώ δύο κύλινδροι καθορίζουν το πάχοσ του και την 
πυκνότητα του.



Η ΕΡΓΑΙΑ ΜΟΤ


