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Lời cảm ơn  
 

Một quyển sách loại này không thể nào là công việc của chỉ một người. Quyển sách này không 
thể nào hình thành được nếu không có sự giúp đỡ và ủng hộ của những người hiểu biết và tận tụy 
với công việc này. Đầu tiên tôi xin cảm ơn Lars-Erik Eriksson ở Packforsk, người đã tích cực 
giúp tôi kiểm tra các thông tin chính xác và là một đối tác bàn luận rất giá trị. Tôi xin cảm ơn 
Christer Fellers ở Viện Nghiên Cứu Giấy và Bột Giấy Thụy Điển, người vốn rất tin vào nhu cầu 
nâng cao chất lượng các phương pháp thử nghiệm vật lý đã thúc đẩy tôi trong công việc này. Tôi 
xin cảm ơn Axel Wennerblom ở SCA Nordliner, người đã có nhiều bình luận giá trị và đã tỏ ra 
rất quan tâm đến mong muốn của chúng tôi trong việc phổ biến kiến thức về kiểm soát chất lượng 
các-tông sóng. Nhiều người không thể quên được tuy không kể tên ra đây ở Packforsk, ở Nhóm 
Phát Triển Các-tông Thụy Điển và ở Viện Nghiên Cứu Giấy và Bột Giấy Thụy Điển, đã sẵn lòng 
giúp đỡ chúng tôi với khả năng hiểu biết chuyên môn của họ. Quyển sách này không thể nào ra 
đời được nếu không có sự cộng tác của những người đó.  

Cuối cùng tôi xin cảm ơn Anthony và Paul Bristow, những người dịch và hiệu đính ngữ văn tài 
liệu này.  

 

Hakan Markstrom 

GĐ Nghiên cứu & Phát triển, Lorentzen & Wettre 



Công ty Cổ phần Giấy An Bình 
Tài liệu Lưu hành Nội bộ 

4

Giới thiệu 
Mặc dù đã có một lịch sử trên một trăm năm, 
các-tông sóng là một sản phẩm hiện đại liên 
tục chiếm những thị trường mới trong công 
nghiệp bao bì. 

Một số lãnh vực ứng dụng mới cũng tạo ra 
những đòi hỏi mới và khắt khe hơn đối với 
các tính chất của các-tông sóng, như sức 
chống nén cao hơn, độ cứng uốn cao hơn, 
khả năng in được tốt hơn, khả năng chống 
ẩm cao hơn... Có thể kể thêm khả năng chạy 
không đứt giấy qua máy và các yêu cầu để 
gia công những sản phẩm đặc biệt. Nhiều rắc 
rối có thể xảy ra trong những máy đóng gói 
hiện đại do tính chất cong vênh và gấp nếp 
sai của giấy.  

Tất cả những đòi hỏi khác nhau này đối với 
sản phẩm các-tông sóng đương nhiên phải 
được thỏa mãn bằng một biện pháp tối ưu 
hóa có ý thức để đáp ứng nhu cầu của thị 
trường. Làm sao đạt được việc này là tùy 
vào những điều kiện của các nhà sản xuất 
các-tông sóng khác nhau như thiết bị máy 
móc, khu vực thị trường, vị trí địa lý, vân 
vân. Tuy nhiên họ đều có chung một điều! 
Đó là không thể nào thực hiện được tối ưu 
hóa nếu không hiểu biết một cách đầy đủ về 
sản phẩm và qui trình sản xuất các-tông sóng 
cũng như những tính chất của nó và cách 
thức mà những tính chất này bị ảnh hưởng 
bởi các nguyên vật liệu giấy được chọn: giấy 
bề mặt và giấy sóng lớp giữa*.  

Một yếu tố nữa chung cho tất cả các nhà sản 
xuất các-tông là chi phí của lớp giấy bề mặt 
và giấy sóng lớp giữa chiếm hơn 50% tổng 
chi phí trong nhà máy các-tông sóng. Đây rõ 
ràng có thể là một nguồn thu lợi: ngay cả 
một tiết kiệm vừa phải về nguyên vật liệu 
cũng cho một khả năng lợi nhuận lớn.  

“Đo lường là biết” là một châm ngôn khôn 
ngoan. “Đo lường” ở đây là phải tiến hành 
kiểm tra nguyên vật liệu, đó là lớp giấy bề 
mặt và lớp giấy sóng trung gian, nhưng chủ 
yếu đề cập đến việc thử nghiệm trong phòng 

thí nghiệm các-tông sóng hoàn tất. Sức mạnh 
tiềm ẩn trong việc biết mình có những sản 
phẩm với chất lượng cao vốn được khẳng 
định liên tục qua các thử nghiệm thì không 
bao giờ có thể bị đánh giá quá mức cả.  

Do đó chúng tôi viết quyển sách này cùng 
với các chuyên gia trong lãnh vực công nghệ 
giấy và công nghệ bao bì.  

Trong quyển sách này chúng tôi chủ ý tập 
trung vào các tính chất sức chịu quan trọng 
có ảnh hưởng đến tính năng sử dụng của hộp 
các-tông sóng thành phẩm và cách thức nó 
có thể được tối ưu hóa.    

Công việc nghiên cứu trong lãnh vực này đã 
thiết lập một cách rõ ràng quan hệ giữa (a) 
các nguyên vật liệu giấy, (b) các-tông sóng 
và (c) hộp các-tông sóng thành phẩm. Việc 
này lại dẫn đến những phương pháp đo đạc 
thử nghiệm mới mà Lorentzen và Wettre, 
với sự hợp tác mật thiết của các nhà nghiên 
cứu hàng đầu ở các viện nghiên cứu và  
trong ngành công nghiệp giấy, đã phát triển 
những thiết bị đo lường chính xác có chất 
lượng rất cao.  

Các chương liên quan thuần túy đến kỹ thuật 
đo lường đã có một vai trò nổi bật trong sổ 
tay này vì chính ở đây các tính chất quan 
trọng khó đo lường mà lại có tính quyết định 
sẽ được thảo luận.  

Các phương pháp thử nghiệm các-tông sóng 
đã được mô tả đầy đủ bởi TAPPI (Hiệp Hội 
Công Nghiệp Giấy và Bột Giấy của Mỹ), 
FEFCO (Liên Đoàn Châu Âu Các Nhà Sản 
Xuất Các-Tông Sóng), và ISO cùng một số 
chỉ định thử nghiệm quốc gia. Do đó chúng 
tôi không đi quá sâu vào các phần về tiêu 
chuẩn hóa trừ phi trong bối cảnh cần thiết.  

Quyển sách này không có mục đích trở 
thành một tự điển bách khoa cho các nhà sản 
xuất các-tông sóng, nhưng chúng tôi hy vọng 
rằng nó có một vị trí xứng đáng ở những nơi 
mà chất lượng các-tông sóng được quan tâm 
thảo luận.   
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Chúng tôi hy vọng rằng quyển sách này sẽ 
có nhiều độc giả ở các bộ phận quản lý lẫn 
trong các phòng thí nghiệm - những người 
này quan tâm đến việc phát triển sản phẩm 
có chất lượng. Nếu quyển sách này có thể 
góp phần tạo ra cảm hứng cho những hoạt 
động phát triển chất lượng thì chúng tôi đã 
đạt được mục đích của mình. Phần chủ động 
là ở chỗ quý vị, những nhà sản xuất các-tông 
sóng.   
*) Hai thuật ngữ “lớp giấy sóng” và “lớp 
giấy trung gian” thường dùng để chỉ  vật 
liệu giấy sóng ở giữa hai lớp giấy bề mặt. 
Hai thuật ngữ này được dùng thay nhau như 
là hình thức rút ngắn cho thuật ngữ “lớp 
giấy sóng trung gian” do ISO đặt ra làm chỉ 
định tiêu chuẩn. Chặt chẽ hơn thì nên phân 
biệt giữa vật liệu giấy ở trạng thái phẳng -
được gọi là “giấy trung gian” và lớp giấy 
uốn dợn được gọi là “giấy sóng” theo ISO.  

Trong quyển sách này, thuật ngữ “lớp giấy 
sóng” được dùng một cách tổng quát để chỉ 
định vật liệu làm lớp giấy sóng trung gian, 
với nhận thức đầy đủ rằng những thuật ngữ 
có thể thay đổi ở các tài liệu khác và ở 
những nơi khác.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên tắc sử dụng ký hiệu: 
1

3,2E  

Vị trí Nguyên tắc chuẩn hóa  

1 b     lực trên đơn vị bề rộng 

1 w   lực trên một đơn vị định lượng 
giấy, hay lực trên một đơn vị định 
lượng giấy trên một đơn vị bề 
rộng  

 
Vị trí Các tác dụng tải và các tính chất khác 

nhau  

2 T    Kéo  

2 C    Nén  

2 B    Uốn  

 
Vị trí Hướng tác dụng tải   

3 MD  Hướng dọc máy xeo  

3 CD   Hướng ngang máy xeo  
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1. Sức chịu nén của thùng hộp các-tông sóng  
Sức chịu nén của một hộp các-tông sóng là 
một số đo lường trực tiếp về sức chịu xếp 
chồng của các hộp các-tông sóng, nhưng vì 
các tính chất chịu tải của một hộp thường có 
vai trò rất quan trọng dưới các điều kiện vận 
chuyển hiện đại nên cũng có thể nói rằng sức 
chịu nén còn được coi là một con số đo 
lường tổng quát về khả năng hoạt động thực 
tế của một chồng hộp các-tông sóng. Sức 
chịu nén được đo lường bằng một phương 
pháp thử nghiệm đã tiêu chuẩn hóa và 
thường được xác định bằng trị số BCT (Box 
Compression Test - thử nghiệm nén hộp).  

 

 
Hình 1.1 cho thấy một ví dụ về những hộp các-
tông sóng bị sụp xuống vì không đủ sức chịu nén 
khi xếp chồng.  

 

Phương pháp BCT (thử nghiệm nén 
hộp) 

Phương pháp BCT là một thử nghiệm tải lực 
từ trên xuống dưới thuần túy được thực hiện 
trên những hộp các-tông sóng không chứa gì 
bên trong và dán kín; rồi được cho nén giữa 
hai tấm phẳng song song trong một máy thử 
nghiệm nén với một tốc độ nén không đổi, 
thường trong khoảng 10 đến 13 mm/phút. 

Lực và độ biến dạng được ghi nhận liên tục 
cho đến khi xảy ra hư hỏng vì nén. Lực tối 
đa đạt được chính là sức chịu nén của hộp 
các-tông sóng. Thử nghiệm được tiến hành 
trong điều kiện không khí được chuẩn hóa ở 
nhiệt độ 23oC và độ ẩm tương đối 50%.  

Phương pháp này được thừa nhận rộng rãi 
như là phương pháp tốt nhất phù hợp với 
tính năng thực tế của những hộp các-tông 
sóng xếp chồng. Phương pháp BCT cũng 
chứng tỏ là một phương pháp tốt để so sánh 
khả năng chịu tải lực của những hộp các-
tông sóng khác nhau. Tuy nhiên những hộp 
này phải có cùng kích thước để cho việc so 
sánh được hợp lý.  

Một số tiêu chuẩn thử nghiệm mô tả chi tiết 
cách tiến hành đo và báo cáo kết quả, chẳng 
hạn như ở FEFCO-50, TAPPIT-804, v.v.   

 

Thiết bị đo lường 
Điều kiện để tiến hành đo BCT một cách 
chính xác và đồng đều là máy thử nghiệm 
nén phải thỏa mãn những yêu cầu cơ bản ấn 
định trong tiêu chuẩn thử nghiệm. Những 
yêu cầu này được xác định để những điều 
kiện thử nghiệm khác nhau có thể ảnh hưởng 
đến kết quả sẽ được kiểm soát đến mức tối 
đa. Điều này rất thiết yếu để các kết quả thử 
nghiệm có thể so sánh được bất kể việc thử 
nghiệm được tiến hành ở đâu. Một số yêu 
cầu trong các tiêu chuẩn liên quan đến việc 
thiết kế các tấm song song để nén. Chúng 
phải phẳng và cứng vững. Mức độ song song 
theo qui định là phải tốt hơn 2/1000, tức là 
nếu các tấm này có bề dài 1000 mm thì độ 
lệch về mức độ song song không thể vượt 
quá 2 mm.  

Một yêu cầu khác là về tốc độ nén không đổi 
được ấn định trong khoảng 10 đến 13 
mm/phút. Điều này có vẻ hơi lạ khi tốc độ 
được xác định tương đối chính xác. Cần lưu 
ý rằng trong thực tế tải lực tác động lên một 
hộp các-tông sóng thay đổi từ những xung 
lực trong tức thời đến tĩnh lực kéo dài trong 
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hơn một năm. Một hộp chịu tải lực tĩnh bằng 
80-90% trị số BCT đo được sẽ bị hư hỏng 
sau vài phút. Dưới tải lực tĩnh bằng 60% trị 
số BCT, một tháng sau hộp mới có thể bị hư 
hỏng. Vì thế tốc độ nén đã nêu trên không có 
liên quan gì đến các trường hợp tải lực thực 
tế cả, nhưng nó lại hết sức quan trọng cho 
các thử nghiệm so sánh nên tốc độ nén phải 
được quy định trong một phạm vi hẹp.  

Độ chính xác của hệ thống đo lực cũng được 
quy định, chẳng hạn như trong tiêu chuẩn 
FEFCO là 2% của lực. FEFCO cũng quy 
định yêu cầu độ chính xác đo lường của lực 
căng là 5% thì điều này phần nào không nhất 
quán vì theo tiêu chuẩn FEFCO thì không 
cần phải ghi nhận báo cáo độ căng. Trái lại 
tiêu chuẩn TAPPI T-804 thì đòi hỏi rằng 
giản đồ lực/lực căng phải có trong báo cáo. 
Vì thế thiết bị thử nghiệm sức chịu kéo nên 
được trang bị khả năng ghi dữ liệu lực như là 
hàm số của lực căng.  

 

 
Hình 1.2 Máy thử nghiệm sức chịu nén cho các 
chồng hộp các-tông sóng.  

 

Những tính chất nào làm cho hộp 
các-tông sóng có sức chịu tải lực?  
Để trả lời thỏa đáng câu hỏi này chúng ta 
không thể đặt tất cả tin tưởng vào phương 
pháp thử nghiệm nén hộp BCT, đó là các đo 
lường được tiến hành với các hộp không 
chứa gì bên trong và nén giữa hai tấm song 
song. Thực tế thường khác hoàn toàn và 
những điểm sau đây phải được xem xét: 

• Một hộp các-tông sóng được dùng để 
đựng hàng hóa bên trong, những thứ này 
tạo ra lực tác dụng vào các mặt bên trong 
hộp tạo nên khuynh hướng uốn ra bên 
ngoài.. 

• Tải lực sẽ tác dụng trong một thời gian 
dài. 

• Trong khi vận chuyển hộp các-tông sóng 
sẽ chịu các tải của dao động và xung lực.  

• Hộp các-tông sóng sẽ có nhiều khả năng 
ở trong những điều kiện khí quyển khác 
nhau.  

• Tải lực khi xếp chồng các hộp trong kho 
có thể không đồng đều như trong máy 
thử nghiệm nén.  

Những thử nghiệm thực tế cho thấy rằng chỉ 
20–35% sức chịu nén BCT đo được là có thể 
tin cây được, tức là cần phải dùng một hệ số 
an toàn là 3-5 lần. Một hệ số an toàn cao hơn 
phải được sử dụng trong một số trường hợp 
mà điều kiện không thuận lợi có thể xảy ra, 
chẳng hạn như chất lên chất xuống nhiều lần 
trong khi vận chuyển, những điều kiện thời 
tiết khác nhau và thời gian lưu kho lâu.  

Tuy nhiên, trị số BCT cho thấy nó là một 
tính chất rất quan trọng để mô tả tính năng 
của một hộp các-tông sóng trong khi xếp 
chồng hay vận chuyển. Từ khởi điểm này, 
chúng ta có thể nghiên cứu những tính chất 
của hộp các-tông sóng tạo nên sức chịu tải 
lực của nó. Chúng ta có thể tiến một bước xa 
hơn và nghiên cứu những nguyên vật liệu, 
tức là cách thức mà lớp giấy bề mặt và lớp 
giấy sóng trung gian ảnh hưởng đến các tính 
chất của tấm các-tông sóng.  
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Có vô số tài liệu viết về đề tài này với một 
điểm chung, đó là quan hệ giữa các tính chất 
của hộp các-tông sóng và tấm các-tông sóng 
thường liên quan đến sức chịu nén và độ 
cứng uốn của vật liệu các-tông sóng và kích 
thước tổng thể của hộp các-tông sóng. 
McKee và đồng sự đã thực hiện những 
nghiên cứu cơ bản trong những năm đầu 
thập niên 1960. 

Quyển sách này sẽ không là ngoại lệ, mặc dù 
trọng tâm có hơi khác một chút. Phần lớn 
các mục sẽ bàn về cách tối ưu hóa tính chất 
BCT nhờ phương trình McKee. Chúng 
thường là những đề mục ưu tiên mà theo đó 
các nhà sản xuất giấy bề mặt và giấy sóng 
trung gian đã nhờ vào phương trình McKee 
để tranh nhau thuyết phục các nhà sản xuất 
các-tông sóng về chất lượng tuyệt vời của 
sản phẩm của họ. Chúng ta sẽ tránh không 
tìm cách thuyết phục các nhà sản xuất các-
tông bên nào đúng bên nào sai trong cuộc 
tranh luận đó. Trái lại, chúng ta sẽ mô tả 
phương pháp và thiết bị đo lường cần thiết 
để chính nhà sản xuất các-tông có thể tối ưu 
hóa sản phẩm theo mục tiêu tính năng. Quan 
điểm chúng tôi là chỉ chính nhà sản xuất các-
tông mới có hiểu biết cần thiết. Không ai 
khác có thể hiểu biết thị trường và tiềm năng 
của qui trình sản xuất. Chúng ta ở trong 
những điều kiện cục bộ riêng biệt nên không 
thể đưa ra những nhận định tổng quát về 
việc lựa chọn giữa các cấp loại khác nhau 
của giấy sóng trung gian, giấy bề mặt kraft 
liner và giấy bề mặt testliner.  

Chúng ta do đó sẽ hoàn toàn tập trung vào 
kỹ thuật đo lường tốt. Nếu không hiểu biết 
cách thực hiện đúng đắn việc đo lường các 
vật liệu lớp giấy sóng trung gian và lớp giấy 
bề mặt cũng như tấm các-tông hoàn tất và 
hộp các-tông sóng thành phẩm thì mọi nỗ 
lực tối ưu hóa đều thành vô nghĩa. “Đo 
lường là biết” luôn luôn là chân lý, nhưng 
nếu đo lường sai thì ta biết được gì?  

Phương trình McKee   
Theo phương trình McKee, sức chịu nén 
BCT của một hộp các-tông sóng với thiết kế 
kiểu hộp có khe rãnh thông thường (RSB 

(Regular Slotted Box)) có thể tìm được khi 
biết:  

1. Sức chịu nén dập dọc theo phương gân 
sóng của tấm các-tông sóng, trị số ECT 
(Edgewise Crush Test) tính bằng kN/m (xem 
chương 2)  

2. Độ cứng uốn của tấm các-tông sóng theo 
hướng dọc và hướng ngang của máy xeo, 

B,MDS , và B,CDS  (xem chương 3). 

3. Chu vi của hộp, Z tính bằng m.  

Một cách tổng quát, công thức McKee như 
sau: 

( ) ( )x 1-xb b 2x-1
1 BBCT k ECT S Z= × × ×  

Đối với tấm các-tông sóng, công thức này 
trở thành:      

( ) ( )0,75 0,25b b 0,5
1 BBCT k ECT S Z= × × × [1.1] 

Ở đây b
BS  là độ cứng trung bình hình học 

được tính như sau: 
b b b
B B , M D B , C DS S S= ×  

Công thức McKee hữu dụng khi tỉ lệ chiều 
cao/chu vi > 1/7. 

Ở một dạng đơn giản hóa của công thức này, 
độ cứng uốn được thay thế bằng bề dày T 
của tấm các-tông sóng: 

b 0,5 0,5
2BCT k ECT T Z= × × ×   [1.2]  

k1 và k2 là các hằng số được chọn sao cho 
tích số này cho sức chịu BCT bằng N.  

Theo cơ sở lý thuyết thì độ cứng uốn của 
tấm các-tông sóng tùy thuộc rất nhiều vào 
khoảng cách giữa trục trung hòa uốn của tấm 
các-tông đến các đường tâm của các lớp giấy 
bề mặt, khoảng cách đó gần bằng bề dày của 
tấm các-tông sóng. 

Lưu ý rằng phương trình đơn giản hóa này 
rõ ràng không xét đến độ cứng uốn thực sự 
trong khi tính chất này lại tùy thuộc vào độ 
cứng kéo của các lớp giấy bề mặt cũng như 
của lớp giấy sóng trung gian theo phương 
ngang máy, và do đó phương trình này 



Công ty Cổ phần Giấy An Bình 
Tài liệu Lưu hành Nội bộ 

9

không nên dùng để tính sức chịu BCT cho 
việc so sánh lớp giấy bề mặt và lớp giấy 
sóng trung gian thuộc những cấp loại khác 
nhau. Vì thế với cương vị một khách hàng, 
quý vị có thể hy vọng rằng nhà sản xuất giấy 
bề mặt kraftliner muốn chứng tỏ chất lượng 
tuyệt vời của sản phẩm với sự hỗ trợ của 
phương trình McKee đầy đủ, trái lại những 
nhà sản xuất giấy sóng trung gian và giấy bề 
mặt testliner có lẽ chỉ muốn dùng phương 
trình đơn giản hóa.  

Lý do có thể hiểu được. Giấy bề mặt 
testliner loại tốt và giấy sóng trung gian lọai 
tốt hiện nay có trị số sức chịu nén ở mức ít 
ra cũng tương đương với các trị số của giấy 
krafliner. Thực ra giấy lớp mặt testliner cho 
trị số độ chịu bục tương đối cao hơn nhiều, 
nhưng không có liên quan thật sư nào giữa 
độ chịu bục và BCT. Tuy nhiên giấy lớp mặt 
kraftliner thường cho một trị số sức chịu kéo 
tương đối cao hơn nhiều so với giấy bề mặt 
testliner, và điều này dẫn đến độ cứng uốn 
cao hơn của tấm giấy các-tông sóng và do đó 
một trị số sức chịu BCT cao hơn của hộp 
các-tông.  

Hoàn cảnh dẫn đến phương trình đơn giản 
hóa mà những thay đổi về độ cứng uốn của 
tấm các-tông sóng bị loại bỏ là do khi 
McKee phát triển phương trình thì các thiết 
bị đo lường để xác định chính xác độ cứng 
uốn chưa có. May thay điều đó không còn 
kéo dài nữa. Với những thiết bị nêu trong 
chương 3, mà chúng tôi đã phát triển nhờ 
cộng tác với Christer Fellers của Viện 
Nghiên Cứu Giấy và Bột Giấy Thụy Điển, 
độ cứng uốn có thể xác định rất chính xác 
theo cả hai phương cho tấm các-tông sóng. 
Không có lý do gì để không sử dụng phương 
trình McKee hoàn chỉnh mà trong đó cả sức 
chịu nén và độ cứng uốn đều có đủ.  

Phương trình McKee có lẽ không cung cấp 
một câu trả lời đầy đủ về cách thức mà trị số 
BCT tùy thuộc vào các tính chất của tấm 
các-tông sóng như ECT và độ cứng uốn. Sai 
lệch chắc chắn xảy ra, chẳng hạn như do các 
đường gấp nếp của hộp. Tuy nhiên quan hệ 
của phương trình vẫn đúng trên thực tế đối 

với một số lượng bảo đảm tính thống kê của 
các hộp các-tông sóng có kích thước khác 
nhau, được sản xuất từ những cấp loại tấm 
các-tông sóng khác nhau.  

Phương trình McKee cho thấy rõ ràng rằng 
có một quan hệ rất chặt chẽ giữa sức chịu 
nén và độ cứng uốn của tấm các-tông sóng 
và sức chịu BCT của hộp. Thật quá hiển 
nhiên rằng sức chịu nén cao của tấm các-
tông sẽ cho trị số BCT cao của hộp. Cũng 
quá rõ ràng rằng khi nghiên cứu cách bị hư 
hại vì nén do xếp chồng của các hộp các-
tông sóng thì độ cứng uốn cao của tấm các-
tông cũng cần thiết.  

Dưới tải lực thấp thì tải lực được phân bố 
đều quanh chu vi hộp. Nếu tải lực tăng lên 
thì có một trị số tới hạn mà các thành hộp bị 
oằn võng đàn hồi trong khi ở các cạnh góc 
đứng của hộp vẫn còn thẳng. Phân bố tải lực 
quanh chu vi hộp do đó trở nên tập trung vào 
các góc. Nếu tải lực tiếp tực tăng nữa thì hư 
hỏng sẽ xảy ra trước ở vùng góc gần với 
những điểm mà cạnh ngang và cạnh đứng 
gặp nhau. Sau đó các tấm thành hộp vỡ do bị 
nén từ lớp giấy bề mặt phía bên trong.  

 

 
Hình 1.3. Phân bố ứng suất quanh cạnh ngang 
của hộp các-tông sóng. Ứng suất lớn nhất ở các 
góc của hộp.  
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Hình 1.4. Hiện tượng oằn võng đặc trưng của 
các thành hộp các-tông sóng khi tải lực được 
tăng cho đến khi hộp bị hư hại trong máy thử sức 
chịu nén. 
 

 
Hình 1.5. Giản đồ tải lực theo độ biến dạng của 
hộp các-tông sóng dán keo kín.  

 

Khả năng chịu tải lực tối đa của hộp các-
tông sóng do đó sẽ tùy thuộc chẳng những 
vào sức chịu nén của tấm các-tông sóng mà 
còn tùy thuộc rất nhiều vào khả năng của 
tấm các-tông sóng để chống oằn võng của 
các thành hộp, đó là độ cứng uốn của tấm 
các-tông. Độ cứng uốn của tấm các-tông 
sóng càng cao thì sức chịu tải nén của toàn 
thể cấu trúc vật liệu của hộp các-tông sóng 
càng lớn.  

Cả kích thước hộp và qui trình gia công hộp 
có thể ảnh hưởng quan hệ giữa trị số BCT 
tính toán và đo lường. Sau đây là hai thí dụ 
đáng kể:  

• Khi các hộp kích thước khác nhau được 
làm từ loại tấm các-tông như nhau và với 
chu vi như nhau thì kết quả so sánh cho 
thấy hộp dạng vuông có sức chịu BCT 
cao nhất. Khi có sự khác biệt giữa chiều 
dài và chiều rộng thì cạnh dài hơn có 
khuynh hướng cong ra và cạnh ngắn hơn 
có khuynh hướng cong vào khi hộp bị 
nén dập. Điều này có nghĩa các cạnh 
đứng của hộp phải chịu tải xoắn ở trị số 
BCT cao hơn.  

• Nếp gấp của các tấm nắp trên và nắp đáy 
hộp có ảnh hưởng đến trị số BCT. Mô-
men uốn ra khi đóng các tấm nắp vào 
phải càng thấp được chừng nào hay 
chừng ấy để có trị số BCT càng cao. Đây 
cũng là lý do tại sao sức chịu nén lại cao 
hơn trong trường hợp chỉ có các tấm 
thành hộp đứng thôi (không có nếp gấp 
và tấm nắp) so với BCT của hộp hoàn 
chỉnh.  
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Tối ưu hóa trị số BCT 
Nghiên cứu các quan hệ từ giấy đến hộp các-
tông sóng thành phẩm đã chỉ ra những tính 
chất đặc biệt quan trọng phải đo lường (và 
điều chỉnh) để đạt được tính chất mong 
muốn của hộp thành phẩm, đó là sức chịu 
BCT cao nhất có thể đạt được với giá thấp 
nhất có thể thực hiện.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1.6. Các tính chất của lớp giấy bề mặt và lớp giấy sóng trung gian quyết định sức chịu BCT của hộp 
các-tông sóng khi xếp chồng. 
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Quan hệ giữa sức chịu ECT và sức 
chịu nén  
Quan hệ giữa trị số ECT của tấm các-tông 
sóng và sức chịu nén của lớp giấy bề mặt và 
lớp giấy sóng trung gian có thể diễn tả một 
cách tổng quát như sau: 

( )b b b b
C,L1 C,L2 C,fECT k .= σ +σ +ασ   [1.3] 

Trong đó:   
b
Cσ  là sức chịu nén 

L1 là lớp giấy bề mặt 1 
L2 là lớp giấy bề mặt 2 
f là lớp giấy sóng trung gian 
α là hệ số tham dự của lớp giấy sóng trung 
gian 
k là một hằng số  

Vấn đề là tìm cho được trị số đúng của hằng 
số “k”. Trên lý thuyết tổng số sức chịu của 
hai lớp giấy bề mặt và lớp giấy sóng trung 
gian phải bằng trị số BCT. Do đó k = 1 hay 
có thể nhỏ hơn một chút để bù cho sự giảm 
sút sức chịu nén của lớp giấy sóng trung gian 
do máy tạo nếp sóng gây ra mà hầu hết là 
không đáng kể.  

Thật không may là thực tế lại hơi phức tạp 
hơn. Bởi vì khó xác định trị số ECT của tấm 
các-tông sóng và sức chịu nén của lớp giấy 
bề mặt và lớp giấy sóng trung gian trong 
cùng những điều kiện đo lường hoàn toàn 
như nhau cho nên chúng ta phải dùng đến hệ 
số “k” như một hàm số của các phương pháp 
thử nghiệm được chọn. Hơn nữa, lời phát 
biểu rằng “tổng số sức chịu của hai lớp giấy 
bề mặt và lớp giấy sóng trung gian phải bằng 
trị số BCT” chỉ có thể đúng nếu biến dạng 
khi hư hỏng của lớp giấy bề mặt và lớp giấy 
sóng trung gian phải bằng nhau, và hiếm khi 
trường hợp này xảy ra.  

Hiện đang thiếu các phương pháp để thường 
xuyên xác định biến dạng nén khi hư hỏng. 
Tuy nhiên có nhiều nghiên cứu đáng chú ý 
trong lãnh vực này được tiến hành, chẳng 
hạn như ở Phòng Thí nghiệm Lâm Sản 
(Forest Products Laboratory) của Mỹ. Một ví 

dụ về việc trị số “k” tùy thuộc vào phương 
pháp đo được thể hiện trong kết quả sau đây 
do SCA ở Thụy Điển công bố:  

Trị số k theo các phương pháp thử nghiệm:  

k 1,28 0,08= ±  với RCT 
k 0,97 0,04= ±  với CCT 
k 0,71 0,03= ±  với SCT 

Trị số ECT được xác định trong mỗi trường 
hợp theo phương pháp của Liên Đoàn Châu 
Âu Các Nhà Sản Xuất Các-Tông Sóng 
(FEFCO).  

 

Quan hệ giữa độ cứng uốn và độ 
cứng kéo   
Quan hệ giữa độ cứng uốn của tấm các-tông 
sóng và độ cứng kéo của lớp giấy bề mặt và 
lớp giấy sóng trung gian có lẽ còn phức tạp 
hơn khi tính toán theo lý thuyết.  

Giả thiết rằng để đạt được độ cứng uốn tốt 
thì nhiệm vụ chính của lớp giấy sóng trung 
gian là phải giữ khoảng cách giữa lớp giấy 
bề mặt phía chịu tải lực nén và phía chịu tải 
lực kéo khi tấm các-tông sóng chịu uốn, 
quan hệ có thể đơn giản hóa như sau:  

b w
BS k E WI= × ×    [1.4] 

Trong đó 
b
BS  là độ cứng uốn 
wE  là chỉ số độ cứng kéo (kNm/kg) theo 

hướng liên quan 
WI là mô-men quán tính tiết diện chịu uốn 

w
MDE  là độ cứng kéo của tấm các-tông sóng 

theo phương máy ( b
B,MDS ) và w

CDE  là độ cứng 
kéo của tấm các-tông sóng theo phương chéo 
( b

B,CDS ). 

Về mặt lý thuyết theo kinh nghiệm thực tế 
thì độ cứng uốn của tấm các-tông sóng tỉ lệ 
với bình phương tổng bề dày của tấm các-
tông sóng. Bề dày lại được quyết định bởi 
kiểu ép sóng và mức độ ổn định của biên 
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dạng sóng được duy trì trong tấm các-tông 
sóng và qua các máy gia công. 

Vì bề dày ảnh hưởng rất lớn đến mô-men 
quán tính tiết diện chịu uốn, nên nó phải 
được đo lường cẩn thận bằng thước đo bề 
dày được tiêu chuẩn hóa loại chuyên dùng 
cho các-tông sóng. Có thể áp suất đo lường 
tiêu chuẩn hóa quá thấp để cho thấy những 
thay đổi bề dày do nén dập tấm các-tông mà 
nó có thể ảnh hưởng đến trị số BCT (xem 
chương 3 và 6).  

b b 2
B TS 0,5 S T= × ×  [1.5] 

Ở đây b
BS  là độ cứng uốn. 

b b
T T LS E t= ×  là độ cứng kéo của lớp giấy bề 

mặt. 

TE  là suất đàn hồi của lớp giấy bề mặt. 

Lt  là bề dày của lớp giấy bề mặt. 

T là bề dày của tấm các-tông sóng. 

 

Độ cứng uốn của tấm các-tông sóng bị ước 
tính hơi thấp một chút, đặc biệt là theo 
phương chéo, nếu đóng góp của lớp giấy 
sóng trung gian đối với độ cứng uốn của tấm 
các-tông sóng bị bỏ qua, nhưng việc tính 
toán được dễ dàng hơn nhiều với công thức 
1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóm tắt 
Trị số ECT có thể gia tăng và do đó trị số 
BCT của một hộp các-tông sóng với một 
kích thước nhất định cũng có thể gia tăng 
bằng cách sử dụng các lớp giấy bề mặt và 
lớp giấy sóng trung gian có sức chịu nén cao 
hơn hay tăng mật độ của nguyên vật liệu 
cùng loại. Trong công thức McKee về trị số 
BCT của hộp các-tông sóng, trị số ECT có 
số mũ lũy thừa 0,75.  

Độ cứng uốn của tấm các-tông sóng cho 
cùng một chiều dài nhất định theo phương 
rãnh sóng và cùng một định lượng nhất định 
trên thực tế có thể tăng lên bằng cách phân 
bổ được nhiều chừng nào hay chừng ấy định 
lượng cho hai lớp giấy bề mặt và bằng cách 
sử dụng các lớp giấy bề mặt có độ cứng kéo 
lớn hơn.  

Trong công thức McKee độ cứng uốn trung 
bình hình học  

b b b
B B , M D B , C DS S S= ×  

chỉ có số mũ lũy thừa 0,25. Vì thế nó đã ước 
tính thấp ảnh hưởng của độ cứng uốn. Trên 
thực tế chỉ bằng cách gia tăng độ cứng uốn 
mà trị số BCT thường có thể gia tăng dễ 
dàng nhất. Lý do là độ cứng uốn có thể gia 
tăng một cách đáng kể chỉ với một mức gia 
tăng vừa phải định lượng lớp giấy bề mặt.  

Khi tối ưu hóa sức chịu BCT, người ta phải 
đồng thời cân nhắc những tính chất sức chịu 
khác như độ nén phẳng (Flat Crushed Test –
FCT) (chương 6) và độ chịu bục (chương 7) 
để những tính chất này không bị bỏ quên. 
Việc tạo ra độ cứng uốn cao phải không làm 
cho trị số FCT trở nên quá thấp đến mức mà 
tấm các-tông dễ dàng bị hư, hay những lớp 
giấy sóng trung gian không đủ sức giữ 
khoảng cách giữa các lớp giấy bề mặt khi 
chịu uốn.  

Với sự hiểu biết thấu đáo về cách mà các 
tính chất của các lớp giấy ảnh hưởng đến 
tính chất giấy các-tông, những quan hệ này 
có thể đưa vào công thức McKee thay vì các 
trị số ECT và độ cứng uốn. Công thức này 
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chắc chắn trở nên phức tạp nhưng với một 
máy tính cùng một trong vài chương trình 
tính toán thông dụng có trên thị trường, việc 
tối ưu hóa có thể thực hiện dễ dàng với kết 
quả khá chính xác. Giá hiện thời của nguyên 
vật liệu giấy và những yếu tố sản xuất khác 
có thể đưa vào phương trình tính toán để từ 
đó việc phân tích độ nhạy tổng thể có thể 
thực hiện được.  

Với những kỹ thuật như thế có thể tạo ra 
được những điều kiện tự nhiên để tối ưu hóa 
tính năng của sản phẩm các-tông sóng. 
Nhưng chúng ta không nên quên rằng kỹ 
thuật này dựa trên những quan hệ không 
chắc chắn và nhất thiết phải có phòng thí 
nghiệm trang bị đầy đủ có thể tiến hành việc 

đo lường chẳng những đối với các lớp giấy 
thành phần, tấm các-tông hoàn chỉnh mà cả 
hộp các-tông sóng thành phẩm nữa.  

Để khai thác tốt tiềm năng lợi nhuận thì cần 
hết sức lưu ý rằng chi phí của nguyên vật 
liệu giấy chiếm hơn một nửa tổng chi phí 
tấm các-tông sóng thành phẩm. Cần thấy 
rằng một phòng thí nghiệm các-tông sóng 
trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại có chi phí 
không đáng kể so với lợi nhuận mà nó có thể 
tạo ra. Do đó xin có một đề nghị rằng – Hãy 
đo lường nhiều hơn và nghiên cứu nhiều hơn 
sản phẩm của quý vị.  

 

 

 

 

 
 

Hình 1.7. Đây là cách thức chuẩn bị hộp các-tông sóng để đo lường sức chịu BCT. Các tấm nắp hai đầu 
hộp các-tông sóng được xếp vào và hai tấm bên trong lần lượt được dán để giữ vững vị trí trước khi các 
tấm theo phương dọc ở bên ngoài được xếp và dán kín. 
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2. Đo lường sức chịu nén dọc gân sóng của tấm các-
tông sóng  
 

Định nghĩa sức chịu nén dọc gân 
sóng 
Sức chịu nén dọc gân sóng ECS (còn gọi là 
sức chống nén dập dọc gân sóng hay sức 
chịu ECT) của tấm các-tông sóng được định 
nghĩa là lực nén tối đa mà một mẫu thử 
nghiệm chịu đựng được mà không xảy ra hư 
hỏng. Tải lực được tác dụng giữa hai mặt 
phẳng song song với tốc độ cho trước, 
thường từ 10 đến 15 mm/phút, mẫu thử được 
đặt đứng trên một cạnh sao cho gân sóng 
thẳng góc với hai mặt phẳng song song đó, 
và tải lực được tác dụng vào cạnh kia. Sức 
chống nén dập dọc gân sóng tối đa theo qui 
định là lực trên đơn vị chiều dài, tính bằng 
kN/m.  

Có một số tiêu chuẩn mô tả chi tiết cách tiến 
hành thử nghiệm. Và ngày nay không nghi 
ngờ gì nữa sức chịu nén dọc gân sóng là một 
trong những tính chất quan trọng nhất của 
tấm các-tông sóng. Như đã đề cập trong 
chương 1, có một mối liên hệ mật thiết giữa 
sức chịu ECT của tấm các-tông sóng và sức 
chịu nén của hộp các-tông sóng thành phẩm, 
BCT, theo phương trình McKee. Quan hệ 
này đã được kiểm chứng bằng một số nghiên 
cứu độc lập. 

 
Hình 2.1. Đo độ nén dập dọc gân sóng, ETC 

Trong một nghiên cứu sâu rộng, tiến hành 
bởi Viện Nghiên Cứu Bao Bì Thụy Điển, 
hơn 11.000 hộp các-tông sóng thành phẩm 
đã được tiến hành thử nghiệm với vận 
chuyển thực tế. Mục đích nghiên cứu này 
nhằm xác định những tính chất nào của tấm 
các-tông sóng có mối tương quan tốt nhất 
với tính năng thực sự của hộp các-tông sóng. 
Nghiên cứu này đã thiết lập một cách rõ ràng 
mối quan hệ giữa sức chịu ECT và tính năng 
tổng quát của hộp các-tông sóng trong quá 
trình vận chuyển. 

 

Đo độ chịu nén dọc gân sóng 
Việc đo độ chịu nén dọc gân sóng của tấm 
các-tông sóng bắt đầu từ những năm của 
thập niên 1950. Tầm quan trọng hiển nhiên 
của phương pháp trong việc dự đoán sức 
chịu BCT nhanh chóng làm nó trở thành đối 
tượng tiêu chuẩn hóa, với kết quả là ngày 
nay về nguyên lý ta có năm cách khác nhau 
để đo cùng một tính chất. Việc có nhiều 
phương pháp được sử dụng là có thể chấp 
nhận được nếu chúng cho ra những giá trị 
giống nhau về sức chịu nén của tấm các-tông 
sóng, nhưng trường hợp đó không xảy ra ở 
đây. Sai số khác nhau lên đến 30% giữa các 
kết quả có được từ nhiều phòng thí nghiệm 
khác nhau sử dụng các phương pháp khác 
nhau, mà điều này dĩ nhiên là không thể 
chấp nhận chấp nhận được cho dù các 
phương pháp khác nhau đó xếp hạng những 
tấm các-tông khác nhau theo cùng một thứ 
tự gần giống nhau. Với khác biệt lớn như thế 
trong việc đo lường sức chịu nén dọc gân 
song, chúng ta chỉ đơn giản nói lên các loại 
chất lượng khác nhau của các tấm các-tông 
ép sóng. 

Chúng ta hãy khởi đầu bằng việc xác định 
các yêu cầu đối với một phương pháp thử 
nghiệm tốt, đó là phương pháp: 
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1. Thực sự đo được tính chất định đo, như 
trong trường hợp này là sức chịu nén thuần 
túy của toàn bộ mẫu các-tông sóng được đo; 

2. Chính xác và có thể lặp lại được; và:  

3. Dễ dàng thường xuyên thực hiện trong 
phòng thí nghiệm các-tông sóng 

Từ điểm khởi đầu này ta sẽ thẩm định lại 
một cách nghiêm túc các phương pháp khác 
nhau để xem chúng đáp ứng các tiêu chuẩn 
này ra sao. 

 

Những phương pháp đo khác nhau 
Ngay khi phương pháp ECT được giới thiệu, 
người ta nhận ra ngay rằng nó có vấn đề ở 
chỗ mẫu thử nghiệm thường bị ép dập ở các 
rìa mép như một quy luật. Điều này có nghĩa 
là không thể nào xác định được rằng phương 
pháp này thực sự đo lường sức chịu nén dọc 
gân sóng thực sự của tấm các-tông sóng, hay 
kết quả thử nghiệm chỉ là một biểu hiện cho 
thấy việc cắt mẫu với các cạnh song song đã 
được thực hiện tốt tới cỡ nào; hay mức độ 
phẳng và song song của các tấm nén đó. Có 
ít nhất là hai lý do quan trọng cho việc tại 
sao ta phải bằng mọi giá tránh sự phá hủy ở 
các rìa mép: 

• Sự phá hủy do nén của tấm các-tông 
sóng trong hộp các-tông sóng không bao giờ 
xảy ra ở bất kỳ rìa mép nào. 

• Để một phương pháp thử nghiệm có cơ 
may vừa phải để đạt được độ chính xác và 
có thể lặp lại được thì kết quả thử nghiệm, ở 
đây là sức chịu nén dọc gân sóng, phải 
không phụ thuộc trực tiếp vào việc cắt mẫu 
thử nghiệm hay vào loại máy thử nghiệm 
nén được sử dụng. 

Hơn nữa, phương pháp đo lường sức chịu 
nén cải tiến cho lớp giấy bề mặt và lớp giấy 
sóng trung gian, SCT, chỉ đo lường sức chịu 
nén của vật liệu giấy chứ không phải của các 
bề mặt đầu mép. Một đòi hỏi tương ứng do 
đó phải được đặt ra với phương pháp thử 
nghiệm cho toàn bộ tấm các-tông sóng. 

 

Các phương pháp khác nhau để 
tránh phá hủy ở đầu mép  
Có ba nguyên lý khác nhau được sử dụng để 
tránh phá hủy ở đầu mép, tất cả đều bảo vệ 
các bề mặt đầu mép của mẫu thử nghiệm 
tấm các-tông sóng bằng một cách nào đó 
như gia cố, kềm chặt hay giảm tập trung lực 
lên các bề mặt đầu mép.  

Phương pháp TAPPI 
Trong các tiêu chuẩn TAPPI T-811 và T-
823, các bề mặt đầu mép được gia cố bằng 
cách nhúng các đầu mép mẫu thử nghiệm 
vào sáp paraffin nóng chảy (Hình 2.2). 

Phương pháp TAPPI ít nhất là có hiệu quả 
loại trừ được sự phá hủy đầu mép đối với 
các cấp loại các-tông có sức chịu nén dọc 
gân sóng lên đến 15 kN/m. Đối với những 
loại các-tông sóng có sức chịu nén cao hơn, 
việc thấm sáp paraffin không thể bảo đảm 
chắc chắn ngăn ngừa được sự phá hủy đầu 
mép. 

Điều bất tiện nhất của phương pháp này nằm 
ở sự phức tạp của quá trình chuẩn bị mẫu 
thử, bao gồm cả những việc như quy định lại 
yêu cầu đối với môi trường không khí trong 
phòng thí nghiệm. 

Tiêu chuẩn T-823 mô tả việc chuẩn bị mẫu 
thử nghiệm như sau: 

Nhúng mỗi đầu mép chịu lực (cạnh dài) vào 
paraffin nóng chảy (nhiệt độ nóng chảy 
khoảng 125°F hay 52°C) cho ngập đến độ 
sâu 6 mm (1/4”) và giữ như vậy cho đến khi 
việc thấm paraffin, xác định được bằng mắt 
thường, bắt đầu lên trên mức 6 mm (1/4”) 
của vùng nhúng sáp. Thông thường, nhúng 
khoảng 3 giây trong paraffin nóng chảy ở 
nhiệt độ từ 69-74°C (156-166°F) là đạt yêu 
cầu.  

Nếu gặp trường hợp paraffin thấm lên quá 
nhanh, hãy giảm nhiệt độ của paraffin. Ngay 
sau khi nhúng, lập tức lau cạnh chịu lực của 
mẫu thử nghiệm bằng giấy lau được làm 
nóng lại trên một mặt phẳng nóng giữ ở 77-
82°C (170-180°F). 
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Phương pháp TAPPI sử dụng mẫu thử có 
nhúng paraffin nóng chảy đáp ứng được hai 
tiêu chí đầu tiên mặc dù không đúng hoàn 
toàn đối với những loại các-tông sóng có sức 
chịu nén cao. Tuy nhiên không thể nói rằng 
tiêu chuẩn thứ ba cũng được thỏa mãn, nếu 
xét đến mức độ phức tạp của quy trình chuẩn 
bị mẫu thử. Phương pháp gia cố bằng sáp 
không hoàn toàn thỏa mãn những yêu cầu cơ 
bản đối với quá trình chuẩn bị thử nghiệm để 
được coi là một phương pháp tốt. 

 

 

 
Hình 2.2. Mẫu thử nghiệm nén dập dọc gân sóng 
theo phương pháp TAPPI 
 

Phương pháp má kẹp  
Một cách thay thế cho phương pháp TAPPI 
là gia cố chắc chắn mẫu thử nghiệm bằng 
các má kẹp. Nhiều dụng cụ kẹp khác nhau 
đã được phát triển cho mục đích này. Tuy 
nhiên lực kẹp là cực kỳ quan trọng và phải 
được điều chỉnh thích hợp cho các cấp loại 
giấy sóng khác nhau. Chỉ trong một số 
trường hợp đặc biệt thì sự phá hủy đầu mép 
có thể tránh được bằng phương pháp má kẹp 
kiểu J (hình 2.3). 

Có một số nhược điểm khi sử dụng phương 
pháp má kẹp. Thực sự thì có thể đạt được 
một số kết quả tương ứng bằng phương pháp 
này và phương pháp TAPPI, nhưng những 
trường hợp này được tiến hành dưới những 
điều kiện rất đặc biệt trong phòng thí 
nghiệm, nơi mà có thể cắt các mẫu thử 
nghiệm với độ chính xác rất cao và có thể 

điều chỉnh lực kẹp của má kẹp bằng các thiết 
bị đặc biệt. Một khả năng sai sót nằm ở các 
má kẹp vốn vẫn thường được điều chỉnh 
bằng các ổ bi thẳng. Những ổ bi này phải 
không gây ra thêm các lực do ma sát, mà 
điều này lại rất có khả năng xảy ra nếu các 
má kẹp không được bảo trì chu đáo. Các ổ bi 
có kích thước cỡ này hết sức nhạy cảm với 
bụi giấy nên có thể bị kẹt vì bụi giấy và tạo 
thêm lực không mong muốn. 

Phương pháp này do đó chắc chắn không 
thỏa mãn bất cứ tiêu chí nào trong ba tiêu 
chí đặt ra cho một phương pháp tốt. 

 

 

 
Hình 2.3. Má kẹp 
 

Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật JIS Z-
0401 
Phương pháp này dựa trên cùng một nguyên 
lý như phương pháp trên, nghĩa là sử dụng 
các má kẹp đặc biệt để chống đỡ và bảo vệ 
mẫu thử nghiệm khỏi bị phá hủy đầu mép. 
Các phương pháp được phân biệt với nhau 
dựa trên yếu tố là cắt mẫu thử nghiệm theo 
hình eo nhọn (hình 2.4). 

Tuy nhiên các nghiên cứu tương đương đã 
chỉ ra rằng, phương pháp này cho kết quả về 
sức chịu nén dọc gân sóng thấp hơn so với 
các phương pháp khác áp dụng cho các 
thành phần nguyên vật liệu có sức chịu 
tương đương. Nguyên nhân chưa được hiểu 
hoàn toàn nhưng có lẽ là do việc cắt nhọn 
sinh ra những tập trung ứng suất không 
mong muốn. Tuy nhiên phá hủy đầu mép 
không bao giờ còn xảy ra! 
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Phương pháp JIS Z-0401 không đo lường 
được cái muốn đo lường và do đó không 
chính xác. Ngoài ra, việc cắt các mẫu thử 
nghiệm rất phức tạp và tốn thời gian, và 
phương pháp này có những nhược điểm 
tương tự như tất cả các phương pháp cố định 
bằng má kẹp khác, nghĩa là có nguy cơ các 
lực kẹp hoặc các ổ bi bị kẹt sẽ gây phiền toái 
cho việc thử nghiệm. Phương pháp này do 
đó không được khuyến khích sử dụng. 

 

 
Hình 2.4. Mẫu thử nghiệm theo phương pháp 
JIS-0401 
 

Làm thế nào để tránh sự phá hủy 
do nén ở rìa mép 
Sự phá hủy ở rìa mép do nén có thể tránh 
được một cách hữu hiệu bằng cách làm giảm 
việc tập trung lực lên bề mặt rìa mép ở hai 
đầu của mẫu thử nghiệm. Điều này có thể 
đạt được bằng cách thiết kế mẫu thử nghiệm 
sao cho bề mặt đầu mép tì lên mặt tấm nén 
của máy thử nghiệm thì lớn hơn diện tích 
mặt cắt phần ở giữa của mẫu thử nghiệm. 
Mẫu thử nghiệm được gọi là mẫu “eo tròn” 
do hình dạng thiết kế của mẫu thử nghiệm.  

 

Phương pháp eo tròn FPL  
Phương pháp eo tròn đã được giới thiệu từ 
rất sớm vào năm 1964, trong một bài báo 
trên tạp chí TAPPI của John W. Koning Jr 
(Phòng thí nghiệm Lâm Sản) ở Madison, 
bang Wisconsin, Hoa Kỳ. Từ đó phương 
pháp này đã được sử dụng thành công trong 

một số dự án nghiên cứu tại Phòng thí 
nghiệm Lâm Sản, nơi mà các thí nghiệm 
ECT chính xác là rất cần cho hoàn thành dự 
án. 

 

 
Hình 2.5. Máy cắt mẫu kiểu “eo tròn” 
 

 

Lý do mà phương pháp này chưa được phổ 
biến rộng rãi có thể là do thực tế các thiết bị 
dùng cho việc chuẩn bị mẫu thử nghiệm cho 
đến giờ vẫn chưa có mặt trên thị trường. Kết 
hợp với Lars-Erik Eriksson ở Viện nghiên 
cứu Bao bì Thụy Điển và Christer Fellers ở 
Viện Nghiên Cứu Giấy và Bột Giấy Thụy 
Điển, Lorentzen và Wettre đã phát triển một 
phương pháp cực kỳ đơn giản và hợp lý, 
phương pháp đã tạo ra các mẫu thử nghiệm 
dạng thắt eo hình tròn với độ chính xác cao. 

Phương pháp eo tròn đáp ứng được cả ba 
tiêu chuẩn mà chúng ta đã thiết lập dành cho 
một phương pháp thử nghiệm tốt. Phương 
pháp này đã đo lường được cái định đo, 
nghĩa là sức chịu nén thuần túy, có tính 
chính xác và có thể lặp lại, và dễ dàng sử 
dụng như một phương pháp thường xuyên 
trong phòng thí nghiệm các-tông sóng. 
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Một số phương khác để đo sức chịu 
nén dọc gân sóng 
Phương pháp phổ biến nhất ở Châu Âu là 
phương pháp FEFCO, mặc dù phương pháp 
này không cố tránh sự phá hủy đầu mép. 
Tiêu chuẩn thử nghiệm số 8 của FEFCO 
thậm chí không đề cập đến sự phá hủy đầu 
mép dẫn đến những kết quả thử nghiệm 
không chính xác. Tuy nhiên, nói chung ai 
cũng biết là các kết quả thử nghiệm phụ 
thuộc rất lớn vào việc các bề mặt đầu mép 
của mẫu thử nghiệm có song song với nhau 
hay không. 

Điểm yếu của phương pháp, được nhận thấy 
trong quá trình thử nghiệm, phát sinh bởi sự 
phân bố ứng suất không đều đương nhiên 
dẫn đến kết quả thí nghiệm quá thấp và vì 
vậy là không chính xác. Như vậy có thể 
tưởng tượng được là chỉ khi nào một người 
có thể cắt các mẫu thử nghiệm song song 
đúng mức và chỉ khi nào các tấm nén của 
máy thử nghiệm cũng song song đúng mức 
thì mới không có vấn đề. 

Điều này đã được cố gắng thực hiện ở một 
vài nơi, nhưng không thành công. Trị số của 
sức chịu nén dọc gân sóng tăng khi các mẫu 
thử nghiệm được cắt song song hơn, nhưng 
không một ai có thể chỉ ra độ dung sai song 
song của các mẫu thử nghiệm. Nói cách 
khác, không thể tránh được sự phá hủy đầu 
mép một cách triệt để bằng cách này. 

Các đo lường rộng rãi về lãnh vực này có lẽ 
đã được thực hiện bởi Lars-Erik Eriksson ở 
Viện Nghiên cứu Bao bì Thụy Điển. Các 
nghiên cứu của ông đã chỉ ra rằng nói chung 
khó có thể đạt được các mẫu thử nghiệm với 
độ lệch song song nhỏ hơn 0,1mm. Đồng 
thời người ta biết rằng lực nén phá hủy có trị 
số sai lệch khoảng 0,5-1% cho hầu hết các 
nguyên vật liệu tấm các-tông sóng. Đối với 
mẫu thử nghiệm FEFCO (hình 2.7) có chiều 
cao 25 mm thì lực nén phá hủy tối đa có trị 
số khoảng 0,1-0,2 mm. Đối với mẫu thử 
nghiệm TAPPI thì lực nén có trị số gấp đôi 
trị số này. Các sai số khi cắt có lẽ phải tối đa 
là một phần mười các trị số này, nghĩa là 

0,01-0,02 mm, nhằm tránh ảnh hưởng 
nghiêm trọng do mức độ không song song 
của các bề mặt đầu mép mẫu thử. 

Ngay cả khi có thể đạt được độ chính xác 
trong việc cắt các mẫu thử nghiệm với dung 
sai này, sự phá hủy đầu mép có thể vẫn phát 
sinh do các sợi giấy trong các bề mặt đầu 
mép và sự gắn kết giữa lớp sóng trung gian 
và lớp giấy bề mặt bị hư hại bởi các ứng suất 
cơ khí tạo ra trong quá trình cắt và do đó tạo 
nên chỗ yếu nhất trong mẫu thử nghiệm. 

 

 
Hình 2.6. Mẫu thử nghiệm thắt eo tròn theo 
phương pháp FPL 
 

 

 
Hình 2.7. Mẫu thử nghiệm theo phương pháp 
FEFCO và các tiêu chuẩn khác 

So sánh các kết quả của các phương 
pháp thử nghiệm khác nhau 
Giản đồ dưới đây (hình 2.8) cho thấy kết quả 
so sánh rộng rãi giữa trị số sức chịu nén dọc 
gân sóng đo được bằng các phương pháp thử 
nghiệm khác nhau. Nghiên cứu được tiến 
hành bởi FEFCO và được trình bày tại Hội 
thảo kỹ thuật của FEFCO ở Nice năm 1987. 
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Hình 2.8. So sánh giữa các phương pháp thử nghiệm ECT khác nhau 

 

Trong một so sánh trực tiếp giữa phương 
pháp TAPPI và phương pháp eo tròn tiến 
hành bởi J. W. Koning Jr, ở Phòng thí 
nghiệm Lâm Sản, xuất bản trong Tạp chí 
TAPPI năm 1986, những ưu điểm của 
phương pháp eo tròn đã trở nên rõ ràng 
(Hình 2.9). 

Phương pháp eo tròn cho cùng kết quả như 
phương pháp TAPPI về sức chịu nén dọc 

gân sóng lên đến 15 kN/m. Vượt quá giá trị 
này, việc nhúng sáp các mẫu thử nghiệm 
TAPPI hiển nhiên không còn khả năng ngăn 
ngừa sự phá hủy đầu mép và do đó phương 
pháp TAPPI cho ra trị số thử nghiệm thấp 
hơn phương pháp eo tròn. 
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Hình 2.9. So sánh giữa phương pháp TAPPI và phương pháp thắt eo FPL. 

 

 

 

Một so sánh đơn giản nhưng rất sinh động 
về khác biệt giữa phương pháp FEFCO và 
phương pháp FPL đã được tiến hành tại Viện 
Nghiên Cứu Giấy và Bột Giấy Thụy Điển 
(STFI). Các kết quả của nghiên cứu đã cho 
thấy sức chịu nén rõ ràng cao hơn nếu các 
mẫu thử nghiệm tránh được sự phá hủy đầu 
mép bằng việc cắt một chỗ eo (phương pháp 
eo tròn) so với các mẫu thử nghiệm làm theo 

phương pháp FEFCO (Hình 2.10). Khác biệt 
trung bình của 5 loại giấy sóng cấp C khác 
nhau thực tế là 31%. 

Để loại trừ chênh lệch trong khả năng cắt 
mẫu song song của những máy cắt khác 
nhau, một máy cắt loại Billerud cải tiến đời 
08-B đã được dùng trong nghiên cứu ở STFI 
để cả hai loại mẫu thử nghiệm có thể được 
cắt dưới cùng những điều kiện giống như 
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nhau. Điều này rất quan trọng đối với việc so 
sánh, vì kết quả thử nghiệm đạt được bằng 
phương pháp FEFCO về nhiều phương diện 
phụ thuộc vào việc các mẫu  được cắt chính 
xác đến mức độ nào. 

Một kết quả hơi phân tán hơn đạt được với 
phương pháp FPL vì diện tích thử nghiệm 
nhỏ hơn so với phương pháp FEFCO. Sự 
phân tán này, tuy nhiên, chỉ quan trọng bậc 
thứ cấp khi so với những khác biệt quan sát 
được giữa các phòng thí nghiệm khác nhau 
mà cùng sử dụng phương pháp FEFCO, bởi 
vì mức độ cực kỳ nhạy cảm của phương 
pháp này đối với độ song song một cách 
“chính xác” của các mẫu thử nghiệm cũng 
như độ song song một cách “chính xác” của 
các tấm nén ép. Vấn đề được nổi bật lên 
trong phương pháp FEFCO là do chiều cao 
ngắn của mẫu thử nghiệm mà điều này có 
nghĩa rằng một sai sót cắt dẫn đến một độ 
lệch tương đối lớn về kết quả. Nhưng, điều 
thảo luận trên cũng có thể được áp dụng cho 
tất cả các phương pháp dùng mẫu thử 
nghiệm hình chữ nhật. 

Một trong những lý do quan trọng nhất của 
việc sử dụng phương pháp FPL là việc đo 
lường được tiến hành theo cách tương tự như 
cách mà sức chịu nén của lớp giấy sóng 
trung gian và lớp giấy bề mặt được đo ngày 
nay khi cùng sử dụng phương pháp có chiều 
cao ngắn SCT (còn được biết đến như 
phương pháp STFI, xem chương 4). Điều 
này có nghĩa là khi sức chịu ECT được tính 
toán từ sức chịu nén của các thành phần của 
tấm các-tông sóng, hệ số “k” sẽ tiến đến 1 và 
có thể được bỏ qua hoàn toàn. 

( )b b b b
C,L1 C,L2 C,fECT k= σ +σ +ασ   [2.1] 

Một lý do nữa là trong quá trình đo lường 
sức chịu nén BCT, của hộp các-tông sóng, 
sự phá hủy thông thường không xảy ra trong 
bất kỳ bề mặt đầu mép được cắt trơn láng 
nào như ngụ ý trong phương pháp FEFCO, 
mặc dù các nếp gấp chiều ngang trong các 
cạnh hộp các-tông có thể ảnh hưởng đến kết 
quả sức chịu BCT. 

Một tính toán chính xác hơn cho trị số BCT 
của hộp các-tông có kích cỡ xác định do đó 
là điều được mong đợi trên cơ sở của 
phương pháp FPL. 

 
Hình 2.10. So sánh giữa FEFCO và phương pháp 
thắt eo FPL 

Kết luận 
Sức chịu nén dọc gân sóng là một trong 
những tính chất quan trọng của tấm các-tông 
sóng. Nó liên quan đến cả sức chịu khi xếp 
chồng và tính năng khi vận chuyển nói 
chung của hộp các-tông sóng. ECT do đó 
phải được đo lường một cách chính xác đến 
mức tốt nhất có thể đạt được. Tuy nhiên, có 
nhiều phương pháp thử nghiệm khác nhau 
đang được sử dụng và các phương pháp này 
cho các kết quả khác biệt nhau. 

Cách đơn giản và chắc chắn để xác định 
phương pháp thử nghiệm sức chịu nén dọc 
gân sóng nào cho ta sức chịu nén thuần túy 
của tấm các-tông sóng là nghiên cứu xem 
phương pháp nào cho kết quả thử nghiệm 
cao nhất. Các sai sót tiềm ẩn như mẫu thử 
nghiệm bị cắt không đạt, chiều cao quá lớn 
của mẫu thử nghiệm tấm các-tông sóng, việc 
không kiểm soát được mức tập trung ứng 
suất trong mẫu thử, máy nén có chất lượng 
xấu với các mặt nén không ổn định, v.v... tất 
cả đều dẫn tới sức chịu nén dọc gân sóng đo 
được thấp hơn trị số thực. Trường hợp ngoại 
lệ duy nhất (ngoại trừ việc cân chỉnh lực 
máy nén thử nghiệm có sai sót) là khi má 
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kẹp điều chỉnh bằng ổ bi thẳng được sử 
dụng, vì chúng có thể tạo ra thêm các lực 
không chính xác do ma sát.  

Một cách khác để đánh giá liệu phương pháp 
nén dọc gân sóng có thực sự đo được sức 
chịu nén thuần túy của tấm các-tông sóng 
hay không là nghiên cứu xem sức chịu nén 
tính được từ các nguyên vật liệu, phù hợp 
đến mức nào với giá trị ECT đo được. Điều 
này dĩ nhiên thừa nhận rằng sức chịu nén 
của lớp giấy bề mặt và lớp giấy sóng trung 
gian có thể được đo với độ chính xác cao, và 
độ biến dạng do nén khi phá hủy có thể cũng 
có thể đo được, nhờ thế mà sức chịu nén của 

lớp giấy bề mặt và lớp giấy sóng trung gian 
được cộng với nhau ở cùng một biến dạng 
nén. Một nghiên cứu kiểu như vậy đã được 
tiến hành bởi David W. Bormett (Phòng thí 
nghiệm Lâm Sản), trong đó có cả phương 
pháp nhúng sáp TAPPI và phương pháp eo 
tròn. Nghiên cứu đã cho thấy một sự phù 
hợp tốt hơn khi phương pháp eo tròn được 
sử dụng (Boxboard Container, tháng 11 năm 
1986). 

Kết luận rút ra là, phương pháp eo tròn về 
mọi phương diện đều tốt hơn các phương 
pháp khác. Phương pháp này do đó được rất 
được khuyến khích sử dụng.  

  

Đo lường sức chịu nén dọc gân sóng của tấm các-tông song với phương pháp thắt eo  

 

 

 
Hình 2.11. Các mẫu thử 
nghiệm hình vuông được cắt 
với máy cắt hai dao thủy lực.  

 
Hình 2.12. Dụng cụ cắt đặc 
biệt dùng để cắt eo tròn cho 
mẫu thử nghiệm.   

Hình 2.13. Mẫu thử  được đặt 
thẳng đứng nhờ hai khối kim 
loại rời ở giữa hai tấm song 
song của máy đo sức chịu 
nén. Ưu điểm của phương 
pháp là phá hủy do nén không 
bao giờ xảy ra ở bề mặt đầu 
mép. 
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3. Đo độ cứng uốn của tấm các-tông sóng 
Độ cứng uốn được định nghĩa là quan hệ 
giữa mô-men uốn do lực tác dụng và độ  uốn 
(oằn) trong vùng giới hạn đàn hồi. Xét một 
tấm các-tông sóng đang chịu uốn thuần túy, 
với mô-men uốn là M và bán kính cong do 
uốn là R như hình 3.1. Nếu không có lực cắt 
tác dụng lên mẫu thử nghiệm thì mô-men 
uốn sẽ phân bố đều trên toàn bộ chiều dài 
tấm các-tông. Bên mặt lồi sẽ chịu lực căng 
và bên mặt lõm sẽ chịu lực nén. 

 

 
Hình 3.1 Tấm các-tông sóng chịu uốn thuần tuý 
 

Đã từ lâu độ cứng uốn được xem là một 
trong những tính chất quan trọng nhất làm 
nên chất lượng tốt của các hộp các-tông 
sóng. Như đã đề cập trước đây trong chương 
1, độ cứng uốn của tấm các-tông sóng đã 
được bao gồm trong công thức của McKee, 
diễn tả mối liên hệ giữa sức chịu nén dập 
BCT của hộp các-tông thành phẩm và các 
tính chất của tấm các-tông sóng. Trong 
những nghiên cứu tối ưu hóa sức chịu BCT 
với sự trợ giúp của công thức McKee, người 
ta dễ dàng đánh giá thấp tầm quan trọng của 
độ cứng uốn nhằm đạt được sức chịu BCT 
cao nhất có thể đạt với giá thành thấp nhất 
có thể được. Tất nhiên điều này là do độ 
cứng uốn của tấm các-tông sóng - vốn dĩ gần 
như được hoàn toàn quyết định bởi bề dày 
của tấm các-tông và khả năng của lớp giấy 
bề mặt phía ngoài và phía trong để chống lại 
các lực nén và căng - sẽ thay đổi rất rõ rệt 
nếu bề dày tấm giấy các-tông, loại nguyên 
liệu hay định lượng của các lớp giấy bề mặt 
phía ngoài thay đổi. 

Độ cứng uốn của tấm các-tông sóng cũng 
góp phần quan trọng trong việc chống lại 
hiện tượng cong oằn của cả hộp các-tông 
sóng dưới tác dụng của những vật chứa bên 
trong, mà dĩ nhiên hiện tượng này dễ xảy ra 
khi xếp chồng các thùng hộp lên nhau và do 
đó làm giảm khả năng chịu tải của hộp các-
tông sóng. Độ cứng uốn cũng khá quan trọng 
đối với một số trường hợp khác như bao bì 
để trưng bày và thùng hộp loại hở, v.v… 
Hiện tượng cong oằn nhô ra ngoài các khung 
đỡ có thể gây khó khăn cho các nhà kho tự 
động hóa. 

 

Đo độ cứng uốn trong kiểm soát sản 
xuất 
Vì độ cứng uốn phụ thuộc rất lớn vào bề dày 
tấm các-tông sóng nên việc đo độ cứng uốn 
theo quy trình là một phương pháp cực kỳ 
hiệu quả trong việc kiểm tra chất lượng của 
tấm các-tông sóng trước và sau khi gia công. 
Hư hại do nén, như biên dạng lớp sóng bị đè 
bẹp một phần, vốn là điều rất khó phát hiện 
trong các máy đo bề dày được tiêu chuẩn 
hóa nhưng lại dễ dàng phát hiện và tìm ra 
nguyên nhân trong phép đo độ cứng uốn so 
sánh của các mẫu thử nghiệm lấy từ những 
giai đoạn khác nhau trong quá trình gia 
công. Phương pháp này được xây dựng dựa 
trên cơ sở thực tế rằng độ cứng uốn của tấm 
các-tông sóng có thể được biểu thị một cách 
hơi đơn giản hóa như sau: 

b b 2
B TS 0.5 S T= × ×  

Trong đó b
BS  = độ cứng uốn của lớp giấy bề 

mặt 

T = bề dày của tấm các-tông sóng 

Do bề dày của tấm các-tông sóng được lũy 
thừa bậc 2 trong cách biểu thị này nên chỉ 
một thay đổi vừa phải của bề dày cũng đủ 
tạo ra một thay đổi lớn về độ cứng uốn.Việc 
thay đổi bề dày có thể phát sinh trong quá 
trình gia công do xử lý bất cẩn chẳng hạn, 
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tuy nhiên vật liệu thường trở vể bề dày ban 
đầu sau khi biến dạng và do đó rất khó đo sự 
thay đổi dưới áp suất chỉ định trong máy đo 
bề dày được tiêu chuẩn hóa cho tấm các-
tông sóng. Chỉ khi chịu tải lực bề mặt lớn 
hơn tải lực thông thường mà máy đo bề dày 
tác dụng lên tấm các-tông sóng thì mới có 
thể phát hiện được sự thay đổi bề dày. Trong 
phép đo độ cứng uốn, tấm các-tông sóng 
chịu lực nén lên lớp giấy sóng, mà khi kết 
hợp với độ nhạy cảm của độ cứng uốn đối 
với bề dày sẽ khiến phương pháp này thực 
sự rất thích hợp để sử dụng như một phép đo 
để quản lý sản xuất. 

 

Đo lường độ cứng uốn 
Việc đo lường chính xác độ cứng uốn của 
tấm các-tông sóng trước đây gặp phải rất 
nhiều vấn đề khó khăn. Những phương pháp 
liên quan đến tải lực 2 điểm, 3 điểm hay 4 
điểm đều đã được sử dụng.  

Hai phương pháp đầu tiên, phương pháp 2 
điểm và phương pháp 3 điểm, đơn giản khi 
thực hiện trên những loại máy phổ biến 
nhưng không may là các phương pháp này 
cũng dẫn tới những sai số khó chấp nhận 
được do lực cắt sinh ra trong quá trình uốn 
cong tấm các-tông sóng. Phương pháp duy 
nhất đạt được độ chính xác cần thiết là 
phương pháp 4 điểm, phương pháp này loại 
trừ được gần như hoàn toàn các lực cắt 
không mong muốn. 

 
Hình 3.2. Những trường hợp đặt tải khác nhau 
khi uốn tấm các-tông sóng. 

 

So sánh giữa phương pháp 3 điểm 
và phương pháp 4 điểm 
Hình 3.3 cho thấy rõ ràng rằng kết quả của 
phép đo độ cứng uốn với phương pháp 3 
điểm thì phụ thuộc rất lớn vào chiều dài uốn 
được chọn. Đặc biệt là theo hướng dọc máy 
xeo của tấm các-tông sóng, phương pháp 3 
điểm cho kết quả đo không chính xác. Để 
đạt được kết quả tốt hơn với phương pháp 3 
điểm thì chiều dài uốn phải dài tới hàng mét, 
trên thực tế điều này khó có thể chấp nhận 
được.  
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Hình 3.3. Độ cứng uốn là hàm số của chiều dài 
mẫu thử khác nhau cho phương pháp đặt tải 3 
điểm và 4 điểm. 
 

Các máy đo độ cứng của tấm các-
tông sóng 
Với sự hợp tác của Christer Fellers, ở STFI, 
Stockholm, Lorentzen và Wettre đã phát 
triển một loại máy đo độ cứng uốn 4 điểm 
cải tiến để dùng đặc biệt cho tấm các-tông 
sóng. Phương pháp này có nhiều ưu điểm 
vượt trội hơn so với phương pháp 3 điểm 
truyền thống, như phương pháp thử nghiệm 
ASTM trước đây, D1098, vì nó đo được độ 
cứng uốn thuần túy đúng như định nghĩa. 
Khi sử dụng các dụng cụ di động được để 
kềm mẫu thử nghiệm, ảnh hưởng của hiện 
tượng vênh, xoắn, và gợn sóng lớp giấy bề 
mặt được loại trừ một cách hiệu quả. Điều 
náy có nghĩa là độ cứng uốn có thể được đo 
theo theo quy trình một cách hợp lý và chính 
xác. 

Máy đo độ cứng uốn được chế tạo để thích 
hợp với việc đo tĩnh lực kéo dài trong các 
hoạt động nghiên cứu và kiểm soát chất 
lượng. Các tính chất về sức chịu của tấm 
các-tông sóng bị sụt giảm như thế nào trong 
tình trạng tải lực tác dụng lâu dài và điều 
kiện không khí thay đổi, thì phần nào chưa 
được biết đến. Tuy nhiên người ta đã biết 

rằng khả năng chịu đựng lực nén của hộp 
các-tông sóng là một hàm số của các điều 
kiện thường xuyên của khí quyển với tải lực 
tác dụng và thời gian. Người ta cũng biết rõ 
rằng, trong thời gian hộp các-tông chịu lực, 
nếu điều kiện không khí bị thay đổi thì sức 
chịu nén của hộp các-tông sóng bị giảm đi 
đáng kể hơn là khi thay đổi điều kiện không 
khí mà hộp các-tông không còn chịu tải lực, 
ngay cả khi sức chịu nén của hộp được đo 
dưới cùng các điều kiện không khí như nhau.  

Vì một trong những tính chất quyết định tính 
năng của hộp các-tông sóng thành phẩm là 
độ cứng uốn, các nghiên cứu về biến đổi của 
độ cứng uốn dưới tác dụng của tải lực tĩnh 
trong các điều kiện khí quyển khác nhau có 
thể cho những thông tin tốt hơn về độ nhạy 
cảm của vật liệu đối với các điều kiện khí 
quyển thay đổi. Các tính chất đó của vật liệu 
giấy sóng, vốn quan trọng cho tính năng của 
hộp các-tông sóng trong khi chịu tải lực thực 
tế và sự thay đổi khí quyển, có thể được dễ 
dàng nghiên cứu và được tối ưu hóa sau đó. 
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Tóm tắt 
• Độ cứng uốn của tấm các-tông sóng rất 

quan trọng trong việc đạt được sức chịu 
nén cao của hộp các-tông sóng khi xếp 
chồng – tức BCT. 

• Để đo được độ cứng uốn chính xác, phải 
sử dụng phương pháp 4 điểm đặt tải. 

• Chính sự kết hợp giữa bề dày tấm các-tông 
sóng và độ cứng kéo của các lớp giấy bề 
mặt chủ yếu quyết định độ cứng uốn của 
tấm các-tông sóng.  

• Việc thực hiện xử lý không đúng cách 
trong quá trình gia công tấm các-tông sóng 
tạo ra nguy cơ rất lớn khiến độ cứng uốn bi 
giảm đáng kể. Độ cứng uốn vì thế nên 
được kiểm tra theo đúng quy trình, tốt nhất 
là đo độ cứng uốn của tấm các-tông sóng 
trước và sau khi gia công. 

 

 
 

Hình 3.4. Máy đo độ cứng uốn bằng phương 
pháp 4 điểm đặt với một miếng giấy rộng 100m 
được đặt bên trong.

 

 

 
Hình 3.5. Nguyên lý của phương pháp 4 điểm đặt – Mẫu thử chịu tải lực tĩnh 
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4. Đo sức chịu nén trong-mặt-phẳng của lớp giấy bề 
mặt và lớp giấy sóng trung gian 
Do mối liên hệ mật thiết giữa sức chịu nén 
trong-mặt-phẳng của lớp giấy bề mặt, lớp 
giấy sóng trung gian và sức chịu nén của tấm 
các-tông sóng và của hộp các-tông sóng, 
không nghi ngờ gì nữa chính sức chịu nén 
của các vật liệu cấu thành là một trong 
những tính chất quan trọng nhất. Vì vậy điều 
quan trọng là những phương pháp thử 
nghiệm được sử dụng để đo lường tính chất 
này phải thực sự đo lường được những gì 
mong muốn, nghĩa là sức chịu nén đo được 
không bị ảnh hưởng bởi các tính chất khác. 
Các phương pháp thử nghiệm khiếm khuyết 
hay các thiết bị thử nghiệm không đầy đủ 
thỏa đáng có thể dễ dàng đưa đến những kết 
quả không chính xác. 

 

Sức chịu nén trong-mặt-phẳng của giấy khó 
đo hơn rất nhiều so với sức chịu kéo. Nhờ sự 

phát triển của phương pháp thử nghiệm nén 
với khoảng cách ngắn (Short Span 
Compression Test - SCT) của Viện Nghiên 
Cứu Giấy và Bột Giấy Thụy Điển (STFI) kết 
hợp với nguồn lực phát triển thiết bị của 
Lorentzen & Wettre mà việc đo sức chịu nén 
đã có thể thực hiện được. Phương pháp SCT 
đã cách mạng hóa việc thử nghiệm sức chịu 
nén không những về nguyên lý thử nghiệm 
mà còn về độ chính xác và tốc độ. Phương 
pháp này đã nhanh chóng được chấp nhận 
trên toàn thế giới không những bởi các nhà 
sản xuất lớp giấy bề mặt và lớp giấy sóng 
trung gian mà dĩ nhiên còn bởi chính các nhà 
sản xuất hộp các-tông sóng, những người sử 
dụng phương pháp này trong việc kiểm soát 
nguyên liệu giấy và trong việc tối ưu hóa 
phương pháp BCT. Đã có nhiều bộ tiêu 
chuẩn mô tả phương pháp SCT một cách chi 
tiết.  

 
 

Hình 4.1. Máy thử sức chịu nén L&W theo phương pháp STFI. Thiết bị còn có cảm biến đo độ ẩm và bộ 
phận nhập mẫu thử tự động.  
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Nguyên lý đo sức chịu nén dựa theo 
phương pháp SCT 
Khi đo sức chịu nén của lớp giấy bề mặt và 
lớp giấy sóng trung gian theo phương pháp 
thử nghiệm nén với khoảng cách ngắn 
(SCT), mẫu giấy thử nghiệm được đặt giữa 
hai má kẹp cách nhau 0,7mm. Khi các má 
kẹp được ép dịch chuyển lại gần nhau, 
khoảng cách giảm đi và ứng suất trong mẫu 
giấy tăng lên cho đến khi nó bị vỡ. Vì mẫu 
giấy được cắt ngắn so với bề dày của nó, nên 
tỉ số mảnh thấp và tránh được hiện tượng 
oằn võng do thành mỏng.  

 

 
Hình 4.2. Má kẹp với mẫu thử (đơn vị bằng mm)  
 

 

So sánh giữa phương pháp SCT và 
những phương pháp đo độ chịu nén 
khác 
Các phương pháp truyền thống lâu đời để đo 
độ chịu nén của lớp giấy mặt và lớp giấy 
sóng trung gian đã không chú ý tới việc xác 
định bất kỳ một tính chất vật liệu nào, và kết 
quả cho thấy một sự phụ thuộc rất lớn vào 
thiết kế của các thiết bị đo, các kích thước 
của mẫu thử và phương pháp chuẩn bị mẫu 
thử. 

Trong hầu hết các phương pháp, mẫu thử có 
dạng mảnh rộng 12,7mm và dài 152mm 
(1/2”×6”), được giữ chặt sao cho khoảng 
cách tự do giữa các má kẹp theo phương lực 
nén là 6,35mm (1/4”). Các mẫu thử được 
nén giữa hai tấm phẳng đặt song song của 
một máy thử nghiệm nén ép, và lực nén tối 

đa mẫu thử chịu được mà không bị phá hủy 
chính là kết quả của phép đo. Trong tất cả 
các trường hợp, cạnh mép chịu lực của mẫu 
thử bị nén trực tiếp bởi tấm phẳng phía trên. 
Các trình tự thử nghiệm chỉ khác nhau ở 
phần thiết kế hình học của phép đo. 

• Trong phương pháp thử nghiệm nén dập 
thẳng (Crush Linear Tesy -CLT), hay còn 
gọi là phương pháp đo lớp mặt Concora* 
(Concora Liner Test), trong đó một băng 
giấy mẫu thử nghiệm thẳng được giữ cho 
dựng đứng bằng một thiết bị kẹp đặt biệt. 

• Trong phương pháp thử nghiệm nén dập 
vòng (Ring Crush Test - RCT), mẫu thử 
được tạo thành một hình khuyên khi được 
đặt vào một rãnh hình vành khăn trong một 
thiết bị kẹp đặc biệt. Bề rộng của rãnh 
được điều chỉnh cho phù hợp với bề dày 
của mẫu thử. 

• Trong phương pháp thử nghiệm nén dập 
sóng (Corrugated Crush Test -CCT), hay 
còn gọi là phương pháp ép sóng Concora, 
đầu tiên mẫu thử được tạo dạng sóng bằng 
một máy ép sóng trong phòng thí nghiệm, 
sau đó được kẹp thẳng đứng lên một bệ gá 
có dạng lượn sóng như của máy ép sóng. 

 

 

 
Hình 4.3. Phương pháp CLT  

 

 

                                                 
* Concora= Container Corporation of America 
(Tập đoàn Thùng chứa hàng Hoa Kỳ 
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Hình 4.4. Phương pháp RCT 

 
Hình 4.5. Phương pháp CCT 

Nhiều thiết kế khác nhau - một mục 
đích 
Ba thiết kế thử nghiệm trên đều có chung 
một mục đích duy nhất, là giảm tỉ số mảnh 
của mẫu thử và do đó tránh phá hủy do oằn 
võng. Từ khía cạnh vật lý vật liệu và quan 
điểm công nghệ đo lường thì không có 
phương pháp nào trong ba phương pháp kể 
trên là thỏa đáng vì các lý do sau đây: 

• Cạnh mép trên của mẫu thử không bị kẹp 
mà được để cho tì tự do vào tấm nén ép 
phía trên, điều này có thể luôn luôn làm 
cho cạnh này bị nén dập trước. 

• Rất khó để có thể làm cho các tấm nén ép 
và các cạnh mép của mẫu thử song song 
tuyệt đối. Nếu độ song song không cao, tập 
trung ứng suất có thể xảy ra ở một số chỗ 
trên cạnh mép mẫu thử. 

Ngoài những điểm bất lợi kể trên, phương 
pháp CLT với tỉ số mảnh cao nên không phù 
hợp vì hiện tượng oằn võng luôn luôn xảy ra 
khá nhiều. Nhược điểm lớn nhất của phương 
pháp RCT là hiện tượng oằn võng thành 
mỏng đặc biệt xảy ra tại hai đầu mẫu thử 
hình vòng cung. Còn đối với phương pháp 
CCT, ảnh hưởng mép xuất hiện ở hai cạnh 
mép đứng và sức chịu nén có thể bị ảnh 

hưởng bởi quá trình xử lý nhiệt và tạo hình 
trong máy tạo sóng phòng thí nghiệm. 

So sánh giữa các phương pháp đo 
độ bền nén khác nhau 
Hình 4.6 cho thấy các kết quả so sánh giữa 
bốn phương pháp đo độ chịu nén của lớp 
giấy bề mặt và lớp giấy sóng trung gian. Các 
tấm giấy (trong trường hợp này) được sản 
xuất từ một loại bột giấy điển hình có định  
lượng từ 100 đến 300 g/m2 và được nén ướt 
theo cùng một cách như nhau để có khối 
lượng riêng (mật độ) khoảng 750 kg/m3. 
Biểu đồ cho thấy, chỉ số chịu nén, mà theo lý 
thuyết thì độc lập với định lượng, được vẽ 
như hàm số của định lượng.  

Thứ hạng tương đối của các phương pháp 
được thể hiện quá rõ ràng. Phương pháp 
CLT và phương pháp RCT đặc biệt cho thấy 
trị số sức chịu nén tăng mạnh khi định lượng 
gia tăng, điều này cho thấy rằng khi với định 
lượng nhỏ, sự phá hủy mẫu thử xảy ra do 
oằn võng thành mỏng và không phải do nén 
như chủ ý của phép đo. Các phương pháp 
trên do đó trong giới hạn định lượng này 
không đo được tính chất của vật liệu như yêu 
cầu.  

 
Hình 4.6. Chỉ số nén được coi là hàm số của 
định lượng giấy trong các phương pháp SCT, 
CCT, RCT và CLT. Chỉ có SCT độc lập với định 
lượng  



Công ty Cổ phần Giấy An Bình 
Tài liệu Lưu hành Nội bộ 

31

Phương pháp CCT có vẻ như cho một trị số 
không đổi ở những mức định lượng khác 
nhau. Tuy nhiên trị số lại quá nhỏ, khoảng 
60 % trị số đo được theo phương pháp SCT, 
mà phương pháp này cũng cho chỉ số sức 
chịu nén độc lập với định lượng. Một phần 
của chênh lệch này được cho là do mẫu thử 
bị yếu đi sau khi ép sóng, mặc dầu việc giảm 
sức chịu nén đó lẽ ra rõ ràng hơn ở mức định 
lượng cao hơn chứ không phải thấp hơn. 

 

Tóm tắt 
Phương pháp SCT đo được sức chịu nén 

thuần túy, đó chính là tính chất cần đo. 
Phương pháp SCT cho kết quả nhanh và dễ 
thực hiện hơn nhờ vào các thiết bị hiện đại 
của Lorentzen & Wettre. Phương pháp SCT 
còn có thể dùng để tính toán sức chịu nén 
dập dọc gân sóng ECT của tấm các-tông 
sóng. Phương pháp SCT có thể thay thế các 
phương pháp CLT, RCT và CCT mà không 
gây điều gì bất lợi.  

 

Công thức tính toán 
Sức chịu nén ECT có thể được tính toán từ 
các kết quả đo sức chịu nén của lớp giấy bề 
mặt và lớp giấy sóng trung gian. Độ chính 
xác của tính toán này phụ thuộc trực tiếp vào 
độ chính xác của phương pháp đo độ chịu 
nén và độ chính xác của phương pháp xác 
định sức chịu nén ECT của tấm các-tông 
sóng. 

Công thức:  

( )b b b
L FECT k SCT SCT= +α×∑      [4.1] 

Ở đây:  

k = a là hằng số 

α = tỉ số giữa chiều dài của lớp giấy sóng 
trung gian trên chiều dài của lớp giấy bề mặt 
(là một nhân tử - có thể phân tích thành thừa 
số)  

Về lý thuyết, hệ số k luôn luôn bằng một nếu 
không có sai số trong thử nghiệm, nếu lớp 
giấy bề mặt và lớp giấy sóng trung gian tuân 
theo cùng một quan hệ ứng suất-biến dạng, 
và nếu sức chịu nén của lớp giấy sóng trung 
gian không bị suy giảm do quá trình tạo 
sóng.  

Ai cũng biết trường hợp lý tưởng này không 
thể đạt được trong thực tế. Billerud, thuộc 
nhóm STORA, trong một vài nghiên cứu kỹ 
lưỡng đã dẫn ra được các quan hệ sau: 

( )b b b b
L1 F L2ECT 0, 45 SCT SCT SCT 1,73= +α× + +  

 [4.2] 

( )b b b b
L1 F L2ECT 0,46 SCT CCT SCT 2,12= +α× + +  

 [4.3] 

Kết quả của phương pháp SCT có thể liên hệ 
với các phương pháp cũ hơn khác qua các 
phương trình sau: 

b b
CDRCT 120 SCT 97= × −      [4.4] 

hay gần đúng là: 
b b

CDRCT 95 SCT= ×      [4.5] 
b b

CDCCT 0,79 SCT 0,1= × +      [4.6] 

hay gần đúng là: 

( )b b
CDCCT 0,8 SCT kN m= ×      [4.7] 

CMT và SCT có thể liên hệ với nhau một 
cách gần đúng qua quan hệ 

( )MDCMT SCT 60 N= ×      [4.8] 
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Cách đo độ chịu nén 

 

 
Hình 4.7. Máy cắt mẫu L&W có thể dùng để cắt 
chính xác những mẫu có bề rộng 15mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 4.8. Mẫu thử được đặt nằm ngang giữa hai 
má kẹp trong máy đo sức chịu nén L&W của 
STFI. Toàn bộ thí nghiệm được hoàn tất chỉ 
trong vài giây. 
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5. Đo độ cứng kéo của lớp giấy bề mặt và lớp giấy sóng 
trung gian  
Để định nghĩa độ cứng kéo – hãy xét một 
đường cong biểu diễn quan hệ lực/độ biến 
dạng của vật liệu giấy khi bị tác động bởi lực 
kéo như trong hình 5.1 

Khi ứng suất nhỏ hơn một giới hạn nhất 
định, gọi là giới hạn tuyến tính hay giới hạn 
đàn hồi, vật liệu biến dạng đàn hồi tuân theo 
định luật Hooke, nghĩa là độ biến dạng (ε) tỉ 
lệ tuyến tính với ứng suất tác dụng (σ), hằng 
số tỉ lệ thuận được gọi là mô-đun đàn hồi 
(E): 

Eσ = ×ε      [5.1] 

Nhân hai vế của phương trình [5.1] với bề 
dày t ta được 

bt Eσ× = ×ε  

trong đó: 

( )bE E t= ×  là độ cứng kéo. 

Độ cứng kéo của vật liệu giấy được định 
nghĩa là trị số lớn nhất của hàm số: 

bE 1 b dF d= × ε  

trong đó: bE  = độ cứng kéo 

F  = lực tác dụng 

b = chiều rộng mẫu thử 

l lε = Δ = độ biến dạng 

 
Hình 5.1. Các đường cong ứng suất/biến dạng 
của vật liệu giấy 

Dạng tổng quát của các đường đặc tính biểu 
diễn quan hệ lực/độ biến dạng của vật liệu 
giấy khi chịu kéo và nén được trình bày 
trong hình 5.1. Độ dốc của đoạn thẳng ban 
đầu của đường cong kéo, tức là độ cứng kéo, 
cũng giống như phần tương ứng khi chịu 
nén. Điều này có nghĩa là khả năng chịu nén 
và chịu kén lúc ban đầu là như nhau trong 
hai trường hợp kéo và nén, mặc dầu trong 
trường hợp nén thì rõ ràng điểm biến dạng 
dẻo xuất hiện sớm hơn và ứng suất cùng 
biến dạng khi bị phá hủy thì thấp hơn.  

 

Đo độ cứng kéo bằng kỹ thuật siêu 
âm 
Việc xác định độ cứng kéo dựa theo phương 
pháp siêu âm là một giải pháp tiết kiệm thời 
gian hơn các phương pháp truyền thống để 
đo độ cứng kéo. Một xung động siêu âm với 
tần số trên ngưỡng nghe của tai người (giữa 
20kHz và 100GHz) được gửi từ máy phát 
dọc theo mẫu giấy thử nghiệm đến máy 
nhận. 

Nguyên lý của phương pháp đo là ở chỗ vận 
tốc của xung siêu âm trong mặt phẳng giấy 
phụ thuộc thuộc vào đặc tính đàn hồi của 
giấy – chính là chỉ số độ cứng kéo (Tense 
Strength Index - TSI). Chỉ số độ cứng kéo 
(TSI) của một vật liệu tỉ lệ với bình phương 
vận tốc truyền sóng xung siêu âm trong vật 
liệu đó. Để đơn giản hóa, quan hệ này được 
biểu diễn như sau: 

2TSI v c= ×  

trong đó: 

TSI  = chỉ số độ cứng kéo (kNm/g hoặc 
MNm/g) của vật liệu giấy, đo bằng phương 
pháp siêu âm 

v  = vận tốc truyền xung siêu âm 

c  = hằng số vô hướng, gần bằng 1 tùy theo 
tỉ số Poisson của vật liệu giấy 
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Độ cứng kéo được tính bằng cách nhân với 
định lượng thực. Kết quả độ cứng kéo đo 
được từ kỹ thuật siêu âm luôn luôn lớn hơn, 
chủ yếu do sự dãn ra của giấy và tỉ số 
Poisson. Nói chung phương pháp siêu âm 
này cho kết quả lớn hơn kết quả thông 
thường khoảng 1,4 lần. 

Phương pháp siêu âm có một số ưu điểm sau 
đây, thứ nhất và cũng đặc biệt nhất là đây là 
phương pháp không phá hủy và có thể tiến 
hành trực tiếp trên tờ giấy. Loại bỏ được 
công đoạn cắt các mẫu thử vốn dĩ rất mất 
thời gian. Phương pháp này tiến hành nhanh 
và vì vậy cho phép mở rộng việc đo độ cứng 
kéo theo những hướng khác với các hướng 
chính cổ điển, là hướng dọc theo và ngang 
đối với hướng máy xeo (MD và CD). 

 

Tầm quan trọng của độ cứng kéo  
Độ cứng kéo của các thành phần vật liệu 
giấy rất quan trọng đối với độ cứng uốn của 
tấm các-tông sóng. Xét một tấm các-tông 
sóng chịu mô-men uốn M như hình 5.2. Tấm 
các-tông sóng uốn cong với bán kính cong là 
R. Trong khi uốn theo phương dọc MD hay 
phương ngang CD, ứng suất kéo phát triển 
trong các lớp giấy bề mặt ở mặt lồi và ứng 
suất nén trong các lớp giấy ở mặt lõm. Trong 
khi uốn theo phương ngang CD, các ứng 
suất cũng phát triển trong lớp giấy sóng 
trung gian. 

Theo các hiểu biết về tầm quan trọng của độ 
cứng uốn đối với sức chịu nén (BCT) của 
một hộp các-tông sóng thành phẩm, thì càng 
ngày người ta càng nhận ra rằng độ cứng kéo 
là một thông số chất lượng quan trọng, chủ 
yếu là cho các lớp giấy bề mặt nhưng cũng 
cho cả các lớp giấy sóng trung gian trong 
hướng ngang CD. Vì lớp giấy bề mặt hay 
lớp giấy sóng trung gian khác nhau có độ 
cứng kéo khác nhau, do đó các trị số phải 
được chú ý trong việc lựa chọn các thành 
phần giấy. 

 
Hình 5.2. Uốn thuần túy của tấm các-tông sóng 
 

Đo độ cứng kéo 
Việc đo độ cứng kéo bằng những máy đo 
truyền thống rất mất thời gian và quy trình 
tiến hành rất phức tạp. Các phương pháp đó 
cũng không chính xác như mong muốn, tùy 
theo độ không chắc chắn của thiết bị và sự 
đánh giá phụ thuộc vào chủ quan của người 
kỹ thuật viên mà họ phải làm theo yêu cầu. 
Tuy nhiên may thay vấn đề này không còn 
tồn tại nữa. Với công nghệ máy vi tính hiện 
đại, độ cứng kéo đã được xác định một cách 
hợp lý với độ chính xác đáng kể. Máy đo sức 
chịu kéo trong hình 5.3 không những đo 
được độ cứng kéo mà còn đo được sức chịu 
kéo, độ dãn ngay lúc đứt, năng lượng hấp 
thu khi bị kéo và năng lượng phá hủy. 

 

Tóm tắt 
Độ cứng kéo cao của các lớp giấy bề mặt và 
lớp giấy sóng trung gian kết hợp với bề dày 
lớn của tấm các-tông sóng có tầm quan trọng 
mang tính quyết định để đạt được một tấm 
các-tông sóng có độ cứng uốn cao. 

 

Độ cứng uốn của tấm các-tông sóng gần như 
tỷ lệ thuận với độ cứng kéo của các lớp giấy 
bề mặt và nếu theo phương ngang CD thì cả 
với độ cứng kéo của lớp giấy sóng trung 
gian, đồng thời nó tỷ lệ với bình phương của 
bề dày tấm các-tông. Độ cứng kéo do đó là 
một tính chất chất lượng quan trọng phải 
được lưu ý trong việc lựa chọn giấy. 
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Độ cứng kéo có thể đo lường một cách hợp 
lý và chính xác với một máy thử nghiệm kéo 
như máy thử nghiệm kéo L&W, hay với máy 
đo bằng siêu âm L&W TSO.  

 
Hình 5.4. Máy đo bằng siêu âm L&W TSO 

 

 

 

 

 

 
Hình 5.5. Trong máy đo độ căng, mẫu thử được đặt giữa một cặp má kẹp vốn dĩ sẽ tự động đóng lại khi 
mẫu thử đã vào đúng vị trí. Mẫu được kéo căng cho đến khi bị đứt và các tính chất khác nhau được tính 
toán và hiển thị.
.  
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6. Độ chịu nén phẳng - FCT 
Phương pháp nén dập phẳng (Flat Crush 
Test - FCT) là một phương pháp đo khả 
năng chịu lực tác dụng vuông góc với mặt 
phẳng tấm các-tông sóng, tính chất này ảnh 
hưởng mạnh đến sức chịu nén sau cùng của 
hộp các-tông sóng. Trong quá trình gia công, 
như cắt bằng khuôn, in ấn, v.v., có lẽ tấm 
các-tông sóng phải chịu lực nén phẳng khá 
cao. Việc đóng kiện các-tông thành phẩm 
cũng tạo ra các tải lực nén phẳng tác dụng 
lên tấm các-tông sóng. 

 

Định nghĩa độ chịu nén dập phẳng 
Một mẫu thử hình tròn với diện tích xác định 
theo tiêu chuẩn chọn trước được nén dập 
trong máy thử nén, giữa hai tấm phẳng song 
song có để một lớp vải nhám để chống trượt. 
Lực lớn nhất trên một đơn vị diện tích mà 
tấm các-tông sóng có thể chịu được mà lớp 
giấy sóng chưa bị dập hoàn toàn gọi là độ 
chịu nén dập phẳng FCT. 

 
Hình 6.1. Nguyên lý của thử nghiệm đo độ nén 
dập phẳng, FCT. 

Độ chịu nén dập phẳng FCT có liên hệ mật 
thiết đến sức chịu nén của lớp giấy sóng 
trung gian. Tuy nhiên cần phải nhớ rằng sức 
chịu nén của lớp giấy sóng trung gian có 
giảm đôi chút trong suốt công đoạn ép sóng. 
Điều này có thể dẫn tới một trị số độ chịu 
nén dập phẳng FCT thấp hơn so với tính 
toán theo lý thuyết. Độ giảm này tùy thuộc 
vào một số yếu tố khác trong đó có chất 

lượng của lớp giấy sóng và các tính chất của 
thiết bị ép sóng. 

Phương pháp FCT được mô tả rõ ràng trong 
một số tiêu chuẩn thử nghiệm. Cần lưu ý 
rằng phương pháp này chỉ nên sử dụng cho 
tấm các-tông sóng có một vách đơn giản. 
Đối với tấm các-tông có vách đôi hay vách 
ba thì phải được giảm lớp vách đi, rồi mới 
tiến hành phép đo như cho tấm các-tông 
sóng một vách. Tuy vậy việc diễn giải kết 
quả đo được cũng không phải không phức 
tạp.  Rõ ràng rằng rất khó để chuyển các dữ 
liệu đo được thành trị số sức chịu thật sự của 
tấm các-tông thành đôi hay thành ba. 

Các phương pháp thử nghiệm ngày nay đo 
độ nén lớn nhất mà tấm các-tông sóng có thể 
chịu được trước khi lớp giấy sóng trung gian 
sụp xuống do bị phá hủy vì nén. Điều này có 
nghĩa là độ chịu nén dập phẳng được đo khi 
bề dày của tấm các-tông sóng đã giảm còn 
phân nửa so với ban đầu và khi tấm các-tông 
do đó đã đột ngột mất độ cứng uốn. Thông 
tin có giá trị về sức chịu nén dập phẳng của 
tấm các-tông sóng có lẽ có thể được xác 
định tốt hơn nữa nếu năng lượng kéo và độ 
dốc ban đầu của đường cong lực - biến dạng 
cũng được ghi nhận. 

 
Hình 6.2. Đường cong liên tục mô tả quá trình 
nén của tấm các-tông sóng không bị hư hỏng, và 
biến dạng của lớp sóng trung gian dưới tải lực 
gia tăng. Khi bị phá hủy, tấm các-tông sóng bị ép 
lại với nhau chỉ còn nhỏ hơn phân nửa bề dày 
ban đầu. Đường cong đứt khúc cho thấy quá 
trình nén của tấm các-tông sóng đã bị hư hỏng 
bởi lực nén quá lớn vuông góc với bề mặt trong 
quá trình gia công. 
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Hình 6.3. Biến dạng của lớp giấy sóng ở các tải 
lực khác nhau. 
 

Phương pháp FCT có thích đáng 
không? 
Trong một cuộc nghiên cứu tiến hành tại 
Viện Nghiên Cứu Giấy và Bột Giấy Phần 
Lan (KCL) ở Phần Lan, người ta đã tìm thấy 
rằng trị số FCT là không đổi ngay cả nếu 
tấm các-tông sóng bị nén trước đã bị giảm đi 
30% bề dày ban đầu. Mặc dù đã bị giảm bề 
dày theo kiểu này, tấm các-tông sóng vẫn 
giãn trở về được gần bằng bề dày ban đầu. 
Trị số ECT gần như không đổi. Mặt khác, 
người ta cũng quan sát thấy độ cứng uốn bị 
sụt giảm đột ngột và điều này có nghĩa rằng 
sức chịu BCT của hộp các-tông sóng bị 
giảm. 

Nghiên cứu này cho thấy rằng các lực nén 
vuông góc với bề mặt phải chịu trải qua quá 
trình gia công của tấm các-tông sóng thì 
không nhất thiết được tìm thấy bằng phương 
pháp FCT (hay các phương pháp thông 
thường để đo bề dày của tấm các-tông sóng). 
Chỉ khi nào tấm các-tông sóng chịu lực nén 
lớn đến mức làm giảm đi 50% hay hơn bề 

dày tấm các-tông sóng thì một trị số thấp 
hơn về sức chịu FCT mới có thể được phát 
hiện. Tấm các-tông sau đó đã phục hồi cho 
nên ta chỉ nhận ra được 10% sự thay đổi bề 
dày. Độ cứng uốn của tấm các-tông sóng khi 
đó bị giảm đi khoảng 30% (xem hình 6.4). 

Điều này dẫn tới một số giải pháp sau: có thể 
ta sẽ đo khả năng chống nén của tấm các-
tông sóng theo một cách khác hơn so với 
phương pháp FCT hiện tại. Thử nghiệm bề 
dày dưới áp lực 20 kPa không cho thấy bề 
dày giảm đi chút nào như có thể xảy đối với 
tấm các-tông sóng trong quá trình gia công. 
Phương pháp đo độ cứng uốn phải được sử 
dụng như một bước trong quy trình kiểm 
soát để tìm xem việc gia công có làm giảm 
sút chất lượng hay không. Ngày nay có 
nhiều phương tiện thí nghiệm hiện đại có thể 
đo được các tính chất của tấm các-tông sóng 
một cách thích đáng hơn những gì có được 
khi mà phương pháp FCT được tiêu chuẩn 
hóa. Phương pháp FCT nên được bổ sung 
với phép đo độ cứng uốn 4 điểm. 

Điều này cho thấy rằng FCT là một phương 
pháp tốt để đo sức chịu nén vuông góc với 
bề mặt tấm các-tông sóng, tuy nhiên phương 
pháp này lại không bị ảnh hưởng bởi những 
hư hại có thể làm giảm đáng kể bề dày của 
tấm các-tông sóng. Do đó phương pháp này 
không đáng tin cậy trong việc cung cấp 
thông tin về độ cứng uốn và sức chịu BCT. 

 

Phương pháp CMT 
Một trong số những chức năng quan trọng 
của lớp giấy sóng trung gian trong tấm các-
tông sóng là để ngăn cách hai lớp giấy bề 
mặt. Đo độ chịu nén phẳng FCT chính là để 
xác định khả năng này. Một phép đo tương 
tự có mục đích dự đoán sức chịu FCT của 
một tấm các-tông sóng thành phẩm hoàn 
chỉnh một vách là phương pháp đo lớp giấy 
sóng trung gian (Corrugated Medium Test -
CMT), chỉ thực hiện đo lường trên lớp giấy 
sóng trung gian thôi. Độ CMT là một trong 
những tính chất chất lượng quan trọng nhất 
của vật liệu lớp giấy sóng trung gian. 
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Hình 6.4. Sự giảm sút bề dày, sức chịu nén dập 
phẳng và độ cứng uốn của tấm các-tông sóng là 
hàm số theo các lần nén trước đó (hư hỏng do 
nén). Rõ ràng rằng không phải đến khi bị nén 
trước đến 40% bề dày nguyên thủy thì hư hỏng 
mới có thể nhận thấy bằng việc đo lường bề dày 
hay sức chịu FCT, vì độ cứng uốn cho thấy hư 
hỏng đã xảy ra thậm chí sau khi chỉ bị nén trước 
một lực nhỏ.  
 

Định nghĩa CMT 
Độ chịu nén dập của vật liệu giấy sóng 
phòng thí nghiệm là lực nén cần thiết mà 
dưới các điều kiện thử nghiệm xác định, làm 
dập mẫu thử là lớp giấy sóng trung gian 
được đặt giữa hai tấm phẳng song song trong 
máy đo độ nén dập, khi lực tác dụng vuông 
góc với mặt phẳng mà dự định là vị trí của 
các tấm giấy bề mặt.  

Một nhược điểm nghiêm trọng của phương 
pháp CMT là nó rất tốn thời gian và yêu cầu 
thao tác chính xác để được kết quả thỏa mãn. 
Trong thiết bị tạo giấy sóng ở phòng thí 
nghiệm, chỉ có sóng loại A được dùng, và 
cần phải tính toán lại để áp dụng cho các loại 
sóng khác. Nhưng phương pháp này đưa ra 
những tín hiệu và cấp loại về sức chịu nén 
dập phẳng của vật liệu giấy sóng trung gian, 
kể cả việc làm yếu sức chịu này vốn dĩ có 
thể xảy ra tại chỗ nối giữa các sóng.  Phương 
pháp SCT đã bắt đầu thay thế càng ngày 
càng nhiều cho phương pháp CMT. Phương 

pháp SCT (được trình bày trong chương 4) 
đo được tính chất thực sự của vật liệu, đó là 
sức chịu nén thuần túy của lớp giấy bề mặt 
và lớp giấy sóng trung gian. Nếu việc đo 
lường bằng phương pháp SCT được tiến 
hành theo chiều dọc máy của lớp giấy sóng 
trung gian thì nó giống hướng tải lực trong 
phương pháp CMT. 

 

 
Hình 6.5. Nguyên lý xác định sức chịu nén của 
lớp giấy sóng, CMT. 
 

 

 

Yêu cầu đối với máy đo sức chịu 
nén 
Các phương pháp FCT và CMT đặt ra những 
đòi hỏi đặc biệt đối với máy đo nếu muốn 
đạt được kết quả đáng tin cậy. Để tránh 
trường hợp lớp sóng trung gian bị rơi ra 
trong quá trình nén, máy đo phải có cấu tạo 
đặc biệt để các tấm nén không trượt ngang 
và không thể bị uốn dưới tác dụng của tải 
ngang. Rõ ràng là các máy đo sức chịu nén 
thuộc loại được gọi là dầm dẻo hầu hết đều 
không được thiết kế tốt cho mục đích này. 

Ngoài kết cấu linh hoạt, máy đo sức chịu 
nén (như trong hình 6.6) có nhiều đặc điểm 
riêng biệt giúp quá trình đo dễ dàng hơn. 
Việc đo lường và các vị trí khởi đầu được 
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ghi nhớ bởi thiết bị làm cho thao tác dễ 
dàng. Sau khi đo, kết quả tính toán được 
hiển thị trực tiếp trên màn hình với đơn vị 
phù hợp. 

 
Hình 6.6. Máy đo nén dập L&W dùng cho thử 
nghiệm tấm các-tông sóng, lớp giấy bề mặt và 
lớp giấy sóng trung gian, cũng như tiến hành thử 
nghiệm nén các kiện các-tông. Thiết bị đo lường 
các tính chất nén dập mới như độ cứng nén dập 
phẳng và tổng năng lượng hấp thụ trong quá 
trình đo lường FCT.  

Cách đo sức chịu nén phẳng FCT – Thử 
nghiệm nén dập phẳng 
Về nguyên lý, một mẫu thử các-tông sóng 
dưới tác dụng của lực theo phương vuông 
góc với mặt phẳng tấm các-tông sóng, tăng 
lực dần cho đến khi lớp giấy sóng trung gian 
bị phá hủy. Trị số FCT chính là lực chia cho 
diện tích bề mặt mẫu thử. 

 
Hình 6.7. Mẫu thử tròn với diện tích 65.5 cm2 
(SCAN) hay 32.25 cm2 (TAPPI) được cắt ra từ 
tấm các-tông sóng. 

 
Hình 6.8. Mẫu thử tròn được đặt nằm bẹt giữa 
hai tấm nén của máy đo sức chịu nén . 

 

 
Hình 6.9. Hình dạng vuông đặc trung của lớp 
giấy sóng trung gian sau khi nén. Trong điều 
kiện này tấm các-tông sóng rất không ổn định 
theo hướng máy và ngay cả một lệch lạc nhỏ 
trong máy thử nghiệm nén dập cũng đủ làm cho 
hiện tượng gọi là sự sụp sóng xảy ra. Nếu lớp 
giấy sóng bị sụp đổ, thì kết quả bi loại bỏ.   
 

Tóm tắt 
Phép đo độ chịu nén dập phẳng FCT, nhằm 
đo lường khả năng chống lực nén vuông góc 
với tấm các-tông khi lớp giấy sóng bị nén 
dập hoàn toàn. Phương pháp này chỉ áp dụng 
được cho tấm các-tông sóng một vách. 

Phương pháp FCT cho biết rất ít hay không 
có thông tin về cách thức mà tính năng của 
một chồng hộp các-tông sóng bị suy giảm 
khi lớp giấy sóng trung gian bị nén. 

Có thể đạt được thông tin tốt hơn về khả 
năng của lớp giấy sóng trung gian trong việc 
ngăn cách các lớp giấy bề mặt trong tấm 
các-tông sóng và tầm quan trọng của sức 
chịu nén phẳng đối với tính năng của hộp 
các-tông khi chồng lên nhau nếu như năng 
lượng phá hủy do nén cũng được đo lường. 
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7. Đo độ chịu bục của tấm các-tông sóng 
Độ chịu bục (trị số Mullen) từ lâu đã là tiêu 
chuẩn sức chịu chủ yếu của tấm các-tông 
sóng. Một số các quy tắc phân loại dùng 
trong vận chuyển đòi hỏi độ chịu bục phải 
được đo và ghi lại theo nguyên lý Mullen 
Jumbo. Do đó độ chịu bục theo nguyên lý 
Mullen đã được tiêu chuẩn hóa bởi hầu hết 
các tổ chức chuẩn hóa 

Ngay từ năm 1887, J. W. Mullen đã phát 
triển thiết bị thủy lực đo độ chịu bục đầu 
tiên. Ngày nay thiết bị đo độ chịu bục về căn 
bản vẫn hoạt động cùng một cách thức như 
cũ, nhưng tất nhiên những vật liệu mới, công 
nghệ máy vi tính và điện tử hiện đại đã đưa 
đến những cải thiện đáng kể về độ chính xác 
thử nghiệm, khả năng lặp lại thử nghiệm và 
sự thân thiện với người dùng 

Khi thử nghiệm các-tông sóng, cần phải nhớ 
rằng phần đóng góp của lớp giấy sóng cho 
độ chịu bục là nhỏ vì lớp giấy sóng trung 
gian này, do có dạng sóng nên khá dẻo, và 
do đó chỉ cung cấp phần sức chịu vừa phải. 
Theo kinh nghiệm thì tổng độ chịu bục của 
hai lớp giấy bề mặt và 10% độ chịu bục của 
lớp giấy sóng trung gian thường cũng tạm đủ 
để ước lượng độ chịu bục của tấm các-tông 
sóng. 

 

Lý thuyết 
Trong thử nghiệm đo lực ép gây bục, một 
khu vực hình tròn trong tấm các-tông sóng 
bị căng dãn bởi một màng cao su đến tình 
trạng phồng lên cho tới lúc bục ra. Trong 
quá trình này mẫu thử bị tác động bởi lực 
kéo, lực xé và lực uốn. Với một số giả thiết 
đơn giản hóa nhất định, có thể tìm ra các 
phương trình liên hệ các tính chất vật lý 
khác nhau của lớp giấy bề mặt. Tuy nhiên độ 
chịu bục phải được coi như một thông số sức 
chịu thực nghiệm bị ảnh hưởng bởi nhiều 
yếu tố độc lập tác động lên theo các hướng 
khác nhau và vì thế cung cấp chỉ một ít 
thông tin vế các tính chất cơ bản của vật 
liệu.  

Độ chịu bục Mullen là một tính chất nhạy 
cảm nên nó có đòi hỏi cao về các thiết bị để 
đạt được một kết quả thử nghiệm thỏa đáng. 
Tuy nhiên phương pháp này nhanh và không 
yêu cầu phải cắt các mẫu thử. Một thuận lợi 
khác nữa là độ chịu bục không nhay cảm với 
các biến đổi độ ẩm trong mẫu thử và thường 
không bị giảm sút khi tấm các-tông được sử 
dụng. 

Sức chịu Mullen thường được xem là một số 
đo tốt về độ bền nói chung và về khả năng 
giữ vững hộp các-tông trong quá trình vận 
chuyển, như đã được chứng tỏ trong các thử 
nghiệm thả rơi và các thử nghiệm trống 
xoay. 

 

Đo độ chịu bục được coi là phương 
pháp kiểm soát chất lượng trong 
sản xuất các-tông sóng 
Với điều kiện là một số giới hạn nhất định 
phải được quan tâm xem xét, độ chịu bục 
mang lại một cách đo lường khá tốt về sức 
chịu của lớp giấy bề mặt và tấm các-tông 
sóng. Độ chịu bục của tấm các-tông sóng 
bằng tổng độ chịu bục của hai lớp giấy bề 
mặt và 10% độ chịu bục của lớp giấy sóng 
trung gian. 

Một thuận lợi của việc sử dụng độ chịu bục 
trong kiểm soát chất lượng các-tông sóng là 
những khiếm khuyết gây ra do lực nén quá 
cao trong quá trình kết lớp tại mỗi bề mặt 
đơn lẻ có thể hiện rõ ra. Nếu độ chịu bục của 
tấm các-tông sóng thành phẩm nhỏ hơn độ 
chịu bục của hai lớp giấy bề mặt thì hai lớp 
giấy bề mặt đã bị hư hỏng trong quá trình 
sản xuất bởi vì một lực quá lớn trên mỗi lớp 
giấy bề mặt. Các lực này không chỉ làm 
giảm độ chịu bục nhưng còn có thể gây ra 
các rạn nứt phiền toái trong công đoạn xẻ 
rãnh và gấp nếp và cũng tăng độ hút ẩm của 
bề mặt.  

Tuy nhiên điều quan trọng là phải nhớ rằng 
độ chịu bục không liên quan trực tiếp đến 
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sức chịu nén hộp (Box Compression 
Strength –BCT). Tất nhiên độ chịu bục sẽ 
tăng khi định lượng tăng, nhưng thật không 
chính xác khi giả thiết chúng có mối liên 
quan trực tiếp. Không hề hiện hữu một mối 
liên quan như thế. Một thí dụ điển hình để 
chứng minh điều này là vải dệt có độ chịu 
bục lớn, mặc dù không chịu được tải lực nén 
nào cả. Một hộp được sản xuất từ vật liệu có 
độ cứng thấp thì rất khó để tự đứng thẳng. 

 

Các tiêu chuẩn độ chịu bục 
Hầu hết các Tổ chức Tiêu chuẩn hóa đều mô 
tả kỹ cách thử nghiêm độ chịu bục. Các Bộ 
tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế khác nhau 
đều có sự tương đồng lớn, trừ một số ngoại 
lệ. Hầu hết các tiêu chuẩn đòi hỏi cùng loại 
thiết bị đo độ chịu bục, “loại J”, nên được 
dùng để thử nghiệm cả lớp giấy bề mặt và 
tấm các-tông sóng. Một số nhà sản xuất lớp 
giấy bề mặt thích sử dụng “loại P” (nhằm 
dùng cho giấy). Tuy nhiên điều này không 
thích hợp vì hai lý do: 

• Việc sử dụng các loại thiết bị khác nhau 
gây khó khăn cho việc so sánh độ chịu bục 
của lớp giấy bề mặt và tấm các-tông sóng. 

• Có nguy cơ là khoảng trị số đo của thiết bị 
loại P sẽ bị vượt quá nếu định lượng của 
giấy lớp mặt testliner vượt quá 400g/m2. 

Điều cũng quan trọng là phải nhớ rằng độ 
chịu bục của tấm các-tông sóng theo nguyên 
lý Mullen có thể không được sử dụng cho 
hầu hết tấm các-tông với thành ba lớp và 
không chắc chính xác ngay cả cho tấm các-
tông sóng với thành hai lớp dày. Mẫu thử 
thường cần được kẹp với một lực lớn đủ để 
đè bẹp lớp giấy sóng trung gian, nếu không 
thì mẫu thử có thể trượt và kết quả nhận 
được có thể là một trị số lớn hơn thực tế.  

Các yêu cầu của một máy thử độ 
chịu bục hiện đại 
Để đạt được các số đo chính xác và có thể 
lặp lại được, một máy đo độ chịu bục hiện 
đại phải đáp ứng nhiều yêu cầu. Đầu đo phải 

được thiết kế cẩn thận theo các chỉ dẩn của 
tiêu chuẩn thử nghiệm, ở đó độ cứng của 
màng cao su đã được xác định chính xác và 
việc khử không khí của hệ thống thủy lực 
cũng được mô tả. Tuy nhiên khía cạnh nhạy 
cảm nhất là lực để kẹp chặt mẫu và thiết kế 
các bề mặt kẹp để giữ mẫu thử. 

 

 
Hình 7.1. Kết quả đo độ chịu bục không đúng do 
lực kẹp mẫu thử quá nhỏ 
 

Những yếu tố khác ảnh hưởng đến kết quả 
thử nghiệm là tốc độ căng vỡ và tính chất 
động lực học của cảm biến áp suất. Tuy 
nhiên tính chất động lực học của cảm biến 
áp suất không còn là vấn đề vì các thiết bị đo 
độ chịu bục hiện đại sử dụng các cảm biến 
điện tử. Nếu so sánh một máy thử độ chịu 
bục điện tử hiện đại với một thiết bị cũ trang 
bị áp kế thì hiển nhiên các thiết bị thử 
nghiệm trang bị áp kế thường cho trị số thử 
nghiệm cao hơn vì dao động lố của áp kế. 
Nếu áp kế có lỗi này, thì nó hiện rõ khi các 
độ cứng được thử nghiệm, bởi sự gia tăng áp 
suất xảy ra nhanh hơn. Cho nên sẽ khó để 
phát hiện ra lỗi này trong áp kế khi tiến hành 
các thử nghiệm so sánh với màng định cỡ 
đơn vị đo bằng nhôm. 
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Hình 7.2. Máy đo độ chịu bục L&W, dùng cho 
giấy, các-tông và các-tông sóng. Thường sẽ cho 
trị số trung bình của các đo lường thực hiện trên 
hai mặt của một số mẫu thử .  
 

Thử nghiệm năng lượng xuyên 
thủng  
Thử nghiệm năng lượng xuyên thủng 
(Puncture Energy Test - PET) là phương 
pháp thử nghiệm để đo khả năng chống lại 
sự xuyên thủng cơ học của tấm các-tông 
sóng. Phương pháp này mô phỏng các diễn 
biến khi góc kiện hàng va đập với hộp các-
tông sóng. 

Kết quả thử nghiệm bị ảnh hưởng bởi sức 
chịu đựng, tính chất ma sát, sức chống đè 
dập, sức chống xé, sức chống uốn và độ chịu 
bục của vật liệu tấm các-tông sóng. Điều này 
làm phức tạp việc tính toán sức chịu PET từ 
các tính chất của các thành phần tấm các-
tông sóng. Tuy nhiên các thử nghiệm thực tế 
cho thấy rằng tổng các sức chịu xé của lớp 
giấy bề mặt và lớp giấy sóng trung gian có 
tương quan với sức chịu PET của tấm các-
tông sóng khi giấy có định lượng thấp; còn 
độ cứng uốn có tương quan chặt chẽ trong 
trường hợp định lượng cao. 

Tuy nhiên khi so sánh với phương pháp mô 
phỏng thử nghiệm độ chịu bục, phương pháp 
PET có ưu điểm là đo được phân bố sức chịu 
tổng hợp của các lớp giấy bề mặt và lớp giấy 
sóng trung gian cũng như đóng góp của cấu 
trúc tấm các-tông. Phương pháp này không 
được coi là phương pháp đo lường tính chất 
sinh động nhưng có thể nó có giá trị trong 
kiểm soát chất lượng trong nhà máy các-
tông. Phương pháp này xác định nhanh các 
lỗi sản xuất như lớp giấy sóng trung gian bị 
đè dập hoặc kết dính kém. 

 

Tóm tắt 
Độ chịu bục của lớp giấy bề mặt và tấm các-
tông sóng được xem như là thông số sức 
chịu thực nghiệm, vốn bị ảnh hưởng bởi 
nhiều yếu tố độc lập mà chúng thường tác 
động theo các hướng khác nhau và vì thế chỉ 
cung cấp một thông tin ít ỏi về tính chất vật 
lý của các vật liệu thành phần.  

Không có sự tương quan thật sự giữa độ chịu 
bục và sức chịu BTC, nhưng độ chịu bục 
được hiểu là một số đo về năng lực chứa 
đựng tổng quát của hộp. Độ chịu bục theo 
nguyên lý Mullen không thể được sử dụng 
cho tấm các-tông với thành ba lớp và không 
chính xác cho tấm các-tông sóng với thành 
hai lớp dày. 

Thử nghiệm độ chịu bục của lớp giấy bề mặt 
và lớp giấy sóng trung gian đòi hỏi nhiều 
yêu cầu về thiết bị thử nghiệm. Các sai số 
hiển thị động lực học thường xảy ra trong 
các thiết bị thử độ chịu bục cũ trang bị với 
áp kế cơ học. Sai số này không được phát 
hiện trong định cỡ đơn vị đo với màng 
nhôm, nhưng nó thường lộ rõ trong thử 
nghiệm so sánh độ cứng của các lớp giấy bề 
mặt. 
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8. Đo độ cong vênh 
Tất cả những ai tham gia sản xuất các-tông 
sóng đều hiểu rằng hiện tượng cong vênh 
của các-tông sóng luôn là một vấn đề. Cong 
vênh theo phương ngang của máy (CD) là 
khó kiểm soát nhất. Các vấn đề cong vênh 
theo hướng dọc máy thường có thể được giải 
quyết bằng cách điều chỉnh lực kéo của các 
băng giấy trong máy tạo sóng. Cong vênh 
làm giảm năng suất và gây lãng phí khi khởi 
động máy ép sóng và trong thiết bị gia công.   

Tuy nhiên một vấn đề nghiêm trọng hơn là 
một số máy đóng gói hiện đại nhất định rất 
nhạy cảm với tấm các-tông bị vênh. Không 
nghi ngờ rằng độ vênh của tấm các-tông gây 
ra nhiều khó khăn và những khoản chi phí 
phát sinh. 

 

Định nghĩa cong vênh  
Để định nghĩa cong vênh, Hiệp hội Phát 
triển Các-tông sóng Thụy Điển – SUW giả 
thiết rằng mặt cắt qua một tấm bị cong vênh 
có thể được mô tả như một phần đường tròn 
như hình 8.1. Điều này có thể nói là đúng 
nếu chúng ta xem xét một phần đủ ngắn của 
cung tròn. 

 

 
Hình 8.1. Cung của tấm bị vênh được thể hiện 
như một phần của vòng tròn  

Vòng tròn được xác định bằng bán kính R 
(m). Trong cơ học, hiện tượng cong vênh 
thường được mô tả bằng độ cong W (=1/R) 
với đơn vị m-1. Mối quan hệ giữa độ cong 
(W) và bán kính (R) được thể hiện như trong 
bảng sau: 

 
Độ cong W (1/R) 

m-1 
Bán kính tương đương R 

m 
0,00 . 
0,05 20,00 
0,10 10,00 
0,15 6,67 
0,20 5,00 
0,25 4,00 
0,30 3,33 
0,35 2,86 
0,40 2,50 
0,45 2,22 
0,50 2,00 

 

Đo độ cong vênh 
Một điều tiên quyết căn bản để giải quyết 
vấn đề như độ cong vênh là khả năng đo 
lường biến số chính bằng cách thức thích 
hợp, và tốt hơn là có thể biểu diễn bằng 
những con số. Trong các loạt nghiên cứu  
đầu tiên của mình về khả năng chạy không 
đứt giấy qua máy, Hiệp hội Phát triển Các-
tông sóng Thụy Điển – SUW sử dụng một 
phương pháp đo cong độ vênh dựa vào 
nguyên tắc đặt tấm bị cong vênh thẳng đứng 
và vẽ cung tròn tạo ra bởi sự cong vênh đó. 
Sau đó họ phải đo chiều dài và khoảng phình 
cong của đường cong và sử dụng một công 
thức phức tạp để tính toán độ cong vênh. 
SUW nhận thấy trong các phương pháp thử 
nghiệm về sau rằng phương pháp này không 
đủ chính xác, nhất là đối với trường hợp gọi 
là “cong vênh chữ S”. Hơn nữa trong thực tế 
họ không thể có nhiều hơn một trị số đo 
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lường cho mỗi tấm mà không tốn nhiều công 
và phải đưa vào nhiều nhân tố chủ quan. 

SUW kết luận rằng các phương pháp khá 
đơn giản đã sử dụng đến nay để đo độ cong 
vênh thì lại quá tốn công sức, vì cần một số 
lượng lớn dữ liệu để có được một bức tranh 
đủ rõ về các trường hợp cong vênh khác 
nhau. Do đó, Hiệp hội SUW qua cộng tác 
với Viện Nghiên cứu Đóng gói Thụy Điển, 
đã phát triển một thiết bị đo độ cong vênh 
mới gọi là máy đo cong độ vênh SUW. 

 

Máy đo độ cong vênh SUW 
Máy đo độ cong vênh SUW về cơ bản bao 
gồm hai cặp giá kẹp và một thanh đo. Các 
giá kẹp cách xa nhau khoảng 300mm, 
khoảng cách này được chọn tương ứng với 
khoảng phình cong, độ cứng của tấm các-
tông sóng thông thường, độ chính xác của 
các bộ phận và sự cần thiết của một cung 
tròn ngắn để thỏa giả thiết một đường tròn. 
Thanh đo có gắn cảm biến, tác dụng lên mẫu 
thử một lực nhỏ không đủ để tạo uốn, và 
được nối với phần hiển thị số để cho độ cong 
vênh trực tiếp với sai số 0,01 m-1. Khoảng trị 
số tối đa là 1.20 m-1 cho cả hai chiều âm và 
dương.  

 

 
Hình 8.2. Thí dụ về đo độ cong vênh  
 

Kiểm soát chất lượng 
Hãy đo lường một số lượng thích hợp các 
tấm mẫu thử từ từng loại tấm các-tông sóng. 
Tính toán lại từ các thông số để có hệ số độ 
cong vênh bằng cách sử dụng công thức 

2W 8U L= .  

U = khoảng phình cong cho phép lớn nhất 
(m) 

L = bề rộng tấm mẫu (m) 

Thí dụ: 

Một tấm mẫu thử rộng 600 mm không được 
phình hơn 10mm 

( )18 0,01W 0,22 m
0,6 0,6

−×
= =

×
 

 

Tại sao phải đo độ cong vênh  
Các thử nghiệm của SUW ở các nhà máy 
các-tông sóng đã chứng tỏ rằng việc đo độ 
cong vênh là rất hữu ích cho việc kiểm soát 
chất lượng và xử lý sự cố. Trong việc xử lý 
sự cố ở các thiết bị gia công chế biến, năng 
suất có thể được xác định như một hàm của 
độ cong vênh trong các máy nhạy cảm nhất 
và các đặc điểm kỹ thuật nội bộ có thể được 
thiết lập nhằm xác định độ cong vênh chấp 
nhận được qua thành phẩm của máy tạo 
sóng. Lưu ý rằng độ cong vênh có thể cải 
thiện phần nào qua thời gian cất giữ các tấm 
giấy trong kho. 

 

Xử lý sự cố 
Năm đến mười bộ mẫu tấm thử được lấy 

ra, ở các khoảng cách 1 phút, ngang qua bề 
rộng toàn thể của máy tạo sóng, và độ cong 
vênh theo chiều ngang của máy được đo ở 
vài vị trí xác định trước dọc theo băng giấy. 
Sau đó những biến đổi theo hướng dọc và 
hướng ngang của máy về độ cong vênh có 
thể tính toán riêng rẽ (khoảng trị số hay độ 
lệch chuẩn). 

Một biến đổi lớn theo chiều ngang có thể 
chứng tỏ những khiếm khuyết trong máy, 
chẳng hạn nhiệt độ làm nóng ban đầu không 
đồng đều hoặc dán keo không đồng đều theo 
chiều ngang. Tất nhiên nó có thể chứng tỏ 
những biến đổi quá cao về độ ẩm hoặc 
những vấn đề phướng hướng sợi giấy trong 
các cuộn giấy. 



Công ty Cổ phần Giấy An Bình 
Tài liệu Lưu hành Nội bộ 
 

45

9. Các phép đo dùng siêu âm đối với giấy bề mặt và giấy sóng 
trung gian  
Đo lường bằng siêu âm đối với những tính 
chất như Chỉ số Độ cứng Kéo (TSI), và 
Phương hướng Độ cứng Kéo (TSO) của mẫu 
thử và tấm giấy thử để ngang trên máy là 
một phương pháp nhanh chóng, dễ dàng và 
không phá hủy để đánh giá các tính chất đàn 
hồi và phương hướng của một mẫu. Các đầu 
đo với nhiều cảm biến lắp sẵn có thể đo khắp 
một vòng tròn 360 độ. 

Các kết quả đo lường được sử dụng để dự 
báo tính năng của giấy, trong quá trình tạo 
tấm, quá trình in nhiều màu, photocopy với 
máy laser, và sản xuất các-tông sóng. 
Phương cách này cũng là một công cụ hữu 
hiệu cho việc tối ưu hóa quá trình, vì nó cho 
phép tác động sớm trong thùng đầu, máy ép 
và máy sấy, tiết kiệm nguyên vật liệu. 
Tương quan giữa các tính chất sức chịu như 
RCT va SCT có thể thực hiện.  

 

 
Hình 9.1 Đầu đo với nhiều cảm biến lắp sẵn vận 
tốc đo khắp một vòng tròn 360 độ. Kết quả đo 
lường có thể trình bày như một giản đồ theo tọa 

độ tròn để cung cấp một bức tranh đầy đủ về các 
tính chất đàn hồi của tấm giấy (α = TSOAngle).   

Định nghĩa 
Tốc độ của một xung sóng siêu âm trong mặt 
phẳng giấy phụ thuộc vào các tính chất đàn 
hồi của giấy – chỉ số độ cứng kéo (TSI). TSI 
có thể so sánh với mô-đun đàn hồi Young 
(hay mô đun đàn hồi “E”) của những vật liệu 
khác. Mối quan hệ này có thể được diễn tả 
như sau: 

2TSI v c= ×  

Ở đây: 

TSI   =  chỉ số độ cứng kéo (kNm/g hay 
MNm/kg) của giấy được đo bằng 
phương pháp siêu âm. 

v   =  vận tốc truyền (km/s) của xung 
sóng siêu âm. 

c   =  một hằng số vô thứ nguyên gần 
bằng 1, tùy vào hệ số Poisson của 
giấy. 

Vận tốc được đo theo tám hướng. Kết quả 
được chuyển thành một hình elip bằng phép 
biến đổi Fourier với sự hỗ trợ của máy tính. 
Hình elip cho thấy tính đàn hồi theo mọi 
hướng trong mặt phẳng của giấy. Việc này 
cho phép xác định phương hướng của độ 
cứng tối đa. Tính chất này được biết như là 
TSIMAX. Sự khác biệt giữa phương hướng 
của máy trong tấm giấy và hướng của 
TSIMAX được gọi là góc TSOAngle.  

 

 
Hình 9.2 Vận tốc có thể dễ dàng biết được bằng cách 
đo thời gian cho một xung siêu âm truyền từ máy phát 
đến máy thu.  
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Công cụ quan trọng cho các nhà sản 
xuất giấy 
Đo lường TSI vào TSO là công cụ lý tưởng 
cho việc tối ưu hóa quá trình vì nó cho phép 
hành động sớm vào thùng đầu, máy ép và 
máy sấy, tiết kiệm nguyên liệu, cũng như là 
thời gian. Những tính chất quan trọng mà 
các nhà sản xuất giấy cần đo lường là: 
TSO  – định hướng độ cứng kéo, nghĩa là định 

hướng những tính chất đàn hồi trong mặt 
phẳng của mẫu giấy thử. Nó được thể hiện 
như là góc (TSOAmgle) của độ cứng kéo tối 
đa (TSIMAX) so với hướng dọc máy. 

TSIMD  –  chỉ số độ cứng kéo, theo hướng dọc máy 
trên tấm giấy 

TSICD  –  chỉ số độ cứng kéo, theo hướng ngang 
máy trên tấm giấy 

TSIMD/CD –  tỉ số của hai chỉ số độ cứng kéo nghĩa là 
tính bất đẳng hướng của tấm. Trị số điển 
hình cho lớp giấy bề mặt (liên quan tới sức 
chịu) là 2,0 – 2,5 còn lớp giấy sóng trung 
gian là 2,5 – 3,2. 

TSIMAX  –  chỉ số độ cứng kéo, trị số tối đa 

TSIMIN  –  chỉ số độ cứng kéo, trị số tối thiểu 

TSIAREA  –  chỉ số độ cứng kéo, bề mặt ê-lip 

 
Hình 9.3 Máy đo TSO L&W, giải pháp hàng đầu 
đối với các thiết bị đo dùng sóng siêu âm 

Biên dạng TSOAngle   
TSOAngle là một đo lường về định hướng của 
tính chất đàn hồi trong mặt phẳng tấm giấy. 
TSO không cùng tính chất như định hướng 
sợi giấy chính. Nó là sản phẩm của vài thành 
phần mà định hướng sợi và ứng suất/biến 
dạng từ công đoạn máy sấy là thành phần 
chính. 

Hướng ổn định kích thước tương ứng với 
TSO, nhưng không tương ứng vơi định 
hướng sợi. Ổn định kích thước, hay sự giãn 
nở do ẩm đều bị tác động bởi định hướng sợi 
và ứng suất và biến dạng trong tấm giấy. Sự 
giãn nở tối đa do ẩm thì chủ yếu vuông góc 
với TSO. 

TSOAngle cung cấp những dự đoán tốt nhất 
về hướng của tính năng ổn định kích thước. 
Đối với các loại lớp giấy bề mặt, kinh 
nghiệm đã cho thấy rằng điều quan trọng để 
giữ góc TSOAngle nằm trong khoảng ±5o để 
giữ tấm giấy bề mặt không gây ra các vấn đề 
“vênh xoắn” trong tấm các-tông sóng. 

Bằng cách đo lường các biên dạng TSOAngle, 
nhà sản xuất giấy có thể quản lý được tính 
năng cuối cùng của giấy theo một cách hiệu 
quả hơn nhiều. Tuy nhiên, điều quan trọng là 
nêu rõ rằng quy trình làm giấy thì năng động 
và máy xeo giấy không thể chỉ được điều 
chỉnh một lần xong. Quy trình phải liên tục 
được kiểm soát. 

 

Những vấn đề của TSO? Kiểm tra 
thùng đầu! 
Việc làm đầu tiên khi đối mặt với vấn đề của 
góc TSO nằm ngoài những giới hạn được đề 
cập đến ở trên là kiểm tra thùng đầu và tính 
năng của nó. Chẳng hạn như áp lực không 
đồng đều bên trong thùng đầu có thể gây ra 
những dòng sọc ngang trên lưới, khiến việc 
định hướng xơ sợi có vấn đề. 

Những vấn đề trong định hướng xơ sợi kết 
hợp cùng với biến dạng và ứng suất phát 
sinh trong tấm giấy ở giai đoạn sấy khô trên 
máy xeo giấy sẽ tạo nên tác động lớn đến 
tính ổn định kích thước cuối cùng của tấm 
giấy. Định hướng xơ sợi và tác động của 
biến dạng/ứng suất được đo trực tiếp bằng 
phương pháp siêu âm. Phương pháp này do 
dó là một công cụ hoàn hảo để dự đoán tính 
năng của giấy trong quá trình gia công chế 
biến. 
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Biên dạng TSIMD 
TSIMD là số đo đặc điểm đàn hồi của băng  
giấy ướt theo hướng dọc máy, được đo tại 
từng điểm dọc theo máy xeo giấy. Biên dạng 
theo phương ngang máy xeo TSIMD thường 
rất phẳng, chủ yếu do duy trì sấy kỹ theo 
hướng dọc máy của máy xeo giấy. Thỉnh 
thoảng có những chỗ với TSIMD thấp đáng 
kể, điều này chứng tỏ rằng biên dạng của 
tính đàn hồi không đồng đều nếu tính ngang 
băng giấy. Điều này có thể gây ra sự cố vận 
hành trong các máy cuốn cuộn và máy in. 

Một l ý do gây nên vấn đề về biên dạng 
TSIMD có thể là áp lực không đồng đều trong 
khe ép. Ép ướt là một trong những công 
đoạn góp phần tạo nên tính đàn hồi của băng 
giấy ướt. 

TSIMD cũng rất quan trọng với các nhà sản 
xuất tấm giấy bề mặt vì tính chất đàn hồi 
theo hướng dọc máy tạo nên độ cứng uốn 
cho tấm các-tông sóng. Đây là một trong 
những tính chất chính ảnh hưởng đến sức 
chịu xếp chồng của hộp các-tông sóng. Đối 
với lớp giấy sóng trung gian nó cũng rất 
quan trong vì nó liên quan chặt chẽ đến cả 
sức chịu CMT và độ chịu bục. 

 

Biên dạng TSICD 
TSICD là một đo lường về tính chất đàn hồi 
của mẫu giấy theo hướng ngang máy xeo, 
được đo tại mọi vị trí ngang qua máy xeo 
giấy. Hình dạng “trái chuối” phổ biến của 
biên dạng TSICD là do sự co ngót vốn là kết 
quả của việc sấy tự do băng giấy theo hướng 
ngang máy xeo. Điều này có nghĩa là theo 
hướng ngang máy, các rìa mép sẽ không bền 
chắc như ở chính giữa băng giấy ướt. 

Ứng dụng phổ biến nhất của biên dạng 
TSICD cho lớp giấy bề mặt và lớp giấy sóng 
trung gian là một sự tương quan được thiết 
lập tốt giữa TSICD và sức chịu nén. Đề xuất 
của chúng tôi là phải thiết lập được mối 
tương quan giữa hướng dọc và hướng ngang 

máy xeo cho mỗi chủng loại giấy để đảm 
bảo được những kết quả tốt nhất. 

 

Dự đoán sức chịu nén 
Phương pháp siêu âm là một phương pháp 
rất nhanh chóng và chính xác để dự đoán 
tính năng của giấy trong mối quan hệ với 
sức chịu nén. Kinh nghiệm từ khách hàng 
của chúng tôi cho thấy rằng thường có một 
sự khác biệt khoảng 15-20% về sức chịu nén 
giữa các rìa mép với phần giữa băng giấy. 
Điều này có thể trở thành một tình trạng khó 
khăn gay cấn cho nhà sản xuất tấm giấy bề 
mặt khi phải đáp ứng yêu cầu của người sử 
dụng về sức chịu nén cao hơn. Tuy nhiên, có 
thể kiểm soát được, không những mức độ 
của sức chịu nén mà còn hình dạng của biên 
dạng sức chịu nén bằng việc sử dụng những 
phương pháp khác nhau trong quy trình sản 
xuất giấy. 

Một ví dụ là kiểm soát nghiền các xơ sợi 
giấy nguyên sinh mà việc này ảnh hưởng sự 
co ngót và mức độ sức chịu nén của băng 
giấy. Hơn nữa, với việc sử dụng 100% xơ 
sợi tái chế thì điều quan trọng là việc kiểm 
soát nguyên liệu đầu vào, bởi vì quá nhiều 
giấy thải văn phòng sẽ gây nên vấn đề.  

 

 
Hình 9.4 Một biên dạng TSOAngle tiêu biểu 
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Hình 9.5 Một biên dạng TSIMD tiêu biểu 

 

 
Hình 9.6 Các vùng với TSIMD thấp hơn đáng kể 
thường làm cho các rìa mép bị phồng dộp. Hình 
bên phải cho thấy một cuộn giấy có các trị số 
TSIMD không đồng đều 

 
Hình 9.7 Một biên dạng TSICD tiêu biểu 

Hình 9.8 Tương quan giữa TSICD và sức chịu 
nén 

 
Hình 9.9 TSICD thì tỉ lệ nghịch với độ giãn nở ẩm 
của giấy  
 

 

 
Hình 9.10 TSICD thay đổi theo độ giãn nở do ẩm 
của giấy photocopy  

 

Một ví dụ về tương quan tuyến tính: 
b
CD CD 1 2SCT TSI W C C= × × +  

b
CD CD 1 2RCT TSI W C C= × × +  

Ở đây: 
b
CDSCT  hoặc b

CDRCT  = các sức chịu nén theo 
các phương pháp  

b
CDTSI  = chỉ số độ cứng kéo, được đo theo 

CD 

W = định lượng 

C1 và C2 = các hằng số của đường hồi qui 
tuyến tính. 
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MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA 

PHƯƠNG HƯỚNG SỢI: 

Thuật ngữ tổng quát chỉ sự phân bố và vị trí 
tương đối của các xơ sợi trong huyền phù 
bột giấy hoặc trong giấy. 

TÍNH BẤT ĐẲNG HƯỚNG: 

Bất đẳng hướng là từ trái nghĩa với đẳng 
hướng. Từ gốc đẳng hướng là “Isotropy”, có 
nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp “isos” có nghĩa 
là như nhau và “tropos” có nghĩa là phương 
hướng. Một vật liệu được gọi là đẳng hướng 
nếu nó có những tính chất giống nhau theo 
mọi hướng. Trong ngữ cảnh về giấy, một tờ 
giấy sản xuất từ một máy tạo hình tờ giấy 
trong phòng thí nghiệm tiêu chuẩn hóa được 
coi là đẳng hướng vì nó cho những tính chất 
giống nhau theo những hướng khác nhau 
trong mặt phẳng tờ giấy. Giấy làm từ máy 
xeo giấy luôn có tính chất bất đẳng hướng. 

GÓC CỰC: 

Nếu các tính chất của một tờ giấy bất đẳng 
hướng được diễn tả trong một giản đồ cực, 
góc tạo bởi trục dài của hình ê-líp và hướng 
máy xeo giấy là góc cực. 

TSO: 

Chữ viết tắt của Tensile Stiffness 
Orientation – Phương hướng độ cứng kéo và 
bằng với góc cực độ cứng kéo đo bằng 
phương pháp siêu âm. 

TỈ SỐ MD/CD: 

Mối quan hệ giữa tính chất của tờ giấy đo 
theo hướng máy xeo (MD) và cũng tính chất 
đó nhưng đo theo hướng ngang máy xeo 
(CD). Nên lưu ý rằng trị số của tỉ số này phụ 
thuộc vào tính chất được đề cập đến. Tỉ số 
MD/CD thường được gọi là tính bất đẳng 
hướng của giấy. Việc sử dụng giá trị MD và 
CD liên quan tới việc mô tả bằng hệ tọa độ 
cực, trong đó giá trị MD chỉ góc 0°, và giá 
trị CD chỉ góc 90°.  

 

ĐỘ CỨNG KÉO: 

Độ cứng kéo (Eb) là tính chất đàn hồi của vật 
liệu giấy trên một đơn vị chiều rộng. Eb là 
mô-đun đàn hồi của vật liệu (E) nhân với bề 
dày. E là tính chất đàn hồi của một vật liệu 
đồng nhất trên một đơn vị diện tích. 
 

 

Sử dụng số liệu TSI đo bằng siêu 
âm để dự đoán sức chịu nén 

 
Những số liệu TSI từ máy đo độ cứng kéo 
bằng siêu âm có thể được dùng để tính toán 
hoặc dự đoán những tính chất sức chịu khác 
nhau. Sử dụng những số liệu TSI như một 
phương pháp kiểm soát quá trình sẽ đẩy 
nhanh việc phản hồi từ sản xuất và qua đó, 
chẳng hạn, đơn giản hóa việc theo dõi những 
số liệu sức chịu nén. Một biên dạng nói lên 
rất nhiều về những điều kiện hơn là trị số 
trung bình tính từ một ít số liệu, nhưng có 
những quy trình nhất định cần tuân theo để 
có kết quả có thể tin cậy được của mình. 
Việc sử dụng các số liệu tính toán được từ 
các đo lường siêu âm sẽ làm đơn giản hóa 
một cách khôn ngoan việc thử nghiệm và 
đưa ra được những dữ liệu tin cậy hơn. Tuy 
nhiên, những số liệu tính toán này đôi khi 
phải được kiểm nghiệm bằng những phương 
pháp đã chuẩn hóa. 

Tính toán các tính chất về sức chịu 

Các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới từ lâu 
đã chứng minh rằng bình phương vận tốc 
siêu âm có thế sử dụng để tính toán những 
tính chất về sức chịu. Điều quan trọng là 
phải có được tài liệu thống kê được người sử 
dụng tin cậy và một sự hiểu biết về chính 
phương pháp thử nghiệm. 

Bình phương vận tốc siêu âm hay TSI (chỉ 
số độ cứng kéo) là một tính chất độc lập với 
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định lượng. Tuy nhiên, để có liên hệ nó với 
những phương pháp đo sức chịu đã chuẩn 
hóa như sức chịu nén dập, sức chịu kéo, và 
độ cứng uốn chúng ta cần đưa định lượng 
vào.  

 
Hình 9.11 Dự đoán sức chịu nén vòng với TSI × 
định lượng. 

 

Công thức được dùng để tính toán sức chịu 
nén dập vòng: 

( )b
1 2RCT C TSI W C= × × +  

Trong đó: 
bRCT  = sức chịu nén vòng 

1C   = hằng số (độ dốc) 

TSI  = chỉ số độ cứng kéo 

W  = định lượng của giấy 

2C  = hằng số (giao điểm ở trục tung) 

Cách thiết lập hai hằng số 
Điều quan trọng là ba tính chất khác nhau 
(TSI, định lượng, RCT) phải được đo lường 
ở chính xác cùng một vị trí, nếu không các 
kết quả sẽ không đủ tin cậy. Điều khác nữa 
cũng rất quan trọng là những thử nghiệm nén 
dập vòng được tiến hành đúng chuẩn, nghĩa 
là tại mỗi vị trí sẽ cắt ra mười mẫu thử và tất 
cả sẽ được lưu giữ trong điều kiện không khí 
đã được chuẩn hóa. 

Nên dùng bao tay để cầm mẫu hầu tránh 
được những thay đổi về độ ẩm (1% thay đổi 
về độ ẩm có nghĩa là một sự thay đổi trị số 
sức chịu nén dập vòng khoảng 7-9%). 
Chúng tôi đề nghị rằng cứ mỗi mẫu theo 
phương ngang máy xeo CD sẽ lấy mười vị 
trí để có được một nhóm thống kê tốt.  

 

Lấy mẫu thử  
Bước kế tiếp là thu thập các mẫu thử. Trước 
tiên có một số câu hỏi chúng ta cần trả lời: 

• Có thể tính toán các kết quả với chỉ một 
chủng loại giấy không? 

• Các kết quả có phụ thuộc vào phối liệu 
không? 

• Lấy mẫu như thế nào để kết quả đáng tin 
cậy? 

Kinh nghiệm cho biết rằng cách tốt nhất để 
thu được những kết quả đáng tin cậy là tính 
toán kết quả dựa trên tất cả các loại giấy và 
tất cả các định lượng giấy trên một máy xeo. 
Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì có vẻ 
như các kết quả thì “phụ thuộc vào máy xeo 
giấy” hơn là phụ thuộc vào loại giấy và trang 
thiết bị. Tất nhiên điều này sẽ không đúng 
cho mọi trường hợp; chúng tôi có thể xem 
xét những khác biệt về xơ sợi – tùy theo xơ 
sợi tái chế hay nguyên sinh, nhưng kinh 
nghiệm cho biết “tương quan tất cả các loại 
giấy” trên một máy xeo giấy cho kết quả 
đúng.  

Vì chúng tôi đang sử dụng tất cả các loại 
giấy và tất cả các định lượng, điều quan 
trọng là các mẫu thử thu thập được phải tiêu 
biểu cho toàn bộ quy trình sản xuất trên cùng 
một máy xeo giấy. Mười mẫu thử cho mỗi 
loại giấy và ít nhất năm loại giấy là đủ mức 
cần thiết cho các kết quả tiêu biểu.  
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Hình 9.12  Có thể lấy một mẫu thử theo hướng 
dọc máy xeo trực tiếp từ ống cuộn giấy trên máy 
với máy cắt mẫu thử biên dạng L&W 

 
Hình 9.13 Việc thử nghiệm về TSO/TSI và định 
lượng nên được thực hiện tại mười vị trí dọc 
theo băng giấy. 
 

 
Hình 9.14 Cắt các mẫu thử nén dập vòng cho các 
thử nghiệm RCT 

Tiến hành thử nghiệm 
Sau khi thu thập các mẫu thử, thì tới lúc tiến 
hành các thử nghiệm; sau đây là những quy 
trình chúng tôi đã dùng cho đến nay. Mỗi 
loại giấy được thử nghiệm riêng rẽ, nghĩa là 

một loại giấy và một định lượng. Một hay 
nhiều mẫu thử CD từ vài cuộn giấy được 
dùng để đo trong máy thử nghiệm L&W 
TSO. Chúng tôi đề nghị rằng các mẫu thử 
CD được cắt ra thành mười mẫu nhỏ khổ 
A4. Điều này để đơn giản hóa việc chuẩn bị 
mẫu cho các tính chất cổ điển. Điều quan 
trọng là những mẫu thử cổ điển (và định 
lượng) được cắt ở chính xác cùng một vị trí 
mà các trị số TSO/TSI được thực hiện. 
Trước tiên tiến  hành đo cho mỗi tấm giấy 
khổ A4 trên máy đo TSO, sau đó đo định 
lượng của nó và cuối cùng cắt ra và đo 
những mẫu cho các phép đo cổ điển. 

Các kết quả được nhập vào một chương trình 
bảng tính (chẳng hạn như EXCEL) để có thể 
tính toán hồi qui tuyến tính cho các kết quả. 
Trên trục hoành X chúng ta có chỉ số TSI 
nhân với các số liệu định lượng và trên trục 
tung Y là các số liệu RCT. Điều này tự động 
sẽ cho chúng ta công thức đúng để có thể 
nhập vào máy đo T&W TSO hoặc là l&W 
Autoline 300 được trang bị máy đo định 
lượng và máy đo TSO. 

Để chứng minh sự chính xác của phương 
trình, điều quan trọng là so sánh độ lệch 
chuẩn của các số liệu RCT với độ lệch chuẩn 
của các số liệu của TSI nhân với định lượng.  

 

 
Hình 9.15 L&W Autoline 300 Profiler là một hệ 
thống hoàn hảo cho việc đo lường tự động về 
biên dạng từ các mẫu thử hoặc các tấm. 
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Hình 9.16 Cách bố trí của mẫu thử CD và mẫu 
cho các thử nghiệm truyền thống. 
 

Độ tin cậy của kết quả đo 
Chúng ta cũng nên áp dụng phương trình và 
chạy chương trình cho một loạt các mẫu thử 
để tìm xem các số liệu hiện ra như thế nào. 
Thông thường nếu chúng ta so sánh một biên 
dạng từ các số liệu TSI với biên dạng RCT 
tương ứng thì chúng to có thể thấy rằng 
chúng hết sức phù hợp với nhau.  

Một số người dùng r2 (hệ số tương quan) để 
đánh giá các kết quả. Điều này có thể thỉnh 
thoảng đúng nhưng chúng ta đã thấy những 
trường hợp mà nó không đúng, nghĩa là khi 
các kết quả thử nghiệm trong dải hep mà cho 
kết quả hệ số r2 rất nhỏ. Trong những trường 
hợp như thể thì điều quan trọng là cứ tin cậy 
các kết quả và hiểu rằng biến độ của các 
phương pháp đã chuẩn hóa có thể rất lớn. 

Bằng cách dự đoán sức chịu nén dập với 
phương pháp đo bằng siêu âm, các kết quả 
sẽ dễ lặp lại và tin cậy hơn so với những 
phương pháp truyền thống. Đó cũng là một 

phương pháp nhanh hơn rất nhiều nên nó hỗ 
trợ những người vận hành theo dõi chặt chẽ 
hơn những đặc tính kỹ thuật của sản phẩm 
giấy. 

 
Hình 9.17 Tính toán hồi qui tuyến tính, sử dụng 
các trị số sức chịu nén dập vòng và TSI 
 

 
Hình 9.18 So sánh các kết quả thử nghiệm trên 
bề rộng của một máy xeo giấy, giữa máy thử 
nghiệm L&W TSO với các đo lường thử nghiệm 
nén dập vòng. 
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Đo lường bằng siêu âm là chìa khóa để vận hành máy tốt hơn 
 

  

Biên dạng đặc tính TSIMD / tính đàn 
hồi theo hướng dọc máy xeo 

 

 

Biên dạng đặc tính TSICD / tính đàn 
hồi theo hướng ngang máy xeo 

 

Lớp giấy bề mặt/lớp giấy sóng 

 

 

TSIMD thể hiện độ cứng uốn theo 
hướng dọc máy xeo của tấm các-tông 
sóng 

 

 

TSICD liên hệ với sức chịu nén của lớp 
giấy bề mặt và lớp giấy sóng trung gian 
(chẳng hạn RCT, STFI và CCT) 

 

 
Tấm các-tông gấp lại làm hộp/tấm 

các-tông dùng cho đóng gói chất lỏng 

 

 

TSIMD có thể được dùng cho tính toán 
độ cứng uốn theo hướng dọc máy xeo 

 

 

 
TSICD có thể được dùng cho tính toán 
độ cứng uốn theo hướng ngang máy 
xeo 

 

 

Các biến số qui trình xử lý thường 
tác động lên các biên dạng đặc tính 
TSO, TSIMD và TSICD 

Ghi chú: Tất cả các biến số qui trình 
xử lý có thể không áp dụng được trong 
mọi trường hợp. Các biên dạng có thể 
bị ảnh hưởng bởi những điều kiện cụ 
thể (máy xeo giấy, loại xơ sợi, phối 
liệu, vân vân.) 

• Nghiền bột giấy 
• Nén ướt 
• Sấy kềm chế  
• Kéo trong máy xeo giấy 

• Nghiền bột giấy 
• Nén ướt 
• Tỉ lệ tia phun/lưới (đẩy/kéo) 
• Sấy kềm chế 

 

 
LOẠI GIẤY 

Các biên dạng đặc tính 
TSO/TSI tiêu biểu 
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Đàn hồi biên dạng đặc tính tỉ số 
TSIMD/CD 

 

 

Biên dạng đặc tính TSOAngle  
(thường gọi là góc cực) 

 

 

 

Các lĩnh vực tiêu biểu của việc áp 
dụng các kết quả từ các đo lường 
TSO 

 

 

Tỉ số TSIMD/CD là một chỉ số tốt cho 
việc tối ưu hóa sức chịu nén so với độ 
chịu bục  

 

 

 

TSOangle nằm ngoài ±5 độ chứng tỏ 
nguy cơ lớn về vấn đề ổn định kích 
thước trong tấm các-tông sóng 
(xoắn/vênh) 

 

 

 

• Dự đoán xoắn/vênh 
• Dự đoán sức chịu nén thông 

qua tương quan giữa TSICD và 
sức chịu nén 

 

 

 

Tỉ số TSIMD/CD có thể được dùng cho 
việc tối ưu hóa máy xeo giấy trên cơ sở 
tỉ số MD/CD độ cứng uốn 

 

 

TSOangle nằm ngoài ±5 chứng tỏ rằng 
thùng đầu máy xeo bị cân chỉnh sai  

 

 

Việc tối ưu hóa độ cứng uốn theo 
hướng dọc MD và hương ngang CD 
nhờ vào mối liên hệ giữa TSI/độ cứng 
uốn 

 

• Tỉ lệ tia phun/lưới (đẩy/cản) 
• Kéo căng trong máy xeo giấy  

• Tỉ lệ tia phun/lưới (đẩy/cản) 
• Biên dạng áp suất thùng đầu 
• Biên dạng mở môi phun bột 
• Bàn tạo hình 
• Khử nước 

 

TSOangle nằm ngoài ±5 độ chứng tỏ 
rằng thùng đầu máy xéo bị cân chỉnh 
sai!  
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Tối ưu hóa máy xeo giấy với máy 
thử nghiệm biểu hiện độ cứng nén  
Trước tiên cần phải tiến hành việc kiểm tra 
để bảo đảm rằng máy xeo giấy được cân 
chỉnh đúng trên nhiều phương diện như mức 
song song, cao độ mặt bằng, dòng chân 
không, sự thay đổi vận tốc, mật độ của phối 
liệu bột xeo, điều kiện chăn bạt và lưới, vân 
vân. 

Thu thập dữ liệu liên quan 
Khi tối ưu hóa một máy xeo giấy, điều quan 
trọng là có được một nền tảng khởi đầu tốt. 
Bắt đầu bằng việc thu thập tất cả các thông 
tin liên quan chẳng hạn như tốc độ máy, vận 
tốc tia phun, cách thức tạo hình cho giấy, 
mật độ dòng bột, vân vân. Thông tin này 
phải có liên quan với những thứ cần cân 
chỉnh. 

Một thay đổi về vận tốc phun/lưới sẽ thể 
hiện ngay lập tức trên biên dạng TSI/TSO.  
Điều này thật sự không thành vấn đề nếu 
như bạn ở bên phần đẩy (bột) hay là bên 
phần kéo (lưới), nhưng nếu như bạn đang 
thay đổi từ bên phần này sang bên phần kia 
thì hãy cẩn thận theo dõi sự thay đổi. Biên 
dạng TSOAngle sẽ thể hiện sự khác biệt bên 
phần đẩy hay phần kéo nếu như chúng ta sử 
dụng hệ thống làm loãng rìa dòng bột hoặc 
là đang xả nước. 

 
Hình 9.19 Cách sợi giấy được định hướng với 
các tỉ số tia phun/lưới khác nhau  

Mỗi máy xeo có dấu ấn của nó 
Biên dạng cơ bản đối với một máy xeo lưới 
dài ở chế độ đẩy (xem hình 9.20) thể hiện 
một độ dốc gia tăng từ âm sang dương, từ 
trái sang phải (từ phía trước ra sau). Những 
máy khác nhau cho những kiểu cách khác 
nhau; người ta có thể nói rằng mỗi máy có 
dấu ấn riêng của nó. Một máy lưới kép có 
một biên dạng “hình chữ S”, và tùy theo nó 
là loại “chụm vào” hay “chĩa ra” mà góc 
TSOAngle bắt đầu dương hay âm. 

Như chúng ta thấy, bản thân hình dạng của 
biên dạng chỉ quan trọng do có xuất phát từ 
quan điểm có hình dạng đều đặn. 

Bắt đầu bằng thu thập mẫu thử 
Để có thể tìm ra điều gì cần làm trên máy 
xeo, hãy bắt đầu bằng việc thu thập mẫu thử 
theo hướng ngang từ một cuộn giấy và một 
số cuộn giấy kế tiếp. Khi chồng nhập biên 
dạng góc TSOAngle, điều quan trọng là 
khuynh hướng tịnh tiến được giữ không đổi 
và không vượt quá biên độ được ấn định cho 
mỗi loại giấy nhất định. Khuynh hướng tính 
tiến (trong trường hợp này là α) là góc tại 
tâm của biên dạng mà được xác định bằng 
hồi quy tuyến tính của biên dạng góc 
TSOAngle. Nếu khuynh hướng tịnh tiến không 
là hằng số, nó chứng tỏ sự mất cân bằng ở 
thùng đầu hoặc những xung động trong hệ 
thống dòng phối liệu bột xeo. Trong một số 
trường hợp bạn cũng sẽ cần một mẫu thử 
theo hướng máy, ít nhất là chiều dài một 
vòng của lưới.  

L ý do lấy những mẫu thử theo hướng máy là 
để tìm ra rằng liệu có những xung động hay 
dao động trong hệ thống hay không. Một 
cuộn giấy đều đặn hay hoàn hảo có thể gây 
ra nhiều vấn đề hơn là thuận lợi trong liên hệ 
với TSOAngle. bất kể thuận lợi cho việc tao 
hình. Một biến động nhỏ, nằm trong giới hạn 
dung sai chấp nhân được của loại giấy tương 
ứng thì có thể chấp nhận được, nhưng không 
được vượt quá chút nào cả.  
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Hình 9.20 Biên dạng góc TSOAngle tiêu biểu - 
Máy xeo lưới dài. 

 

 
Hình 9.21 Biên dạng góc TSOAngle tiêu biểu - 
Máy xeo lưới đôi. 

 
Hình 9.22 Tóm tắt của 20 biên dạng góc TSIAngle, 
với các mức trị số nhỏ nhất, lớn nhất và trung 
bình (α = góc tịnh tiến). 
 

 
Hình 9.23 Các xung động của biên dạng theo 
hướng dọc máy xeo. 

Phân tích các kết quả thử nghiệm 
Sau khi thử nghiệm các mẫu thử chúng ta có 
thể so sánh bốn biên dạng quan trọng được 
báo cáo bởi máy thử nghiệm L&W TSO và 
chúng ta sẽ có thể xác định bắt đầu ở đâu.  

Kinh nghiệm chúng ta có cho mỗi loại biên 
dạng như sau: 

TSOAngle nên có trị số trung bình trong 
khoảng 0 độ với sai số không quá ±5 độ đối 
với tất cả các loại giấy và ±3 độ cho giấy 
photocopy và giấy in laser. Trị số trung bình 
ở góc 0 độ chứng tỏ thùng đầu được cân 
bằng. 

Nếu trị số trung bình vượt quá ±0,5 độ, nó 
chứng tỏ thùng đầu bị mất cân bằng. Sai số 
được những người sử dụng xác định theo 
thực nghiệm và nó sẽ loại trừ hay làm giảm 
bất kỳ khuynh hướng nào về xoắn/quăn, 
nghiêng khi xếp chồng và mất sức chịu. 

TSIMD không nên vượt quá một khác biệt 5-
10% giữa hai trị số tối thiểu và tối đa. Chính 
mỗi mức trị số có thể khác nhau tùy thuộc 
vào định lượng, tỷ lệ phối liệu, khối lượng 
riêng và những nguyên nhân khác nữa, 
nhưng thông thường được xác định giữa 
khoảng 7-11kNm/g. 

TSICD không nên vượt quá mức chênh lệch 
20% giữa hai trị số tối thiểu và tối đa. Mức 
trị số thông thường được xác định khoảng 2-
6 kNm/g.  

 
Hình 9.24 Tỉ số TSIMD/CD và khuynh hướng quăn 
như là hàm số của tỉ số vòi phun/lưới. 
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Tỉ số TSIMD/CD tùy thuộc vào loại giấy và ý 
định của nhà sản xuất giấy. Một tấm vuông 
sẽ có trị số 1. Điều này thường được thấy ở 
giấy dày làm túi. Chúng ta đã tìm thấy 
những trị số chỉ định cho lớp giấy bề mặt, 
lớp giấy sóng trung gian và giấy làm hộp là 
trong khoảng 2,0-3,0.  

Độ dày, định lượng và độ ẩm nên được giữ 
trong mức biến động khoảng 2-3%, trừ khi 
có một lý do chính đáng để hy sinh một 
trong những tính chất này cho tỉ số TSO/TSI 

 

Cân chỉnh thùng đầu 
Khi đã có tất cả những dữ liệu có liên quan 
thì có thể bắt đầu cân bằng thùng đầu. Điều 
chỉnh những khác biệt về vận tốc cho đến 
khi có được mức chênh lệch MD/CD thích 
hợp cho loại giấy bạn đang sản xuất. 

Nếu như điều này không đủ làm phẳng 
ngang biên dạng góc TSOAngle, bước tiếp 
theo là xem xét đến độ song song của môi 
phun, tấm chặn, bàn tạo hình và cách đặt các 
môi phun. Một số máy xeo được trang bị hệ 
thống canh rìa dòng bột cho phép người vận 
hành đóng hoặc mở dòng bột tại các rìa mép. 
Việc này giúp điều chỉnh sự phân bố áp suất 
nội tại trong thùng  đầu cũng như góc 
TSOAngle. 

Không may là sự điều chỉnh này cũng tạo ra 
thay đổi trong biên dạng của độ dày và định 
lượng. Nhưng đó có thể là cách duy nhất để 
có thể tạm thời giải quyết vấn đề này. Một 
phương pháp quyết liệt hơn là thay đổi đệm 
gài trong hàng ống. Cách này cũng tạo 
những thay đổi trong phân bố áp suất, nhưng 
là những thay đổi tĩnh hơn là động và một sự 
thay đổi như thế này liên quan đến cả nhà 
sản xuất thùng đầu. 

 

Điều chỉnh công đoạn nén  
Khi thùng đầu đã được điều chỉnh xong thì 
bước tiếp theo là xét đến tình hình của công 
đoạn nén giấy. Có những thiết bị cầm tay có 

thể dùng để theo dõi công đoạn nén giấy, 
vừa để đo được độ ẩm trong các chăn bạt 
vừa để đo được độ thẩm thấu nước. Việc sử 
dụng những thiết bị này cho phép biết được: 
độ cong lồi của các cuộn ép đã thích hợp 
chưa, các chăn bạt có đang ở tình trang tốt 
không, hệ thống làm sạch chăn bạt có đang 
hoạt động không, các hộp hút có đang hoạt 
động đúng mức và dĩ nhiên cả yếu tố được 
điều chỉnh hợp lý trên quan điểm ép nước 
đối với công đoạn ép. 

Ngay cả một khiếm khuyết nhỏ trên giấy 
cũng thể hiện trên biên dạng TSIMD. Vì TSI 
liên quan đến tính đàn hồi của giấy, nó cũng 
là một chỉ thị trực tiếp của biên dạng sức 
chịu của loại giấy đang xem xét. Độ biến 
thiên TSI tìm thấy giúp tránh được tình trạng 
rìa mép lởm chởm, các vấn đề về ghi nhầm 
số, các vấn đề độ cứng cuộn giấy và việc 
cung cấp xơ sợi dư thừa quá độ.  

 

 
Hình 9.25 Thùng đầu – Beloit Converflo 
 

 

 

 
Hình 9.26 Biên dạng thùng đầu – Beloit 
Converflo 
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Hình 9.27 Độ giãn nở do ẩm và TSICD cho giấy 
photocopy 
 

 

 
Hình 9.28 L&W Scanpro FeltPern là một thiết bị 
cầm tay để đo độ thấm nước của các chăn bạt 
nén khi đang vận hành  
 

Điều chỉnh công đoạn sấy 
Bước tiếp theo hầu như là bước khó nhất vì 
bước này bao gồm công đoạn sấy. Hầu hết 
các máy xeo giấy làm việc với công suất sấy 
tối đa và hầu hết các nhà sản xuất thì miễn 
cưỡng khi thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào 
trong công đoạn sấy. TSICD quan hệ mật 
thiết với biến dạng/ứng suất cảm ứng phát 
sinh trên giấy trong công đoạn sấy này. Giãn 
nở ẩm thì gián tiếp tỉ lệ với TSICD và điều 
này là vấn đề mấu chốt trong việc in nhiều 
màu và việc co rút giấy, xem hình 9.27. Việc 
nghiền bột giấy ảnh hưởng đên việc sấy và 

cũng ảnh hưởng đến biên dạng TSI. Do đó 
biên dạng TSI có thể được sử dụng khi trị số 
sức chịu thường được sử dụng giúp chỉ định 
khi nào thay đổi độ nghiền trong phối liệu 
bột xeo. 

 

Lớp giấy bề mặt 
Những biến số trong quá trình gia công 
thường ảnh hưởng đến biên dạng TSO, 
TSIMD và TSICD. 

GHI CHÚ: Tất cả những biến số gia công có 
thể không áp dụng được trong mọi trường 
hợp. Các biên dạng có thể cũng bị tác động 
bởi những điều kiên riêng (máy xeo, sợi 
giấy, phối liệu bột xeo, vân vân) 

 

 

Biên dạng TSIMD – Tính đàn hồi 
theo hướng dọc máy 
TSIMD thể hiện độ cứng uốn theo hướng dọc 
máy của tấm các-tông sóng 

• Nghiền bột giấy 

• Nén ướt 

• Tỉ số vòi phun/lưới (đẩy/kéo) 

• Sấy kềm chế  

• Kéo căng trong máy ép PM 

 

 

Biên dạng TSICD – Tính đàn hồi 
theo hướng ngang máy 
TSICD tương quan tới sức chịu nén của tấm 
giấy bề mặt và lớp giấy sóng trung gian 

• Nghiền bột giấy 

• Nén ướt 

• Tỉ số vòi phun/lưới (đẩy/kéo) 

• Sấy kềm chế  
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Biên dạng tỉ số TSIMD/CD 
Tỉ số TSIMD/CD là chỉ thị tốt cho việc tối ưu 
hóa sức chịu nén so với độ chịu bục 

• Tỉ số vòi phun/lưới (đẩy/kéo) 

• Kéo căng trong máy ép PM  

• Sấy kềm chế  

Biên dạng góc TSOAngle (thường 
được nhắc đến như góc cực) 
Một góc TSOAngle nằm ngoài ±5O thể hiện 
một rủi ro lớn hơn về vấn đề ổn định kích 
thước của tấm các-tông sóng (xoắn, oằn 
võng) 

• Tỉ số vòi phun/lưới (đẩy/kéo) 

• Biên dạng áp suất thùng đầu  

• Biên dạng mở môi phun bột  

• Bàn tạo hình  

• Giảm hàm lượng nước  

Dự đoán tình trạng xoắn/oằn  
Vì biên dạng góc TSOAngle nằm ngoài ±5O 
gây nên các vấn đề về hướng, nên điều quan 
trọng là phải giữ cho tấm giấy bề mặt nằm 
trong giới hạn này. 

Ai cũng biết rằng nếu một trong hai tấm giấy 
bề mặt được trở ngược mặt trên để cho 
xuống dưới thì nó có thể bù trừ cho một tịnh 
trạng xoắn/oằn. Điều này không nên làm, vì 
tấm giấy bề mặt có kết cấu bề mặt khác nhau 
ở mặt trên và mặt lưới. Với góc TSO nằm 
trong ±5O thì sẽ không cần thiết phải bù trừ 
cho tình trạng xoắn/oằn. 
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10. Thiết bị phòng thí nghiệm của công nghiệp các-
tông sóng 
Những phương pháp thử nghiệm trong 
phòng thí nghiệm được tiêu chuẩn hóa đã có 
truyền thống lâu đời trong ngành công 
nghiệp giấy. Từ đầu thế kỷ 20 này đã có một 
nhu cầu tiêu chuẩn hóa các phương pháp 
khác nhau đã được dùng để xác định những 
tính chất đặc trưng của giấy. Thử nghiệm độ 
chịu bục theo Mullen chẳng hạn đã được tiêu 
chuẩn hóa thành phương pháp thử nghiệm 
TAPPI đầu tiên năm 1917. Ngày nay có 
khoảng mười tổ chức tiêu chuẩn hóa tham 
gia vào việc chuẩn hóa các phương pháp thử 
nghiệm. Số lượng những phương pháp thử 
nghiệm được chuẩn hóa cũng theo đó mà 
tăng lên, nên tình hình đôi khi có vẻ lộn xộn 
và khó nắm bắt. 

Chắc chắn rằng những phương pháp thử 
nghiệm được tiêu chuẩn hóa là cần thiết như 
là mối liên kết thông tin giữa người bán và 
người mua nhằm tạo ra sự tin cậy lẫn nhau. 
Trong lãnh vực nghiên cứu, những phương 
pháp thử nghiệm đã được chuẩn hóa cũng 
thiết lập một điều kiện ban đầu cho việc trao 
đổi tri thức. Nếu không có những phương 
pháp thử nghiệm được tiêu chuẩn hóa thì 
không thể nào hiểu được hoàn toàn đầy đủ 
về thị trường giấy. 

 

Phương pháp thử nghiệm mô phỏng 
và phương pháp thử nghiệm vật lý 
Việc có một số lượng lớn những phương 
pháp thử nghiệm có thể được giải thích rằng 
thật ra nhiều phương pháp chỉ là mô phỏng, 
bắt chước, tức là thử nghiệm chỉ tìm cách 
mô phỏng những gì sản phẩm giấy ứng xử 
trong khi sử dụng. Điều này tạo ra không 
gian cho vô số phương pháp thử nghiệm, vì 
về nguyên tắc càng có bao nhiêu lãnh vực sử 
dụng sản phẩm giấy khác nhau thì có bấy 
nhiêu thử nghiệm – đó thật là một suy nghĩ 
phi lý và rối rắm.  

Mặt khác nếu như tự giới hạn việc đo lường 
vào những tính chất vật lý đơn lẻ, chúng ta 
sẽ bị giới hạn lại trong một số ít phương 
pháp. Nhưng người gia công và người tiêu 
dùng các sản phẩm giấy có thể thỏa mãn với 
những tính chất vật l ý thuần túy của giấy hay 
không? Chắc là không! Đứng trên quan điểm 
của gia công và tiêu dùng thì ứng xử của vật 
liệu đáng quan tâm hơn là tính chất của nó. 
Do đó, chúng ta cần cả những phương pháp 
vật lý và những phương pháp mô phỏng để 
có thể thông tin một cách thỏa đáng về tính 
chất của một loại giấy hay một sản phẩm 
giấy. 

Bất kể chúng ta nói về thử nghiệm vật lý hay 
là thử nghiệm mô phỏng thì điều quan trọng 
là những gì chúng ta định đo phải có giá trị 
sử dụng. Đây là một tiêu chuẩn và một cách 
thức rất quan trọng, nói ngắn gọn là những 
gì chúng ta đo lường phải là yếu tố quan 
trọng đối với sản phẩm đang được quan tâm, 
bất kể đó là thông tin về quá trình sản xuất 
hay thông tin về cách ứng xử của sản phẩm 
trong quá trình gia công hay trong lúc được 
sử dụng đầu cuối.  

 

Phương pháp thử nghiệm tốt đòi 
hỏi có thiết bị thử nghiệm tốt 
Ngoài việc đáp ứng tiêu chí cơ bản là có giá 
trị sử dụng, một phương pháp thử nghiệm tốt 
phải đo lường cái định đo, nó phải chính xác 
và dễ dàng lặp lại cũng như đơn giản và 
nhanh chóng khi thực hiện. Các nhà sản xuất 
những thiết bị thử nghiệm để kiểm soát chất 
lượng của những sản phẩm phức tạp như 
giấy vì vậy phải đối mặt với những yêu cầu 
đa dạng.  

Những gì mà một phương pháp thực sự đo 
cái mà nó định đo không phải lúc nào cũng 
rõ ràng như tên gọi. Có nhiều trường hợp mà 
tiêu chuẩn được công bố đã không quan tâm 
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đến những yêu cầu quan trọng đối với thiết 
kế của thiết bị thử nghiệm hay cách thao tác 
của nó. Nó có thể liên quan tới dung sai đo 
lường của mẫu thử, chẳng hạn như trong thử 
nghiệm ECT, mà điều này cực kỳ quan trọng 
và mang  tính quyết định đến kết quả thử 
nghiệm. Yêu cầu một phương pháp thử 
nghiệm phải chính xác và lặp lại được thì 
không phải luôn có thể đáp ứng được dễ 
dàng. Nhiều phương pháp có tính chủ quan 
hay bị ảnh hưởng bởi khả năng của người 
vận hành nên khó có thể tiến hành thử 
nghiệm một cách đồng nhất. Kết quả là rất 
thường xảy ra chênh lệch giữa những người 
vận hành khác nhau. Đặc biệt là các thiết bị 
phòng thí nghiệm được vận hành bằng tay 
thuộc thế hệ cũ đôi khi tạo ra những đòi hỏi 
quá đáng đối với nhân viên phòng thí 
nghiệm. 

Một thí dụ của phương pháp này là trường 
hợp đo lường ma sát. Yêu cầu mà ngày càng 
được chú trọng là phương pháp phải đơn 
giản và nhanh chóng trong thao tác. Chúng 
ta đều biết rằng chi phí đầu tư cho thiết bị 
phòng thí nghiệm thì không đáng kể so với 
chi phí xây dựng và chi phí vận hành. Giá 
mua thiết bị phòng thí nghiệm vì thế là thứ 
yếu trong tổng chi phí. Điều quan trọng là 
chúng phải làm được một cách hợp lý và 
chính xác những thử nghiệm mong muốn 
theo những tiêu chuẩn đã định. Nguy cơ tốn 
kém rất lớn thường có thể xảy ra bởi rủi ro 
giữa việc phải hủy bỏ toàn bộ lô hàng cần 
giao hay việc phải chấp nhận bồi thường quá 
cao chỉ bởi vì thiết bị thử nghiệm kém hiệu 
quả. Chỉ có thiết bị phòng thí nghiệm với 
chất lượng và hiệu quả cao nhất mới đáp ứng 
được những yêu cầu này. 

 

Những gì nhà sản xuất các-tông 
sóng cần đo 
Việc lựa chọn phương pháp thử nghiệm 
không thể được tổng quát hóa cho phù hợp 
với tất cả các nhà sản xuất các-tông sóng 
nhưng dĩ nhiên phải được thích ứng với 

những điều kiện khác nhau xảy ra. Tuy 
nhiên có thể đưa ra một khuyến cáo tổng 
quát xác đáng liên quan đến chiến lược thử 
nghiệm trong phòng thí nghiệm của các-tông 
sóng và các thành phần của nó. 

Vấn đề này có thể tổ chức theo nhiều cách 
khác nhau. Một phương pháp tổng quát là đi 
theo những công đoạn khác nhau của quá 
trình sản xuất và gia công, bắt đầu từ những 
tính chất mong muốn của sản phẩm cuối 
cùng đến những tính chất mà lớp giấy bề 
mặt và lớp giấy sóng trung gian phải có để 
có thể đạt được kết quả tốt cuối cùng. Điều 
này bao gồm các yêu cầu về khả năng vận 
hành trơn tru trên máy gia công và máy đóng 
gói và cả các tính chất sử dụng của sản 
phẩm, cả trên phương diện độ bền chắc lẫn 
về chức năng chứa đựng thông tin của nó 
(công tác in ấn). 

Những yêu cầu thử nghiệm cơ bản 
cho vật liệu giấy bề mặt và giấy 
sóng trung gian 

• Thử nghiệm nén trong-mặt-phẳng 
với chiều cao ngắn, SCT 

• Độ cứng kéo 
• Phương hướng độ cứng kéo 
• Sức chống bẹp của lớp giấy sóng 

trung gian, Concora medium test, 
CMT 

• Sức chống xé 
• Độ chịu bục 
• Định lượng  
• Bề dày 
• Khả năng hấp thụ nước, Cobb 
• Ma sát 
• Độ thấu khí  
• Độ nhám bề mặt 
• Độ sáng/màu sắc 
• Hàm lượng ẩm độ 
• Khả năng in được 
• Chất lượng in 
• Khả năng dán keo  

• Kết dính băng keo 
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Những yêu cầu của các-tông sóng 
• Sức chống đè bẹp dọc gân sóng, ECT 

• Thử nghiệm ép dẹp phẳng, FCT 

• Độ cứng uốn 

• Độ chịu bục 

• Thử nghiệm dính ghim, PAT 

• Thử nghiệm năng lượng đâm thủng, PET 

• Oằn võng  

• Bề dày 

• Khả năng hấp thụ nước, Cobb 

• Chất lượng in 

• Bị gợn sóng lớp giấy bề mặt    

Yêu cầu của thành phẩm 
• Thử nghiệm nén hộp, BCT 

• Các kích thước 

• Khả năng chịu gấp nếp  

• Fish tailing 

Trạm máy tính Thu thập Dữ liệu 
Autoline 300W- Một phòng thí 
nghiệm các-tông sóng điện toán hóa 
Phòng thử nghiệm điện toán hóa từ lâu đã là 
một ý tưởng trong ngành công nghiệp giấy. 
Ngay từ năm 1967, Lorentzen và Wettre giới 
thiệu phòng thí nghiệm “L&W Autoline” 
điện toán hóa đầu tiên. L&W Autoline từ đó 
về sau đã trở thành một khái niệm và đồng 
nghĩa với các hệ thống phòng thí nghiệm 
“tối tân” cho các thử nghiệm giấy. 

Nhờ có sự phát triển nhanh chóng của công 
nghệ điện tử và máy tính nên những đòi hỏi 
đang gia tăng về năng lực của phòng thí 
nghiệm giấy để cung cấp dữ liệu thử nghiệm 
tiêu chuẩn hóa chính xác đã được đáp ứng 
nhanh chóng và hợp lý bằng các thiết bị thử 
nghiệm hiện đại kết hợp với L&W Autoline. 
Nếu điều này trong thập niên 1970 chỉ là khả 
thi đối với những cơ sở sản xuất lớn nhất thì 

bây giờ là hiện thực cho tất cả những nhà 
sản xuất nguyên vật liệu và những nhà gia 
công giấy, cả lớn và nhỏ. Câu hỏi ngày nay 
không còn là liệu chúng ta có chịu phí tổn để 
làm thêm nhiều thử nghiệm nữa hay không 
mà là liệu chúng ta có chịu phí tổn để làm 
thử nghiệm mà không có điện toán hóa hay 
không. 

Tuy nhiên những yệu cầu đối với một hệ 
thống L&W Autoline để đáp ứng nhu cầu 
của những nhà sản xuất nguyên vật liệu và 
của ngành công nghiệp các-tông sóng trong 
những hoàn cảnh nhất định thì khác nhau, đó 
là tại sao Lorentzen và Wettre cũng đã phát 
triển trạm máy tính thu thập dữ liệu Autoline 
300W, đặc biệt thích ứng với nhu cầu của 
công nghiệp các-tông sóng. 

Trạm máy tính thu thập dữ liệu Autoline 
300W bao gồm một bộ máy tính computer, 
có thiết bị xuất in báo cáo. Bộ máy tính này 
“tương thích autoline” khi được kết nối với 
các thiết bị thử nghiệm.  

Một bộ Autoline 300W phù hợp cho việc thử 
nghiệm các-tông sóng có thể bao gồm: 

• Một máy thử nghiệm dập để xác định 
ECT, FCT và PAT. 

• Một máy thử nghiệm độ cứng uốn 4 
điểm để xác định độ cứng uốn theo 
phương máy xeo MD và phương 
ngang máy xeo CD và cả độ cứng 
uốn hình học trung bình. 

• Một máy thử nghiệm độ chịu bục để 
xác định độ chịu bục. 

• Một máy đo bề dày để xác định bề 
dày theo một cách chuẩn hóa. 

• Một cái cân để đo định lượng. 

Với cấu hình Autoline 300W này, một báo 
cáo chất lượng hoàn chỉnh cho tất cả các cấp 
loại các-tông sóng có thể được cung cấp 
nhanh chóng và chính xác. Trong suốt quá 
trình sản xuất còn có thể kiểm soát  thỏa 
đáng bằng các thử nghiệm bất kỳ. Những sai 
lệch vượt khỏi các giới hạn chất lượng đã 
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thiết lập được nhanh chóng xác định và các 
biện pháp có thể thực hiện ngay tức khắc để 
những yêu cầu chất lượng thiết lập có thể 
luôn luôn được đáp ứng. Những biện pháp 
này có thể bao gồm mọi thứ, từ những điều 
chỉnh nhỏ cho đến, nếu thật cần thiết, một 
quyết định ngưng máy. Việc bảo đảm kiểm 
soát chất lượng tốt có nghĩa là có thể giảm 
xuống mức tối thiểu những xáo trộn trong 
quá trình sản xuất ở giai đoạn sau và khách 
hàng có thể luôn luôn được bảo đảm về một 
sản phẩm đáp ứng yêu cầu.  

Một bản báo cáo thử nghiệm có thể bao gồm 
một số tính chất thử nghiệm, mà chúng thể 
hiện chất lượng của các-tông sóng về khả 
năng ứng xử của nó, và khả năng vận hành 
trơn tru trong các bước gia công tiếp theo. 
Bản báo cáo được đánh dấu với thông tin 
nhận dạng rõ ràng để tham khảo dễ dàng. 
Thủ tục đánh dấu nhận dạng thường thay đổi 
giữa các nhà máy các-tông sóng khác nhau, 
đó là lý do mà Autoline 300W thiết lập tính 
linh hoạt rất cao để những chức năng của nó 
có thể thích ứng được với những nhu cầu 
riêng của từng nhà máy.  

Thông thường có khoảng mười tính chất thử 
nghiệm thể hiện các tính chất sức chịu của 
các-tông sóng. Lập bảng so sánh các tính 
chất sức chịu trong tương quan với định 
lượng cũng cho biết thêm những thông tin 
chất lượng có giá trị. Kết quả thử nghiệm từ 
các thiết bị trong phòng thí nghiệm, mà nếu 
vì lý do nào đó không kết nối được với nhau, 
vẫn có thể dễ dàng nhập vào bằng bàn phím. 
Các tính toán dựa trên những tính chất đã đo 
được thực hiện một cách tự động nhờ vào 
các chương trình tính toán được xây dựng 
sẵn. Kích thước bên ngoài của hộp các-tông 
sóng được nhập vào qua bàn phím do đó 
Autoline 300W có thể tính sức chịu nén hộp, 
BCT, dựa theo phương trình McKee từ sức 
chịu ECT đo được và độ cứng uốn hình học 
trung bình. Một hệ thống Autoline 300W 
tương ứng có thể được thiết kế cho việc thử 
nghiệm lớp giấy bề mặt và lớp giấy sóng 
trung gian. Thông qua thu thập dữ liệu 
thường lệ từ những cuộn giấy chuyển tới, 

Autoline 300W có thể đưa ra một báo cáo 
chất lượng hoàn chỉnh. Việc thu thập dữ liệu 
của những cuộn giấy diễn ra theo một thủ 
tục đã chuẩn hóa, điều này thường rất thiết 
yếu nếu muốn khiếu kiện thành công đối với 
những kiện hàng nằm ngoài chỉ định kỹ 
thuật đã thỏa thuận. Biết chắc rằng những 
cuộn giấy trong kho giấy đều ở trong tình 
trạng tốt tất nhiên là một điều tiên quyết để 
sản xuất không bị sự cố. Đồng thời nó mang 
lại nhiều tự do hơn để tối ưu hóa các-tông 
sóng thông qua chọn lựa đúng cấp loại lớp 
giấy bề mặt và lớp giấy sóng trung gian.  

Có thể sử dụng chức năng tính toán của 
Autoline 300W chẳng hạn như để: 

• Lập bảng so sánh tính chất sức chịu 
trong tương quan với định lượng 

• Tính toán sức chịu ECT của các-tông 
sóng từ sức chịu nén của lớp giấy bề mặt 
và lớp giấy sóng trung gian 

• Tính toán độ cứng uốn lý thuyết của các-
tông sóng từ các trị số độ cứng kéo của 
hai lớp giấy bề mặt và lớp giấy sóng và 
bề dày mong muốn của lớp giấy sóng.  

• Tính toán BCT từ các trị số ECT hay độ 
cứng uốn đã tính tùy theo công thức 
McKee hay công thức tương tự.  

Kết luận 
Với sự hỗ trợ của công nghệ máy tính, một 
sự kiểm soát hoàn toàn qua phòng thí 
nghiệm về lớp giấy bề mặt, lớp giấy sóng 
trung gian và các-tông sóng có thể thực hiện 
với chi phí vừa phải. Tiếp cận liên tục với tất 
cả các dữ liệu chất lượng quan trọng là một 
điều kiện tiên quyết cho việc duy trì chất 
lượng và do đó thực hiện được một hiêu quả 
kinh tế tổng thể tốt hơn. Kiến thức mà một 
người thu thập từ những kinh nghiệm thử 
nghiệm của mình sẽ giúp ích trong những 
buổi họp với các nhà cung cấp và các khách 
hàng, bằng cách chuyển đổi những điều võ 
đoán quá thông thường về chất lượng thành 
những tính chất chất lượng được tiêu chuẩn 
hóa. “Đo lường là biết”..
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11. Tầm quan trọng của môi trường không khí thí 
nghiệm đối với tính chất sức chịu  
Vì tấm các-tông có tính hút ẩm, do đó tính 
chất sức chịu của sản phẩm tấm các-tông 
sóng phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm tương 
đối của không khí chung quanh. Chính xác 
hơn đó là hàm lượng ẩm thực sự trong vật 
liệu, bất kể nó được thu nhận như thế nào, 
đều ảnh hưởng tới sức chịu của vật liệu. Do 
đó điều quan trọng là các thí nghiệm cần 
được thực hiện trong điều kiện không khí thí 
nghiệm như nhau, để chúng trở nên có thể 
lặp lại được và có thể so sánh được giữa các 
phòng thí nghiệm khác nhau.  

Do đó, môi trường không khí thí nghiệm đã 
được tiêu chuẩn hóa trên quốc tế với nhiệt 
độ 23 ± 10C với độ ẩm tương đối là 50% ± 
2%. Để vật liệu thí nghiệm đạt được hàm 
lượng ẩm cân bằng ổn định trong môi trường 
không khí thí nghiệm tiêu chuẩn thì mẫu vật 
liệu phải được điều kiện hóa trong môi 
trường không khí đó trong một khoảng thời 
gian đủ dài. Điều cũng quan trọng là việc 
điều kiện hóa trong môi trường không khí thí 
nghiệm với nhiệt độ 230C và độ ẩm tương 
đối 50% phải luôn thực hiện bằng cách bắt 
đầu với độ ẩm tương đối 30%, gọi là điều 
kiện hóa ban đầu trong môi trường không 
khí thí nghiệm, để đạt được một hàm lượng 
ẩm cân bằng có thể lập lại được. Đó là do 
ảnh hưởng của hiện tượng trễ về độ ẩm đối 
với vật liệu sợi giấy. Hàm lượng ẩm có thể 
khác biệt trên 1,5% đơn vị do hiện tượng trễ 
độ ẩm này. Quốc tế đã quyết định rằng trị số 
đúng của hàm lượng ẩm cân bằng là hàm 
lượng có được trong quá trình hấp thụ ẩm. 
Để việc điều kiện hóa trong môi trường 
không khí thí nghiệm cho kết quả chính xác 
thì việc điều kiện hóa ban đầu trong môi 
trường không khí rất khô là cần thiết.  

 
Hình 11.1. Hàm lượng ẩm của lớp giấy bề mặt 
và lớp sóng trung gian là hàm số của độ ẩm 
tương đối trong quá trình hấp thu ẩm. 
 

 
Hình 11.2. Hàm lượng ẩm của lớp giấy bề mặt 
và lớp sóng trung gian là hàm số của độ ẩm 
tương đối trong quá trình giảm ẩm/thoát ẩm.  
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Hình 11.3. Hàm lượng ẩm của lớp giấy bề mặt và lớp 
sóng trung gian là hàm số của độ ẩm tương đối 

 

Độ nhạy với hàm lượng ẩm của các 
tính chất sức chịu khác nhau 
Các tính chất khác nhau của tấm các-tông 
sóng và các thành phần của nó có độ nhạy 
khác nhau đối với sự thay đổi hàm lượng 
ẩm. Nói chung, các tính chất sức chịu nén rất 
nhạy với sự thay đổi hàm lượng ẩm. Một 
kinh nghiệm cho thấy là nếu hàm lượng ẩm 
tăng lên 1% thì sức chịu nén giảm đi 8%. 
Một thay đổi trong hàm lượng ẩm khoảng 
1% đi đôi với sự thay đổi về độ ẩm tương 
đối khoảng 50-60%.  

Một nghiên cứu rộng rãi về độ nhạy đối với 
hàm lượng ẩm đã được tiến hành trong quá 
trình phát triển các thiết bị thí nghiệm SCT 
(Máy thử sức chịu nén SE-053 của STFI), ở 
đây việc bù trừ  tự động cho trị số sức chịu 
nén được thực hiện bằng thí nghiệm đồng 
thời về hàm lượng ẩm. Cuộc nghiên cứu 
được tiến hành với thử nghiệm tổng cộng 36 
loại giấy kraftliner và testliner từ 9 nhà máy 
giấy khác nhau. Sự thay đổi về sức chịu của 
các loại giấy nghiên cứu, trên mỗi phần trăm 
đơn vị thay đổi về hàm lượng ẩm, biến thiên 
từ 7,1 đến 10,2%, với trị số trung bình là 
8,3%. 

Hàm lượng ẩm cân bằng cho các loại vật 
liệu khác nhau ở 230C và độ ẩm tương đối 
50%, sau khi vật liệu đã được điều kiện hóa 
ban đầu trong môi trường không khí ở 230C 
và độ ẩm tương đối 20%, nằm trong khoảng 
6,0% và 7,5%. Không có khác biệt nào đáng 
kể về hàm lượng ẩm cân bằng giữa kraftliner 
và testliner. Có thể hàm lượng ẩm cân bằng 
của kraftliner có khuynh hướng cao hơn 
khoảng 0,5% như dự kiến. Các tính chất sức 
chịu khác mà cũng bị ảnh hưởng mạnh bởi 
hàm lượng ẩm là độ cứng kéo và độ cứng 
uốn của tấm các-tông sóng. Tính chất ít nhạy 
cảm nhất với hàm lượng ẩm của giấy bề mặt 
và tấm các-tông sóng có lẽ là độ chịu bục, 
khi độ ẩm tương đối thay đổi trong khoảng 
30-70%, thì nó chỉ thay đổi ít đôi chút. 

 

 
 

Hình 11.4. Sức chịu nén của lớp giấy bề mặt và 
lớp giấy sóng trung gian là hàm số của hàm 
lượng ẩm tính theo %. Sức chịu nén tại độ ẩm 
tương đối 50% được qui ra 100 cho tất cả các 
loại giấy. 
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Hình 11.5. Trị số hàm lượng ẩm của 36 loại giấy 
bề mặt và giấy sóng trung gian khác nhau là hàm 
số của độ ẩm tương đối. 
 

Kết luận 
Sức chịu của hộp các-tông sóng bị ảnh 
hưởng gián tiếp bởi điều kiện môi trường 
không khí. Chính hàm lượng ẩm thực sự của 
tấm các-tông quyết định đến sức chịu của 
nó. Vật liệu tấm các-tông sóng đạt đến hàm 
lượng ẩm khác nhau tùy thuộc vào môi 
trường không khí và cả  tiền sử của nó, do 
bởi ảnh hưởng của hiện tượng trễ độ ẩm. 

Hàm lượng ẩm cân bằng của hầu hết vật liệu 
giấy bề mặt và giấy sóng trung gian ở nhiệt 
độ 230C và độ ẩm tương đối 50%, thì được 
tìm thấy trong khoảng 6 và 7,5%  được đo 
sau khi qua điều kiện hóa ban đầu trong môi 
trường không khí ở nhiệt độ 230C và độ ẩm 
tương đối 20%.  

Sức chịu nén rất nhạy cảm với hàm lượng 
ẩm. Kinh nghiệm cho thấy là khi hàm lượng 
ẩm tăng lên 1% thì sức bền giảm đi 8%. Tuy 

nhiên qui luật này chỉ đúng khi hàm lượng 
ẩm cân bằng khoảng 4% ở nhiệt độ 230C và 
độ ẩm tương đối 50%.  

Độ cứng kéo, cùng với bề dày của tấm các 
tông sóng, quyết định độ cứng uốn của tấm 
các-tông sóng, có lẽ cũng nhạy cảm với hàm 
lượng ẩm như sức chịu nén. Độ chịu bục 
tương đối không bị ảnh hưởng bởi hàm 
lượng ẩm. 

Để xác định tính chất của tấm các-tông sóng 
và các thành phần của nó thì các thí nghiệm 
phải được tiến hành trong môi trường không 
khí tiêu chuẩn hóa để có thể lặp lại và so 
sánh kết quả với nhau. 

So sánh với sự thay đổi độ ẩm tương đối của 
không khí, sự thay đổi nhiệt độ không ảnh 
hưởng đáng kể đến tính chất của tấm các-
tông sóng. Nhiệt độ tuy nhiên có ảnh hưởng 
đôi chút đến sức chịu của vật liệu và nó có 
ảnh hưởng gián tiếp thông qua ảnh hưởng 
của nó lên độ ẩm tương đối. Với một hàm 
lượng ẩm tuyệt đối nhất định trong không 
khí, độ ẩm tương đối giảm khi nhiệt độ tăng, 
do đó ảnh hưởng của riêng nhiệt độ khó xác 
định được. Có thể nói một cách tổng quát 
rằng vật liệu "mềm đi" và giảm độ cứng khi 
nhiệt độ tăng. 

Đối với việc thử nghiệm trong phòng thí 
nghiệm, có thể nói rằng những thay đổi về 
trị số sức chịu đo được mà có thể là do 
những chênh lệch nhiệt độ xảy ra trên thực 
tế trong môi trường không khí thí nghiệm, 
nói chung không được cho là có tầm quan 
trọng mang tính quyết định. Trong vùng 
nhiệt độ mà tấm các-tông sóng thường được 
sử dụng (khoảng -30°C đến +40°C); những 
thay đổi về sức chịu trực tiếp gây ra do khác 
biệt nhiệt độ có thể ước tính được khoảng 
10% là tối đa.  
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12. Tiêu chuẩn hóa và các tổ chức tiêu chuẩn hóa  
Trong ngành công nghiệp giấy, các phương 
pháp thử nghiệm được chuẩn hóa tạo thành 
một ngôn ngữ chung trong việc trao đổi 
thông tin về các tính chất của sản phẩm giấy. 
Nó là ngôn ngữ được sử dụng giữa những 
người bán và những người mua sản phẩm 
giấy cũng như để trao đổi kiến thức giữa các 
nhà khoa học và để phát triển các sản phẩm 
mới.  

Sự thật là việc mua bán các sản phẩm giấy 
phần lớn là ngoại thương, và đó là một lý do 
mà việc tiêu chuẩn hóa rất được quan tâm. 
Một lý do khác là việc mua bán này thường 
là một khâu trong một chuỗi cung cấp (ví dụ 
như giấy bề mặt được cung cấp cho nhà sản 
xuất tấm các-tông sóng), đến các khách hàng 
đủ tư cách để đặt ra những yêu cầu cao có 
khả năng xác định tính chất của nguyên liệu. 
Một lý do nữa mà có lẽ là ảnh hưởng mạnh 
nhất đến đòi hỏi phải có các phương pháp 
thử nghiệm được tiêu chuẩn hóa, là chúng ta 
đang làm việc với những vật liệu rất tiên 
tiến. Mọi người đang hoạt động về nghiên 
cứu và phát triển trong ngành công nghiệp 
giấy đều nhận ra rằng giấy là một vật liệu rất 
phức tạp. 

Lorentzen & Wettre đã nhận thấy rất sớm 
rằng thị trường cần việc tiêu chuẩn hóa. Do 
đó chúng tôi phát triển có chủ đích các 
phương pháp thử nghiệm cũng như các thiết 
bị để đo được các tính chất quan trọng nhất 
của sản phẩm giấy theo một phương cách 
xác định rõ ràng. Các phương pháp thử 
nghiệm cho tấm các tông sóng và nguyên 
liệu của nó được phát triển theo nguyên tắc 
thông qua sự hợp tác giữa các nhà sản xuất 
thiết bị thí nghiệm, viện nghiên cứu, các tổ 
chức chi nhánh và các thành viên của họ. Rất 
nhiều phương pháp thử nghiệm sau này 
được tiêu chuẩn hóa cho nhiều quốc gia 
cũng như quốc tế. Bảng liệt kê trong cuối 
chương này cho biết tên và địa chỉ của các tổ 
chức quan trọng chịu trách nhiệm về các vấn 
đề tiêu chuẩn hóa được nêu. 

 

Phân loại tấm các-tông sóng 
Độ chịu bục là một trong những tính chất 
sớm nhất được chấp nhận để mô tả tính chất 
sức chịu của tấm các-tông sóng. Vì thế độ 
chịu bục được sử dụng cùng với định lượng 
để phân loại tấm các-tông sóng ở Châu Âu 
và Hoa Kỳ. Tuy nhiên các thế lực mạnh 
đang làm việc để hiện đại hóa và làm cho 
các tiêu chuẩn phân loại trở nên thích ứng 
với các thủ tục vận chuyển và bốc xếp hiện 
hành.  

Việc bốc xếp các hộp các-tông sóng được 
hiện đại hóa thông qua bốc xếp với giá kệ, 
đóng thùng container, bốc xếp dung tích lớn, 
tự động chất đầy và tự động đóng, vì thế sức 
chịu  xếp chồng của hộp các-tông sóng càng 
ngày càng trở nên quan trọng. Kết quả là sức 
chịu ECT và sức chịu uốn của tấm các-tông 
sóng cũng được quan tâm nhiều hơn.  

Trong tiêu chuẩn chất lượng SIS 843001 của 
Thụy Điển về tấm các-tông sóng, thì ECT, 
độ chịu bục, FCT và độ hấp thụ nước theo 
Cobb vì thế cũng được đưa vào. Độ cứng 
uốn vốn quan trọng lại không được đưa vào, 
có lẽ vì thiếu các thiết bị thử nghiệm tốt cho 
việc xác định chính xác độ cứng uốn tại thời 
điểm thiết lập tiêu chuẩn. Ngày nay, sức 
chịu nén ECT cũng được đưa vào trong phân 
loại FEFCO. Những nỗ lực đang được tiến 
hành để đạt được sự phân loại chất lượng 
phù hợp hơn cho tính chất sức chịu nén của 
tấm các tông sóng theo luật số 41, điều 222 
của Mỹ. 
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Các phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho tấm các-tông sóng và các nguyên liệu  
x 

 
 SIS SCAN DIN TAPPI ASTM BS ISO FEFCO

Độ chịu bục (của tấm các-tông 
sóng) 843006 P 25 53141 T 810 [D 2738-71] 3137 2759 No. 4 

Thử nghiệm nén dập dọc gân sóng 843005 P 33 53149 

T 811 
T 823 
T 838 
T 839 

D 2808-69 6036 3037 
13821 No. 8 

Thử nghiệm nén hộp 843010  55440 T 804 D 642-76   No. 50 
Thử nghiệm nén với khoảng cách 
ngắn  P 46 54518 T 826  7325 9895  

Thử nghiệm nén dập vòng  P 34 53134 T 818 
T 822 D1164  12192  

Thử nghiệm nén dập các-tông 
sóng   P 42  T 824     

Thử nghiệm nén dập phẳng  843007 P 32  T 825 [D 1225-66]  3035 No. 6 

Thử nghiệm nén dập Concora   P 27 53143 T 809 [D 2806-69]  7263  

Độ hấp thụ nước (Cobb) 843008 P 12 53132 T 441 [D 3285-73] 2644 535 No. 7 

Bề dày (của tấm các-tông sóng) 843009 P 31      No. 3 

Bề dày (của giấy)  P 7 53105 T 411 [D 645-67] 4817 3034  
Độ cứng uốn (của tấm các-tông 
sóng)  P 65 53121 T 820 

T 836  3748 2493  

Các tính chất sức chịu kéo  
P 16 
P 38 
P 64 

53112 T 404 
T 494 D 828-60 4415 

2922 
1924/1 
1924/2 
1924/3 

 

Độ nhám, Bendtsen  P 21 
P 84 53108   4420 8791/2  

Độ nhám, Sheffield    T 538   8791/3  

Độ nhẵn, Bekk   53107    5627  

Độ thấu khí, Gurley  P 19  T 460  2925 5636-5  

Độ thấu khí, Bendtsen  P 60 53120-1   2923 5636-3  

Độ thấu khí, Sheffield    T 547   5636-4  
Mật độ khối lượng (của tấm các-
tông sóng)   53104  D 646-86 3432  No. 2 

No. 10 

Sức chịu xé, Elmendorf  P 11 53128 T 414  4468 1974  

Sức chịu xé, Brecht/lmset   53115      

Độ kết dính kim găm     T 821    No. 11 

Năng lượng xuyên thủng   P 23 53142 T 803 [D 781-68] 4816 3036 No. 5 

Hàm lượng ẩm  P 4  53103 T 412 D 644-55 3433 287  

Môi trường không khí thử nghiệm  P 2   T 402 D 685-73 3431 187  

Độ tách lớp    53133 T 812    No. 9 

 

Tính chất 
Phương thức 



Công ty Cổ phần Giấy An Bình 
Tài liệu Lưu hành Nội bộ 
 

69

Tiêu chuẩn Thụy Điển 
Quan điểm của Tiêu chuẩn Thụy Điển cho 
tấm các tông sóng là: 

• Để nhận được một đặc điểm kỹ thuật khả 
dụng có tương quan tốt với tính năng 
thực tế. Sức chịu nén của hộp làm từ vật 
liệu được đánh giá như một tính chất 
năng lực quan trọng nhất. 

• Để bảo đảm rằng tính chất quan trọng 
nhất của tấm các-tông sẽ cho ra mức độ 
đặc điểm kỹ thuật dẫn đầu so với các 
tính chất còn lại. 

• Để xác định tương đối một số loại giấy 
với cách phân chia đúng đắn, không bị 
ảnh hưởng bởi loại nguyên liệu thô. 

• Để thiết lập mối quan hệ tốt với thị 
trường hiện tại và đồng thời không cản 
trở việc cải tiến về vật liệu và/hoặc quy 
trình công nghệ. 

• Trên cơ sở các mức độ giới hạn của tính 
chất vật liệu, chứ không phải mức độ 
trung bình. 

• Cung cấp vật liệu với nền tảng tốt cho 
việc thiết kế đóng gói. 

Khi một trong những yêu cầu này đối lập với 
các yêu cầu khác, ta phải tìm kiếm mọi sự 
thỏa hiệp có thể chấp nhận được. 

Không có yêu cầu về định lượng 

Không hề có yêu cầu đặc biệt nào về định 
lượng nhưng bên cạnh các tính chất “chức 
năng” nhà sản xuất tấm các-tông phải công 
bố định lượng của nguyên liêu sử dụng, nếu 
cần. Điều rất quan trọng là không có yêu cầu 
nào về định lượng. Những cải tiến trong lãng 
vực tính chất vật liệu giấy có thể áp dụng 
trực tiếp cho tấm các-tông sóng mà không có 
sự thay đổi nào về đặc điểm kỹ thuật. Nhà 
sản xuất tấm các-tông có thể sử dụng bất kỳ 
loại nguyên liệu nào tùy ý miễn là có thể đạt 
được được các mức độ cụ thể về các tính 
chất “chức năng”. 
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IBN 
Avenue de la Brabanconne 29 
1000 Brussels 
Belgium 
www.ibn.be 

 
JISC 
Standards Departement 1-3-1 Kasumigaseki  
Chiyoda-ku  
Tokyo 100-8901  
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www.jisc.go.jp 
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13. Đơn vị SI trong thử nghiệm tấm các-tông sóng 

  

Tuy nhiên chúng ta có thể nhận ra rằng 
phải mất một thời gian đáng kể để loại bỏ 
một hệ thống cũ đã được thiết lập từ lâu và 
chúng ta nên nghĩ rằng sẽ phải đương đầu 
với một hệ thống kép trong khoảng thời 
gian chuyển tiếp. Giai đoạn này kéo dài 
bao lâu là một câu hỏi lớn đặt ra đối với ý 
chí và nền giáo dục. Với mục đích là giúp 
người đọc chưa quen với hệ mét, một bảng 
chuyển đổi ngắn được được đính kèm dưới 
đây liên hệ các đơn vị SI hệ mét sang các 
đơn vị phổ biến hơn trong ngành công 
nghiệp giấy của Mỹ. 

Việc chuyển đổi sang hệ thống đơn vị SI 
Systeme Internationale d’Unites, tức hệ 
mét) chưa hoàn thành đầy đủ trên phạm vi 
quốc tế. Nói chung, châu Âu đã đi xa hơn 
trong việc chuyển đổi đơn vị so với Bắc 
Mỹ và thế giới. Thực tế, chúng ta có thể 
nói rằng sự chuyển đổi này đã hoàn thành 
trong ngành công nghiệp sản xuất giấy ở 
Scadinavia và Phần Lan. Tuy nhiên, ở Bắc 
Mỹ, các tổ chức kỹ thuật như ASTM và 
TAPPI đã cung cấp một nền tảng vững 
chắc cho công nghiệp để chuyển đổi sang 
hệ mét SI bằng cách qui định rằng các dữ 
liệu thí nghiệm được báo cáo bằng đơn vị 
mét. 
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Bảng chuyển đổi hệ đơn vị 
 (Chuyển đổi từ các đơn vị đã được dùng, và đang dùng, trong công nghiệp giấy ở Bắc Mỹ sang 
các đơn vị SI) 

TÍNH CHẤT HỆ ĐƠN VỊ SI 
HỆ ĐƠN VỊ 

THÔNG 
THƯỜNG 

HỆ SỐ BIẾN ĐỔI 

Độ chịu bục 
 kPa psi 1 psi = 6,894757 kPa 

Độ cứng uốn 
 Nm lbf x in 1 lbf x in = 0,1129848 Nm 

ECT 
 kN/m lbf/in 1 lbf/in = 0,1751268 kN/m 

FCT 
 kPa psi 1 psi = 6,894757 kPa 

CMT 
 N lbf 1 lbf = 4,44822 N 

BCT 
 kN lbf 1 lbf = 0,00444822 kN 

Thí nghiệm thủng 
 mJ/m in oz lực/in 1 in oz lực/in = 0,278 J/m 

Bề dày 
 mm or m in 0,001 in= 0,0254 mm 

SCT 
 kN/m lbf/in 1 lbf/in=0,1751268 kN/m 

Sức chịu kéo 
 kN/m lbf/0,5 in 1 lbf/0,5 in= 0,0875634 kN/m

Độ cứng kéo 
 kN/m   

Năng lượng kéo 
 J/m2 kgf m/m2 1 kgf m/m2 = 9,8066 J/m2 

Độ giãn kéo khi đứt % %  
Chiều dài kéo đứt m m  

Lực xé 
 mN gf/number plies 1 gf = 9,8066 mN 

Định lượng 
 g/m2 lb/1000 ft2 1 lb/1000 ft2 = 4,881 g/m2 
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Khối lượng quy chuẩn của tấm giấy và tấm hộp chuyển đổi sang định lượng 
 

Khối lượng quy 
chuẩn 

Định 
lượng 

Khối lượng quy 
chuẩn 

Định 
lượng 

Khối lượng quy 
chuẩn 

Định 
lượng 

lb/1000ft2 lb/3000ft2 g/m2 lb/1000ft2 lb/3000ft2 g/m2 lb/1000ft2 lb/3000ft2 g/m2 

4 12 20 30 90 146 80 240 391 
5 15 24 31 93 151 85 255 415 
6 18 29 32 96 156 90 270 439 
7 21 34 33 99 161 95 285 464 
8 24 39 34 102 166 100 300 488 
9 27 44 35 105 171 110 330 537 

10 30 49 36 108 176 120 360 586 
11 33 54 37 111 181 130 390 634 
12 36 59 38 114 186 140 420 683 
13 39 63 39 117 190 150 450 732 
14 42 68 40 120 195 160 480 781 
15 45 73 41 123 200 170 510 830 
16 48 78 42 126 205 180 540 879 
17 51 83 43 129 210 190 570 927 
18 54 88 44 132 215 200 600 976 
19 57 93 45 135 220 210 630 1025 
20 60 98 46 138 225 220 660 1074 
21 63 103 47 141 229 230 690 1123 
22 66 107 48 144 234 240 720 1171 
23 69 112 49 147 239 250 750 1220 
24 72 117 50 150 244 260 780 1269 
25 75 122 55 165 268 270 810 1318 
26 78 127 60 180 293 280 840 1367 
27 81 132 65 195 317 290 870 1415 
28 84 137 70 210 342 300 900 1464 
29 87 142 75 225 366    

 
 

 


