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 کاغذ های پىستی، روغنی و مىمی چه هستند؟

 

زنانی کٌ نام ٍ اسو کاغذ نی آید، عهَم نردم بٌ یاد نگارش، نَشتن، دفتر، کتاب، ٍرق، رٍزنانٌ ٍ 
ٍ نگارش در ارتباط است،  دیگر کاال ٍ فرآٍردى يای کاغذی کٌ البتٌ بیشتر آن يا نیز با تحریر، رسانٌ

نی افتند. با این حال، کاغذ کاربرد يای گستردى، نتنَع ٍ نًو دیگری نیز دارد کٌ بیشتر در صنعت 
چاپ ٍ بستٌ بندی نَاد غذایی ٍ البتٌ کاال يای نختلف نعنا ٍ کاربرد نی یابد. نگارندى قصد دارد 

 ستٌ بندی بپردازد.تا در این نقالٌ بٌ کاغذ، کاربرد ٍ انَاع آن در صنعت ب

 پیش از ير چیز الزم است تا بٌ چیستی کاغذ بپردازیو.

 کاغذ، کاالیی کاربردی برای يهٌ ی صنعت يا

کاغذ یک نادى نازکی است کٌ با پرس شدن الیاف نرطَب سلَلز ٍ خهیر کاغذ نشات نی گیرد ٍ از 
چَب گرفتٌ نی شَد ٍ با خشک کردن آنًا در ردیف يای قابل انعطاف بٌ ٍجَد نی آید. کاغذ 

نی   نادى يهٌ کارى است کٌ از آن استفادى يای زیادی نثل نَشتن، چاپ کردن، تهیز کردن  یک
 در تعداد زیادی از ساخت ٍ سازيای صنعتی کاغذ کاربرد دارد.شَد ٍ 

تاریخچٌ ٍ چگَنگی پیدایش ٍ البتٌ بًتر بگَییو اختراع کاغذ، داستان جالب ٍ البتٌ طَالنی دارد 
 کٌ بٌ بخشی از آن نی پردازیو.

 

در ابتدا تَسط یک تاریخ نگار ٍ باستان شناس چینی، در کشَر چین پدید آند کٌ تاریخ آن بٌ  کاغذ
ابتدای قرن دٍم نیالدی نی رسد. پس از آن فرآیند تَلید خهیر کاغذ ایجاد ٍ یاد گرفتٌ شد ٍ 

 سپس تا قرٍن ٍسطی، بٌ خاٍرنیانٌ ٍ دیگر کشَر يای يهسایٌ ٍ اطراف چین گسترش یافت.
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ن راى ٍ نسیر گسترش ٍ اشاعٌ یافتن تکنَلَژی کاغذ بٌ دیگر کشَر يا تسًیل شد ٍ در پس از ای
نًایت تهام جًان از نعهت کاغذ ٍ تکنَلَژی آن بًرى نند گردید کٌ البتٌ نقش فرينگ ٍ ارتباطات ٍ 

  نیز تاثیر برجستٌ ای کٌ کاغذ بر این دٍ سازى داشتٌ است، بی تاثیر نبَدى است.

کاغذ نَنی یا رٍغنی نقش برجستٌ ای در صنعت بستٌ بندی بٌ ٍیژى بستٌ بندی از آن جایی کٌ 
 نَاد غذایی دارد، در ادانٌ بٌ نعرفی ٍ بررسی این جنس کاغذ نی پردازیو.

 کاغذ يای نَنی

کاغذ يای نَنی يهان کاغذ يای رٍغنی، گالسٌ ٍ یا ٍاکسی يستند کٌ بٌ طَر حتو، بار يا با آن 
. این کاغذ يا بٌ دلیل شفافیت، نقاٍنت در برابر رطَبت، ٍ البتٌ خاصیت يا در تهاس بَدى اید

جذب ٍ نگٌ داری رٍغن، گزینٌ ٍ انتخاب نناسبی برای پخت ٍ پز، بٌ ٍیژى پخت انَاع کیک ٍ 
 شیرینی يستند.

کاغذی است کٌ از یک نادى ی نرم کٌ نثل نَم است ساختٌ نی  کاغذ پارافین، یا نَنی کاغذ
کاغذ يا در قرن نَزدى ٍ برای نگًداری ٍ نحافظت نحصَالت از فاسد شدن ٍ از این  شَد.

َگیری از بَی تند ٍ تیز نَاد غذایی  شد.استفادى نی  جل

رفتٌ رفتٌ، کاغذ نَنی جای نَم طبیعی را گرفت ٍ بٌ یکی از نلزٍنات ٍ ابزار يای آشپزی ٍ بستٌ 
 بندی، بٌ ٍیژى پخت ٍ بستٌ بندی کیک، تبدیل شد.

 

ٌ کاربرد ٍ نصرف این کاغذ تنًا بٌ صنعت غذا ٍ بستٌ بندی نحدٍد نهی شَد. بٌ دلیل نقاٍم البت
بَدن در برابر رطَبت ٍ سختی آن نسبت بٌ کاغذ يای نعهَلی، از آن برای نگٌ داری تیغ، استفادى 

 در قایق ٍ دیگر ابزار يایی کٌ نو ٍ رطَبت برای آن يا خطرناک است، بٌ کار نی رٍد.
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ی پَستی يو چنین کاربردی گستردى ای در ينر نقاشی ٍ خطاطی دارد کٌ از ٍیژگی رٍغنی کاغذ يا
 بَدن ٍ سطح نرم ٍ رٍان آن يا ناشی شدى است.

ستی، از جهلٌ سازى يای پر کاربرد ٍ نصرفی نًو در صنعت چاپ ٍ  در حال حاضر کاغذ نَنی ٍ َپ
ری نَاد غذایی يو چَن کیک، نان، بستٌ بندی است کٌ نقش برجستٌ ای در بستٌ بندی ٍ نگٌ دا

 شیرینی ٍ دیگر نهَنٌ يای نشابٌ دارد.
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