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1./  Mô tả công nghệ 

Quy trình công nghệ sản xuất bột P-RC-APMP  

a./ Xông hơi dăm mảnh: 

- Hơi có nhiệt độ 1500C, 3at;   

- Thời gian xông hơi được tính kể từ khi hết nước ngưng: 15 phút.  

b./ Nghiền sơ bộ: 

Mảnh sau khi được xông hơi được rửa sạch bằng nước nóng và được chuyển 

tới máy nghiền bột cơ học chuyên dụng 

c. Thẩm thấu hóa chất:Tiến hành thẩm thấu 2 giai đoạn.  

d./ Nghiền bột: 

- Bột sau khi thẩm thấu xong sẽ được tách bỏ hết dịch và nghiền sơ cấp và thứ 

cấp trong máy nghiền bột cơ học chuyên dụng 

- Nồng độ nghiền: sơ cấp 35 - 50%; thứ cấp 15 – 20%  

- Bột sau nghiền đạt độ nghiền: 17 – 190SR. 

- Bột sau nghiền bảo ôn ở nhiệt độ 850C trong 60 phút 

- Kết thúc thời gian bảo ôn, bột được pha loãng tới nồng độ 5% trước khi vào 

công đoạn rửa bột.  

- Rửa bột và sàng chọn nhằm loại bỏ hết các mảnh sợi thô còn sót lại.  

- Bột tốt được cô đặc tới nồng độ 25 -30% trước khi vào công đoạn tẩy trắng 

Bột cơ học có chất lượng 78,2%ISO; chiều dài đứt 4320m; chỉ số bục 

1,98kPa.m2/g; chỉ số xé 6,28mN. m2/g 

e./ Tẩy trắng: bằng 2 phương pháp Tẩy trắng bằng đithionit vàTẩy trắng bằng 

Dithionit 

Bột sau tẩy rửa sạch và trung hòa bằng khí SO2 hoặc axit sunfuric. tới pH = 5 

– 5,5. 



Bột sạch sau rửa, tách hết nước được đưa vào hệ thống đánh tơi trước khi qua 

hệ thống sấy, ép kiện, bao gói thành bột thương phẩm. 

2./  Tính ưu việt của công nghệ: 

Công nghệ phù hợp nhất để sản xuất bột cơ học có chất lượng cao hơn so với 

bột cơ học nhập khẩu từ gỗ cứng. 

3./  Hình thức chuyển giao: 

Chìa khóa trao tay, Tư vấn & Dịch vụ kỹ thuật, 

Li xăng công nghệ và tìm kiếm đối tác 

4./  Liên hệ chuyển giao: 

Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô 

- Địa chỉ: 59 Vũ Trọng Phụng,- Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

- Điệnthoại: 84- 04.38581072Website: http://rippi.com.vn 

http://rippi.com.vn/

