
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY BẢO AN 

 

1./  Mô tả công nghệ 

 Bột giấy sau đánh tơi thủy lực được bơm về các tháp chứa bột để chuẩn bị 

quá trình nghiền. Bột giấy được nghiền với nồng độ 3,3 – 3,5% ở áp lực 75 – 

80A cho đến khi đạt độ nghiền yêu cầu thì bơm vào các bể chứa bột trước xeo. 

Gia phụ liệu tại bể bột trước xeo (cho sợi bảo mật vào). Bột giấy sau đó được làm 

sạch loại bỏ cát sạn và bơm lên thùng cao vị, dòng bột giấy từ thùng cao vị xuống 

lưới xeo. Băng giấy trên lưới đi qua lô Dandy, tiếp tục qua trục bụng hút chân 

không và đi qua 03 cặp ép.  

Bột giấy được đánh tơi bằng máy đánh tơi thủy lực (thể tích 1m3 , công suất 

động cơ 11 kw, 800 vòng/phút). Lượng bột giấy cho mỗi mẻ đánh tơi thủy lực là 

40 kg bột giấy, thời gian đánh tơi 15 phút, nồng độ bột giấy 4%.  Bột giấy sau khi 

đánh tơi được bơm sang bể bột thô. 

Bột giấy được nghiền bằng 02 máy nghiền đĩa kép mắc nối tiếp (công suất 

động cơ 37 kw, 980 vòng/phút, đường kính đĩa nghiền 380 mm). Bột giấy được 

nghiền với áp lực nghiền 02 máy là 75A, khi bột giấy đạt độ nghiền yêu cầu được 

bơm sang tháp bột trước xeo. 

Qui trình công nghệ sản xuất giấy bảo an: 

 

2./  Tính ưu việt của công nghệ: 

-  Giúp khách hàng giảm chi phí so với các mẫu giấy nhập khẩu. 

-  Dây chuyền sản xuất giấy bảo an có tính thương mại hóa cao. 



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 
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