
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY IN SÁCH 

 

1./  Mô tả công nghệ 

a./  Tên công nghệ: Công nghệ sản xuất giấy in sách chỉ dẫn sử dụng bột giấy 

hiệu xuất cao tẩy trắng từ nguyên liệu gỗ bạch đàn và keo tai tượng 

b./  Thông số kỹ thuật:  

- Định lượng: 38 g/m2 

- Chiều dài đứt trung bình theo 2 chiều; không nhỏ hơn: 3.000m 

- Độ bền xé trung bình theo 2 chiều; không nhỏ hơn: 210mN 

- Độ trắng ISO; không nhỏ hơn: 60% 

- Độ đục; không nhỏ hơn: 88 % 

- Độ tro; không nhỏ hơn: 4% 

- Độ hút nước Cobb60 không cao hơn: 47g/m2 

c./ Qui trình công nghệ sản xuất giấy in sách chỉ dẫn: 

- Định lượng giấy: 36g/m2 

- Tỷ lệ phối trộn bột HSC/bột  xơ sợi dài/bột  xơ sợi ngắn (theo phần trăm khối 

lượng):  75/10/15 

- Độ nghiền bột  xơ sợi dài và  xơ sợi ngắn (nghiền hỗn hợp): 35 0SR 

- Độ nghiền bột hiệu suất cao: 55 0SR 

- Mức dùng CaCO3: 20 % ; - Mức dùng tinh bột cation: 1% 

- Mức dùng phèn: 0,6% 

- Mức dùng AKD: 1,5% 

- Mức dùng trợ bảo lưu Percol: 0,03% 

Chất độn CaCO3 (PCC), tinh bột cation, phèn nhôm được phối trộn vào bể 

phối trộn, AKD được phối vào dòng bột sau hòm điều tiết, trợ bảo lưu Percol 

được phối vào thùng cao vị sau lọc cát (trước sàng). Thứ tự phối trộn hóa chất cụ 

thể như sau: CaCO3 - tinh bột cation - phèn nhôm - AKD - Trợ bảo lưu 



 

2./  Tính ưu việt của công nghệ: 

 Bước đầu tạo ra Công nghệ sản xuất giấy in sách chỉ dẫn sử dụng bột giấy 

hiệu suất cao tẩy trắng từ nguyên liệu bạch đàn và keo tai tượng, có khả năng 

thay thế giấy nhập khẩu. 

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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