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 مقوا

 

باشد که توانایی حفظ شکل بیشتری نسبت به کاغذ عادی دارد و از آن مقوا نوعی کاغذ ضخیم می
ندی و بسیاری بندی، ساختن کاردستی، لوازم مصرفی با عمر کم و همچنین برای درزببرای بسته

 گردد.کاربردهای دیگر استفاده می

در  طور عمدهپذیری الزم بهباشد که به دلیل استحکام و انعطافمقوا از نوعی کاغذ چند ال می
گرم وزن داشته باشد در زیر  081گیرد و هر مترمربع آن باید باالی بندی مورد قرار میصنعت بسته

 شود.ی توضیح داده میفرآیند تولید مقوا از ضایعات کشاورز 

باسکول توزین گردیده تا به نسبت  توزین: مواد اولیه )ضایعات کشاورزی و مواد شیمیائی( توسط
 معین مواد شیمیائی و ضایعات کشاورزی مخلوط گردند.

 

 011تر قرار گرفته و در درجه پایین پخت خمیر: مواد شیمیائی با ضایعات کشاورزی در دیک پخته
 گردند.گراد پخت میدرجه سانتی

مرحله  در سهای شستشو خمیر خروجی از دیگ پخت با آب در داخل استوانه : شستشوی خمیر
های غربال کردن خمیر: خمیر شسته شده پس از مخلوط و رقیق شدن به صافی گردد.شستشو می
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جدا گشته و توسط سیستم  تر مانند شن و ماسه از خمیرشود و ذرات سنگینمرکز پمپ می گریز از
 .شوددرصد رسانده می 011تغلیظ کننده درصد خشکی خمیر حدود 

دقیقه در  54کن با محلول کلر مخلوط گشته و مدت در داخل مخلوط سیستم دنگ زدایی: خمیر
هدایت گشته و پس از رقیق شدن مجدد با  ماند و سپس به سیستم شستشوی کلراین مخزن می

زدایی به شود و طی چند مراحل رنگشستشو دهنده نهایی منتقل می محلول هیپوکلریت به
  گردد.ماشین مقواساز هدایت می

 
 :مقواسازی

پمپ به ماشین مقواساز هدایت شده و پس از  زدایی توسطخمیر پس از گذشتن از سیستم رنگ
 شود.شدن آب( از خمیر مکش به قسمت خشکن فرستاده می مراحل چکش )جدا

فرستاده شده و  کنخشک کردن: پس از گذشتن خمیر از ماشین مقواسازی، به سمت تونل خشک
 شودنموده و باعث خشک شدن مقوا می وا برخورددر داخل این تونل هوای گرم به مق

دهد کن حالت صافی خود را از دست می: به علت اینکه مقوا پس از خارج شدن از خشک اتو کردن
سازد الیاف باشد توسط مسطح شدن سطوح با فشار که اتو به مقوا وارد میو سطح آن ناهموار می

 رد.برا به هم فشرده و استحکام مقوا را باال می

 

گردد و به ابعاد برش یکسان می برش مقوا: پس از اتو کردن مقوا، ابعاد مقوا توسط دستگاه 
  آیدموردنظر درمی
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های مترمربع داخل پالستیک 1/8به ابعاد عدد از مقواهای بریده شده  011بندی: تعداد بسته
 گیرند.بندی مقواها در داخل انبار میاز بسته 0/2×گیرند پس بندی قرار میبسته

 های مقوا مقوای پشت طوسی است که آن را معرفی خواهم کرد.یکی از نمونه

 مقوای پشت طوسی و سفید

طرف آن سفید است. از این نوع مقوا های متنوع که یکمقوای پشت طوسی مقوایی است با گرم
شود. مقوای پشت طوسی یا دوبلکس از های مختلف استفاده میبندیدر چاپ جعبه و بسته

های مخصوص طور طبیعی این دو الیه با صفحهشود و بهصورت دو الیه تهیه میهای مقوا بهورقه
 .شودهمدیگر چسبانده میمرطوب به 

 

 :مشخصات مقوای پشت طوسی و سفید

باشد: سختی یا نرمی زیاد )با توجه به نوع آن(، مقوای پشت طوسی دارای خصوصیات زیر می
باشد و در پالت و فافیت قابلیت چاپ باال، معموالً روی آن سفید و پشت آن سفید یا طوسی میش

شود. شود و معموالً رول و شیت )ورق( آن تولید میبندی میهای پالستیکی بستهدر الیه فیلم
 باشد از نوعبندی داروها معمول میخصوص در بستهها بهمقواهای پشت طوسی که استفاده از آن

ها های موجود در رابطه با نوع کاربری آنها و حساسیتبازیافتی بوده و نظر به بازیافتی بودن آن
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باشد. شایان ذکر است که این های دارویی از لحاظ قانونی ممنوع میبندیها در بستهاستفاده از آن
نیز کماکان  ... های لیتری وبندی بستنیمقواها متأسفانه در برخی صنایع غذایی نظیر بسته

گیرند. مقوای پشت کرم یا زرد که کیفیتی باالتر از مقوای پشت طوسی دارد مورداستفاده قرار می
های بندیرود. نوع دیگری از مقوا در بستههای دارویی و بهداشتی بکار میمعموالً در ساخت جعبه

ر ایران به ایندر برد یا است که د IVory board.گیرد و دارای مجوزبهداشتی مورداستفاده قرار می
 .ایندل برد معروف است

 :موارد مصرف مقوای پشت طوسی و سفید

کاغذی، جعبه شیرینی، جعبه کبریت، رود: نظیر جعبه کفش، دستمالبندی بکار میعمدتًا در بسته
 ها در تمام صنایعبندیجعبه خمیردندان و انواع بسته

 
 ی، مقوا پشت طوسیچاپ، کاغذ، مقوا، بسته بند : کلمات کلیدی

 


