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 )کاغذ کاهی )کاغذ روزنامه

ینت ِ در ىصرف برخی کاالٍای غیرضرِری ىّرداستفادٌ قرار برای ىصارف رِزناىُ ِ مي کاغذ روزنامه
ُ( عرضُ ىی ىی  گردد. گیرد ِ عيدٌ این کاغذ از داخه ِ خارج کشّر )کرٌ ِ رِسی

ىتر  سانتی 057امی  07 شدٌ ِ عرض این کاغذ از  گرو تشکیه 54/4امی  54کاغذ رِزناىُ از گرىاژ 
 .باشد ىی

صّرت شیت )بندش( درآِردٌ کُ  ٍای ىختنف بُ را در رنگ ٍای کّچک این کاغذ در برخی از کارگاٌ
شّد کُ در ىصرف فاکتّر سازی ِ نسخُ دِو قبّض بانکی استفادٌ  بُ آن امّان ًٍ گفتُ ىی

 .گردد ىی

ٌ( ِ بدِن  کاغذی است کُ از تفامُ یا کاغذ روزنامه کاغذ کاٍی ی چّب )فیبرٍای بازیافت شد
شّد ِ ىقاِىت آن در برابر نّر پائین است ِ بُ  کارگیری عينیات ىکانیکی رِی آن ساختُ ىی بُ

از خيیر اِمیُ چّب نیز تّمید  کاغذ کاهی دالیه فّق ارزان، اىا شکنندٌ ِ مطیف است. امبتُ گاٍی
دٍد چاپ عکس رِی آن با  رِشن رنگ ِ سطحی کُ اجازٌ ىی ُ سایُگرىی( ک 54تا  54شّد ) ىی

تا  0404ِضّح بیشتری از کاغذٍای رِزناىُ دیگر انجاو شّد ِ عرض دستگاٌ تّمیدکنندٌ آن حدِدًا 
طّر کُ از ناو آن پیداست، ىخصّص رِزناىُ است ِ سفید،  باشد. این کاغذ ٍيان ىتر ىی ىینی 0077

ُ ِ ىعيّالً برای چاپ رِزناىُ با ىاشین افست ِ مترپرس استفادٌ ىسطح قدرت جذب باال داشت
ٍنری سریع ِ ىّقتی ىناسب است. از این کاغذ برای  ىی شّد. کاغذ رِزناىُ برای کارٍای 

ٍای ىّقتی کُ با ىداد زغامی یا ىداد شيعی ِ ىداد گچی  ی بزرگ ِ طراحی ٍای خاو ِ اِمیُ طراحی
صّرت دفترچُ، ِرقُ ِ ... در  . کاغذ رِزناىُ یا کاغذ کاٍی بُشّد شّند، استفادٌ ىی انجاو ىی

دسترس است. این کاغذ بُ عنّان کاغذ امگّ نیز ىّرد استفادٌ قرار ىی گیرد. رنگ این کاغذ ىعيّالً 
شّد. این کاغذ دارای کشش سطحی کافی ِ  صّرت رنگی ًٍ تّمید ىی فینی رنگ است. ضينًا بُ

 .باشد یىقاِىت ىناسب در زىان چاپ ى
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 :کاغذ رِزناىُ انىاع سایز و گرماژ

 کاغذ روزنامه استاندارد         ·

 کاغذ روزنامه مخصىص         ·

 زنامه بهبىدیافتهکاغذ رو         ·

 کاغذ دفترچه راهنمای تلفن         ·

 کاغذ روزنامه رنگی         ·

 MF کاغذ مخصىص         ·

 
 54.4تا  54ىتر ِ گرىاژ ىتنّع از  سانتی 057تا  07 ٍای از  ٍایی با عرض صّرت رِل این نّع کاغذ بُ

 .شّد گرو تّمید ىی

آید.  : یک کاالی جَانی است ِ ىادٌ خاو حیاتی برای تّمید کاغذ ِ ىقّا بُ شيار ىیکاغذ باطله
گّنُ کُ عدٌ زیادی ىعتقدند، بازیافت کاغذ باطنُ فعامیت جدیدی نیست، بنکُ فعامیتی رِ بُ  آن

سال اخیر تّسعُ شگرفی یافتُ ِ تاکنّن ىقادیر  ۰۲تکنّمّژی جٍّر زدایی در طی .گسترش است
ٍای ىرسّو جٍّر زدایی در حال حاضر رِش  اند. رِش ضایعات کاغذ بازیابی شدٌ ىتنابَی از
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ِرسازی بُ صّرت تّاو، آنزیيی، ازت، فراصّتی ِ ...است کُ از  شستشّ، شناِرسازی، شستشّ ِ شنا
 ٍا، شناِرسازی در ىّرد کاغذ رِزناىُ کاربرد بیشتری دارد. بین این رِش

شّد. طبق  ی با استفادٌ از رِش شناِرسازی، جٍّر زدایی ىیکاغذ رِزناىُ بازیافت ۰۲ بیش از % 
باشد  ٍزار تن در سال ىی ۰۲۲گزارش اخیر ِاحد ىرکزی خبر، ىیزان ىصرف کاغذ در ایران بُ ىیزان 

ً، اٍيیت بازیافت کاغذٍای باطنُ بُ گردد. با بازیافت  خّبی حس ىی کُ با تّجُ بُ این حجً عظی
ّگیری ىی ۷۱یک تن کاغذ باطنُ از قطع  تن زبامُ بُ ىحه  ۱۲۲۲ رِزانُ  .شّد اصنُ درخت تنّىند جن

تن کاغذ برابر  ۱۲۲ دٍد. دفن  ٍا را کاغذ تشکیه ىی زبامُ ۷۲گردد کُ % دفن زبامُ کَریزک ىنتقه ىی
در سطح  کاغذ روزنامه ىینیّن تن ۳۰تنَا بیش از  ۷۰۰۷ٍکتار جنگه در رِز است. در سال  ۳با قطع 

یّن تن کاغذ باطنُ تّمید شد. اکثریت تّمیدکنندگان کاغذ رِزناىُ کُ از امیاف ىین ۵/۲جَان با 
کنند در ىناطقی با ىحدِدیت پتانسیه ىنابع سنّمزی ىستقر  بازیافتی بُ این ىنظّر استفادٌ ىی

استفادٌ از امیاف بازیافتی در تّمید کاغذ رِزناىُ تا بیش  ۰۲۲۵شّد کُ تا سال  باشند. برآِرد ىی ىی
ُ برابر، حدِد از   .ىینیّن تن افزایش خّاٍد یافت ۳۲س

 

  

برگان )براي تأىين  طّر ىعيّل از ىخنّطي از خيیرکاغذ ىكانيكي ِ پربازدٌ سّزنی بُ كاغذ کاهی
بری شدٌ يا نييُ  ٍایی ىانند بامك، ىاتي ِ چاپ پذيري( ِ خيير شيييايي امياف بنند رنگ ِیژگی

برگان،  گردد. در كشّرٍاي فاقد چّب سّزنی ٍای الزو( تّميد ىی )براي تأىين ىقاِىت بری شدٌ رنگ
چّب پَن برگان بّىي ِ  CTMP ِ CMP كاغذ رِزناىُ عيدتًا بر پايُ تّميد خييركاغذ پربازدٌ
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تّان بُ تّميد كاغذ رِزناىُ  عنّان ىثال ىی شّد كُ بُ ِاردات خيير شيييايي امياف بنند ساختُ ىی
نايع چّب ِ كاغذ ىازندران كُ تنَا تّمیدکنندٌ كاغذ رِزناىُ در کشّر ىا است، اشارٌ نيّد. در در ص

سعُ  اين كشّرٍا تأىين چّب ىّردنیاز بُ دمیه تخريب ِ كاٍش سطح جنگه ٍا ِ عدو ّت
ٍا ِ نيز تأىين ارز ىّردنیاز براي ِاردات خيیرکاغذ شيييائي امياف بنند، با  کاری جنگه

  .ی ىّاجُ استٍای ىحدِدیت
شدٌ در ىقياس  با عنايت بُ تّسعُ كشت نيشكر در جنّب ايران ِ با تّجُ بُ نتايج ىطامعات انجاو

گاس در تّميد كاغذ رِزناىُ، در اين تحقيق كُ براي اِمين بار در  جَاني در خصّص استفادٌ از با
چّب  CMP خيیرکاغذشدٌ است، اىكان استفادٌ از خيير شيييايي باگاس در تركيب  ايران انجاو

پَن برگان براي تّميد كاغذ کاٍی در ىقياس آزىايشگاٍي ىّردبررسی قرار گرفت. خيیرکاغذ 
ٌ( تا  % )تَیُ 50شيييائي سّداي باگاس با بازدٌ حدِد  شدٌ در شرايط بَينُ تّميد در آزىايشگا

ات ىختنف بری گرديد ِ تأثیر درج % با يك ىرحنُ پر اکسید ٍيدرِژن رنگ 77 شفافيت حدِد 
% آن در تّمیدشدٌ در صنايع چّب ِ كاغذ ىازندران )با ِ بدِن استفادٌ از خيير امياف  ٠7اختالط تا 

ٍای كاغذ حاصنُ بررسي شد. نتايج حاصنُ نشان  تركيب خيير بر رِي ِیژگی CMP (بنند ِارداتي
با  % خيیرکاغذ شيييايي باگاس در تركيب ٠7دادٌ است كُ كاغذ حاصه از اختالط تا 

ٍای  پَن برگان در ىحدِدٌ قابه قبّل خصّصيات فيزيكي ِ نّري، داراي ِیژگی CMP خيیرکاغذ
% خيير  00پَن برگان ِ  CMP % خيیرکاغذ 4٠ تر از تركيب اصني كارخانُ ) ىقاِىتي بَتر ِ ىطنّب

در تركيب دیگر، در صّرت استفادٌ از خيير شيييايي باگاس  عبارت امياف بنند ِارداتي( بّدٌ است. بُ
ِ درنتیجُ  CMP پَن برگان، ضين تّميد كاغذ رِزناىُ قابه قبّل، در ىصرف خيیرکاغذ CMP خيير

ىصرف چّب پَن برگان ِ نيز در ىصرف خيیرکاغذ شيييايي امياف بنند ِارداتي كاٍش ِ 
 .تّجَی ايجاد خّاٍد شد جّئی قابه صرفُ

قیيت است کُ بُ شکه رِل ِ ِرق  , کاغذی ارزانکاغذ کاٍی تّان گفت کاغذ رِزناىُ یا در پایان ىی
ِ مترپرس  افست شّد. قدرت جذب باال داشتُ ِ ىعيّالً برای چاپ رِزناىُ با ىاشین یافت ىی

 .شّد استفادٌ ىی
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