
 

 

 کاغذ کاهی چیست؟

چوب برای ساخت  یتفالهاستفاده از  یپروسهکسی بود که  درواقعچارلز فرنتی، شاعر کانادایی اهل نووا اسکاتیا 

برای ساخت کاغذ های کاهی از این روش الهام گرفته شد. کاغذ  4411در سال  بعدها ؛ کهکرد اخترتکاغذ را 

مکانیکی و شیمیایی روی الیاف فیبری خمیر چوب  یپروسهتحت یک ند کاهی که رنگ سفید و کدری دارهای 

. دهدمیخاصیت ماتی و کیفیت چاپ باالیی  هاآندر کاغذ های کاهی به  کاررفتهبهخمیر کاغذ  .شوندمیساخته 

ی هادستگاهاستحکام این کاغذ ها حفظ شود و در  شودمیدر این کاغذ ها هم باعث  کاررفتهبهمواد شیمیایی 

، کاغذ های کاهی مترمربعگرم بر  56تا  14با داشتن گرماژ  سالم بمانند. کامالًی چاپ هادستگاهتولید کاغذ و 

 رادارندهستند و قابلیت چاپ چهار رنگ  بادوام. همچنین این کاغذ ها بسیار شوندمیمحسوب  قیمتارزانبسیار 

عالوه  انبوه انتشارات هستند. تولیدهاینامه، تبلیغات و برای روز پرطرفداریبرای همین در سراسر جهان انتخاب 

شکستنی(، کاغذ سینی  لوازم ونقلحملبرای ها )برای پر کردن جعبه  توانمیاز کاغذ های کاهی  هااینبر 

(، کاغذ کادو و در انواع بسته بندی ها استفاده کرد.گذارندمیروی سینی و زیر غذا  هارستوران)کاغذی که در   

 

؟شودمیکاغذ کاهی چگونه ساخته   



چوب درخت صنوبر، نراد، کاج و دیگر  هایتکهو  شدهکنده هایپوستهکاغذ کاهی از مخلوط کردن  طورمعمولبه

گاهی اوقات از درختان  .شودمیبه خمیر ساخته  هاآندر یک آسیاب مکانیکی و تبدیل  چوبنرم هایدرخت

در ساخت کاغذ  هاهزینهچوب تبدیل به خمیر شد برای کاهش  اینکهبعداز. شودمیهم استفاده  چوبسخت

تا لیگنین چوب را از آن جدا کنند.  دهندنمیقرار  قیمتگرانو  گیروقت یپروسهکاهی این خمیر را تحت یک 

ن دارد و هنگام برخورد با اکسیژ وجودسلولز در چوب  طبیعی است که در کنار سلولز و همی یمادهلیگنین یک 

لیگنین در خودش  سازندمیخمیری که با آن کاغذ های کاهی را  کهازآنجایی. آیددرمی ایتیرهو نور به رنگ 

لینگنن موجود در کاغذ بعد از اکسید شدن  هایمولکولنهایی نسبت به نور آفتاب حساس است.  ینتیجهدارد، 

اکسید شدن به همراه در معرض نور  یپروسه. که رنگ کاغذ زرد شود شوندمیباعث  درنهایتو  شوندمیتیره 

عالوه بر خمیر چوب، الیاف سبزیجات و  خورشید قرار گرفتن زیاد ممکن است باعث شکننده شدن کاغذ شود.

ه دو قسمت تقسیم . این الیاف بشوندمیالیاف فیبری بازیافت شده هم در ساخت کاغذ های کاهی استفاده 

شیمیایی  یپروسهو قسمت دیگر تحت  شوندمیعملیات مکانیکی به خمیر تبدیل با  هاآن. قسمتی از شوندمی

، مات و مستحکم سفیدرنگآن کاغذی  ینتیجهو  کنندمیمخلوط  باهماین دو خمیر را  درنهایت. گیردمیقرار 

 یپروسهید چوب فقط با هایتکه ترپایین. برای ساختن کاغذ کاهی با مقاومت شودمیپاره ن راحتیبهاست که 

کنند. نظرصرفشیمیایی  یپروسهمکانیکی را بگذرانند و از   

ی خاصی برای خمیر کردن چوب و لوازم دیگر برای تصفیه کردن و از بین هادستگاهتولید کاغذ کاهی نیازمند 

بعد از رقیق کردن خمیر چوب با آب برای رسیدن به غلظت  خمیر و ساختن کاغذ است. هایناخالصیبردن 

که خمیر شروع به حرکت در صفحات  طورهمین .شودمی، محلول آب و خمیر وارد دستگاه تولید کاغذ موردنظر

کاغذ  کمکمو  کنندمیو الیاف خمیر شروع به چسبیدن به همدیگر  دهدمیآبش را از دست  کندمیدستگاه 

تا آخرین قطرات آبش را  شودمی سنگین پرس غلتکبین دو  آیدمی وجودکاغذی که به  بعدازآن. گیردمیشکل 

 هایمقیاستا خشک شوند و بعد در  شوندمیقرار داده  هاییاستوانهاز دست بدهد. در این مرحله، کاغذ ها در 

دلخواه بریده و  سایزهایتا کاغذ بر اساس  شوندمیبزرگ دوباره باز  هایرولاین  بعدها. شوندمیبزرگ رول 

 ارسال شود.

 

کاهی های کاغذ بندیدرجه  

و کاغذ کاهی  کاغذ کاهی استاندارد، کاغذ کاهی پیشرفته، دشومیاصلی ساخته  یدرجهکاغذ کاهی در سه 

دارند. وجودمخصوص. عالوه بر این سه مورد، انواع دیگر کاغذ های کاهی در بازار به دالیل مختلف   

 



 کاغذ کاهی استاندارد:

 ینتیجه. محبوبیت این نوع کاغذ شوندمیجهان با کاغذ کاهی پرینت موجود در نقاط مختلف  هایروزنامهاکثر 

 غیرقابلاین کاغذ قیمت بسیار پایینی دارد اما در عوض  و ارزان بودنش است. درست است که صرفهبهمقرون

یک  کالًاما چون روزنامه ها  رودمی الزوروبهبایگانی شدن و نازک است. این نوع کاغذ کاهی بعد از گذشت زمان 

در حال تغییرند، ناشران روزنامه ها مشکلی با این مسئله ندارند. روزروزبهتند و محصول گذرا هس  

 

 کاغذ کاهی پیشرفته:

 طوربهکیفیت کاغذ  ازلحاظو  آیدمیو صفحات اول که به همراه روزنامه معمولی  شدهضمیمهصفحات رنگی 

، قطورترکمی  این نوع کاغذ .شوندمیغذ کاهی پیشرفته چاپ روی کا معموالً رسندمیبهتر به نظر  توجهیقابل

رنگی روی آن خیلی خوب می  های چاپ طورهمیناز کاغذ کاهی استاندارد است و  ترصافو  ترنرم، ترروشن

 هاقسمتبقیه  کهدرصورتی شودمیرنگی روزنامه روی این کاغذ های چاپ  یهاقسمت. به همین علت اندنیش

.شوندمیاهی استاندارد چاپ غذ کهمچنان روی کا  

 

 کاغذ کاهی مخصوص:

چاپ چهار رنگ قرار  یپروسهبروشور های تبلیغاتی و دیگر موارد چاپی رنگی، نیازمند این هستند که تحت 

، با قطورترباید  شوندمیاستفاده  هاآنکامل نشان دهند برای همین کاغذی هم که در  طوربهبگیرند و رنگ ها را 

جذب رنگ باال و با استحکام کافی باشد تا توانایی تحمل فشار پرینتر ها را داشته باشد. استفاده از کاغذ  توانایی

است روش خوبی برای پاسخگویی به  ترمحکمو  قطورترکاهی مخصوص که از کاغذ کاهی استاندارد و پیشرفته 

است. نیازهااین   

 

های کاهی: کاغذانواع دیگر   

. عالوه بر کاغذ کاهی استاندارد و پیشرفته، شوندمیو رنگ های مختلفی تولید  قطرهاهای کاهی در  کاغذ

 «اخبار زرد». اصطالح کنندمیروزنامه استفاده  یویژهی هاقسمتناشران روزنامه از کاغذ های کاهی رنگی برای 

دفتر های ) راهنمای تلفنهای  کاهی برای تولید دفتر کاغذنوع بسیار نازک  است. شدهگرفتهاز همین قضیه 



حجم  اندشدنشهر را داشتند و اگر با کاغذ های معمولی ساخته می  هایمک آنتمام افراد و  یشمارهبزرگی که 

.شودمی( استفاده کردندمیزیادی را اشغال   

 

 کاغذ های کاهی چه خصوصیاتی دارند؟

 یاندازهبهابعادی ثبات داشته باشد و  ازلحاظکاغذ کاهی باید قابلیت چاپ داشته باشد، پاره نشوند، مات باشد، 

را جذب نکند. گردوخاککافی خشک باشد تا   

جذب کنند و کیفیت  خوبیبهتا جوهر را  شودمیهای کاهی باعث  کاغذدرصد باالی خمیر مکانیکی موجود در -

 چاپ را باال ببرند.

کافی قوی و مستحکم  یاندازهبهباید  گیرندمیپرینت سریع قرار  یپروسهکاغذ های کاهی تحت  کهازآنجایی-

 یکایندارد )بیرون بیایند. این خاصیت کاغذ های کاهی روندگی نام  هادستگاهباشند تا بدون پاره شدن از 

روندگی  شودمی(. گفته رودمیچاپ به کار  های ماشینیی کاغذ در طالح چاپی است که برای توصیف کارااص

.آیندمیی چاپ بیرون ها دستگاهچون سالم از  کاغذ های کاهی خوب است  

دن ثبات شکلی درصد آب داشته باشند تا از خشکی و از دست دا 4تا  5کاغذ های کاهی باید حداقل -

باال هم مهم است. باکیفیتله در چاپ کردن جلوگیری شود این مسئ  

 

 چگونه باید کاغذ کاهی را انبار کرد؟

کاغذ های کاهی باید در یک محیط غیر اسیدی که نور خورشید مستقیم به آن برای جلوگیری از زوال رفتن، 

محیط انبار باید دمایی بین  لآهایدندارد انبار شوند. در حالت  وجودمنبع گرمایشی در آن  گونههیچو  تابدنمی

از درصد باشد. در صورت نی 64تا  56چیزی بین  رطوبتشسانتی گراد داشته باشد و  یدرجه 04تا  46

ی خاص تحت کنترل قرار گیرد.هادستگاهرطوبت محیط باید با استفاده از   

 

 چگونه باید کاغذ کاهی را بسته بندی کرد؟

است. قبل از هر چیزی  هاآندار و محافظت از  دارینگهبسته بندی درست کاغذ های کاهی قسمت حیاتی برای 

. بعد کاغذ های کاهی رول شده باید شوندمیچیده یا فلزی پی چوبی یاستوانهدور یک  کاغذ های کاهی محکم



آخری  یالیهرا بگیرد.  هاآنکاغذ ضد آب باید روی  یالیهیکبعد  ؛ وچند دور با کاغذ های کرافت پیچیده شوند

تا جلوی ورود هرگونه رطوبتی را  گذارندمیکارتنی  هایورقه هاآنو روی  شودمیتا  کامالًدر دو انتهای استوانه 

فلزی  یگیرهبا یک  هاآنو دو طرف  شوندمیپالستیکی پیچیده  الیهیکدر  هااین یهمهه شود. در آخر گرفت

.شودمیبسته   

 

خالقانه از کاغذ های کاهی: هایهاستفاد  

بلکه به خاطر قیمت پایین و  شودمیله استفاده نمجامروزه از کاغذ های کاهی فقط در چاپ روزنامه و 

.شودمیمتفاوتی  هایاستفاده، از این نوع کاغذ موردقبول هایقابلیت  

 

 

ز کاغذ های کاهی در منوی رستوراناستفاده ا  

 



 

 استفاده از کاغذ کاهی برای ساختن کمیک

 

 

توریستی هاینقشهاستفاده از کاغذ های کاهی در   

 

 



 استفاده از کاغذ کاهی در تقویم/پوستر دیواری

 

 

هارستورانکاور سینی در  عنوانبهاستفاده از کاغذ کاهی   

 

 

 استفاده از کاغذ کاهی برای بسته بندی غذا



 

و طراحی برای نقاشی هنرمندهااستفاده از کاغذ کاهی توسط   

 

کاغذدیواری عنوانبهاستفاده از کاغذ کاهی   


