
  

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TẤM ÉP CÁCH ĐIỆN 

 

1./  Mô tả công nghệ 

Thông số kỹ thuật của tấm ép cách điện 

- Độ dày: 1,08 mm; - Tỷ trọng: 1,25 g/cm
3
 

- Độ bền kéo:+ Chiều dọc: 119,4 Mpa;   + Chiều ngang: 70,2 MPa 

- Độ giãn dài: + Chiều dọc: 7,5 % + Chiều ngang: 10,7 % 

- Độ co ngót sau khi xử lý nhiệt ở nhiệt độ 1050C trong thời gian 72 giờ.  

+ Chiều dọc: 1,0 %;  + Chiều ngang: 1,5%; + Độ dày: 2,0%  

- Độ ẩm: 7,92 %;  - Độ tro: 0,42 % 

 - Độ dẫn điện nước chiết: 17,8 mS/m;  - pH nước chiết: 7,2  

 - Điện áp đánh thủng trong không khí: 11,2 KV/mm. 

Qui trình công nghệ sản xuất tấm ép cách nhiệt: 

* Đánh tơi thủy lực: Nồng độ đánh tơi bột giấy: 3 ÷5%; - Khối lượng bột giấy 

đánh tơi/bể thủy lực 1m3: 40kg khô tuyệt đối; - Nước sử dụng cho đánh tơi là 

nước loại 2 và nước trắng tuần hoàn.  

* Tháp bột thô:  Nồng độ bột giấy: 3,3 ÷ 3,5%.  

* Nghiền bột : - Nồng độ nghiền bột giấy: 3,3 ÷ 3,5%.  

- Áp lực nghiền: 70A; - Độ nghiền: 450SR.  

* Xeo tấm: - Định lượng 1 lớp giấy: 60 g/m2; - Độ khô lớp giấy ướt: 16%  

- Định lượng tấm ép: 1.250g/m2 ; - Nước sử dụng trong quá trình pha loãng là 

nước loại 2 và nước trắng tuần hoàn trong quá trình sản xuất.  

- Tấm giấy sau khi hình thành được phơi khô tự nhiên.  

* Cán/ép tạo sản phẩm  

- Cán sơ bộ lần 1 tạo phẳng; - Cắt tấm theo kích thước yêu cầu.  

- Cán tinh chỉnh đến khi đạt độ dày 1,0mm. 

2./  Tính ưu việt của công nghệ: 

 Công nghệ sản xuất tấm ép cách điện có chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn 

IEC 641-3-1:1992 (EN 60641-3-1:1994), sản phẩm loại B.6, thay thế sản 

phẩm nhập khẩu. 

3./  Hình thức chuyển giao: 



  

Chìa khóa trao tay,  

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/

