کاغذ کرافت چیست؟
کاغذی با مقاومت باال که از سولفات خمیر پالپ تهیه میشود .کاغذهای کرافت بسیار متنوعاند
مانند کاغذهای کرافتی که سفید نشده که برای بستهبندی استفاده میشوند تا کاغذهای کرافت
سفید شده که برای تهیه کاغذهایی که پیوستگی بافت آن قوی است.
ً
عموما برای
این نوع کاغذ معموال ً با رنگ قهوهای یا با رنگ سفید تولید میشود و بادوام میباشد و
بستهبندی جعبه ،کارتن ،پاکت (کرافت) بکار میرود گرماژ و وزن این کاغذ بسیار متنوع است
بهطوریکه از ترکیب آنها در تولید ورق و کارتن امکان تولید بیش از یکصد نوع ترکیب در
ورقهای  3الیه و  5الیه میسر میگردد و بهصو رت کاغذ کرافت ،مقوای کرافت و مقوای زبر یا
خشن کرافت میباشد.
موارد مصرف کاغذ صنعتی – کرافت:
این نوع کاغذ مورداستفاده کارخانههای تولید ورق کارتن ،تولیدکنندگان پاکت سیمان و همچنین
تولیدساک کاغذی است.

شرکتهای تولیدکننده کاغذ صنعتی – کرافت:
برندهای معروف کرافت لی اند من ( ،)Lee And Manدایهان ( )Daehanو ... Asia Paper
میباشد.
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كرافت به آلماني معني قدرت را ميدهد و كاغذ كرافت ازنظر مقاومت ،مادهاي قوي محسوب
مي شود .اغلب مصارف ساخت ساك و كيسه كاغذي دارد .رنگ اين كاغذ بهطور طبيعي قهوهاي
است كه در شرايطي كه الزم است سفيد باشد ،اين كار توسط  BLEACHصورت ميگيرد .از اين
كاغذ براي ساخت كيسههاي چند اليه كه ميتواند اليههاي آلومينيومي ،پالستيكي هم باشند،
استفاده مي شود كه بستگي به كاربرد كيسه در نگهداري مواد غذايي براي حيوانات ،ذغال ،سيمان،
كود شيميايي و غيره دارد.
اين كيسه بنا به مورد براي جلوگيري از نفوذ رطوبت و تبادل گازها كاربرد دارند .انواع سفيد
شده كاغذ كرافت كه ميتواند پوششي از پودر چيني مخصوص كه آن را براي چاپ مناسب ميكند
داشته باشد ،براي نانواييها و فروشگاههای عرضه غذاهاي آماده مصرف و تولیدکنندگان
ً
اصطالحا  GLAZEیا گالسه ناميده
دستمالکاغذی مناسب است .كاغذ كرافت داراي پوشش مذكور
ميشود.

پوششهاي گوناگون مانند موم يا فويل يا مينمهاي پالستيكي ،استفاده از كاغذ كرافت را براي
مصارف مختلف مانند غذاهاي چرب ،مرطوب و غيره ممكن ميسازد.
کاغذ کرافت طیف وسیعی از کاغذهای نازک یا ضخیم پوششدار یا بدون پوشش را شامل میشود.
انواع کاغذ تولیدشده از خمیر شیمیایی ،معموال ً در یک فرآیند کاغذسازی قلیایی یا خنثی تولید
میشوند و ویژگیهای مقاومتی خوبی به کاغذ اضافه میشود .خمیر تولیدشده در فرآیند کرافت
قوی تر از سایر فرآیندهای تولید خمیر کاغذ است زیرا دارای پلیمر (النگین) بیشتری است .پالپ یا
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خمیر کرافت تیرهتر از سایر پالپ های چوب است؛ اما میتوان آن را بلیچ یا سفید کرد .خمیر
کرافت کامالً سفید شده برای تولید کاغذهایی باکیفیت باال که دارای خصوصیاتی مثل سفیدی و
استقامت باال و مقاوم در برابر زردی یا پارگی هستند ،به کار میرود کاغذهای کرافت تنوع زیادی
دارند .گرماژ آنها بین  ۰۴تا  (g/m2) ۵۳۱متغیر است .همچنین درجه نازکی ،زبری پخش و نظم
دهی فیبرهای کاغذ نیز انواع مختلفی دارد .تعداد منفذهای کاغذ بسته به میزان جذب موردنظر نیز
متفاوت است...

کلمات کلیدی  :کاغذ کرافت ،پاکت کرافت ،کاغذ کاهی ،کاغذ ساندویچی ،کاغذ روزنامه
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