
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY IN GIẢN ĐỒ 

 

1./  Mô tả công nghệ 

 Các chỉ tiêu, yêu cầu chất lượng đối với sản phẩm giấy in giản đồ 

-  Định lượng:  90 ± 2 g/m2; Tỷ trọng: 0,75 ÷ 0,78 g/cm3 

-  Chỉ số kéo, không nhỏ hơn: +Dọc: 24,1 N.m/g;     + Ngang: 17,2 N.m/g 

-  Chỉ số xé, không nhỏ hơn :   + Dọc: 5,6 mN.m2/g; + Ngang: 6,0 mN.m2/g 

-  Độ giãn dài, không lớn hơn: + Chiều dọc: 2,0 %;   + Chiều ngang: 4,0 % 

-  Độ hút nước Cobb60: < 20 g/m2; - Độ bền bề mặt, không nhỏ hơn : 14  

-  Độ trắng: ≥ 78 %ISO; - Độ nhẵn Bekk: ≥ 25 giây  

-  Sự thay đổi kích thước sau khi ngâm trong nước: ≤ 5 % 

Qui trình công nghệ sản xuất giấy bảo an: 

Đối với quá trình sản xuất giấy 

không có gia keo bề mặt: 

1 . Thành phần bột giấy: 100 % 

bột BHKP  

2. Chế độ nghiền:  

- Độ nghiền: 45 ± 1 oSR  

- Áp lực nghiền: 75 Ampe  

3. pH: 7,0 ÷ 7,5  

4 . Chế độ gia phụ liệu:  

- Tinh bột Cation: 1,5 % (So với 

bột KTĐ)  

- Keo AKD: 2,0 % (So với bột 

KTĐ)  

- CaCO3 nghiền: 20 % (So với 

bột KTĐ)  

Đối với quá trình sản xuất giấy có 

gia keo bề mặt: 

1. Chế độ chuẩn bị bột như QT sản 

xuất giấy không có gia keo bề mặt.  

2. Chế độ gia keo bề mặt được lựa 

chọn theo thực tế sản xuất giấy in, 

giấy viết đang được sử dụng hiệu 

quả tại đơn vị:  

- Dung dịch keo tinh bột sắn được 

biến tính bằng enzyme.  

- Nồng độ: 9,5 %  

- Độ nhớt (ở 60 - 65 oC): 40 cP.  

- Lượng chất gia keo đưa lên bề mặt 

giấy: 5 g/m2. 44  

- Định lượng giấy trước gia keo bề 



- Trợ bảo lưu percol: 0,02 % (So 

với bột KTĐ)  

5. Định lượng giấy: 90 ± 2 g/m2  

mặt: 85 ± 2 g/m2 

- Định lượng giấy sau gia keo bề 

mặt: 90 ± 2 g/m2. 

2./  Tính ưu việt của công nghệ: 

-  Thay thế hàng nhập khẩu đạt chất lượng cấp A TCVN 6886:2001 với độ 

hút nước nhỏ hơn 20g/m2 và sự thay đổi kích thước sau khi ngâm trong nước 

không lớn hơn 5%.. 

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/

