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Giới thiệu 
Ngạn ngữ có câu "Đo lường là biết". Tuy nhiên, câu này không phải lúc nào cũng đúng. Nếu chúng 
ta đo lường bằng các phương pháp có nhược điểm và có lẽ còn bằng các thiết bị không thỏa đáng, 
thì chúng ta không thể luôn luôn biết được sự thật. 
 
Làm việc với công nghệ đo lường, như chúng tôi làm ở Lorentzen & Wettre, là làm một người tìm 
kiếm sự thật. Qua nhiều năm, chúng tôi đã biết được rằng điều gì được xem là sự thật có thể thay 
đổi giữa các phòng thí nghiệm giấy khác nhau, phụ thuộc vào việc chọn lựa phương pháp đo lường 
và thiết bị đo lường. Sự thật, nghĩa là kết quả đo lường đúng, thường được xem là kết quả đo lường 
mà trùng hợp tốt nhất với điều được kỳ vọng. Vào một lúc nào đó thì chúng ta lại phải trải nghiệm 
một lần tình trạng sau đây: một thiết bị đo lường mới, được hiệu chỉnh cẩn thận theo một tiêu chuẩn 
có thể theo dõi được, đã bị đánh giá là không đúng bởi vì nó không cho cùng các trị số như một 
thiết bị đã cũ và mòn. Hiển nhiên là thường khó mà đương đầu với thực tế rằng cái sự thật mà ta đã 
sống rất lâu với nó lại không phải là sự thật đích thực. 
 
Một vấn đề là nhiều phương pháp đo lường được sử dụng để biểu thị đặc trưng các tính chất khác 
nhau của giấy và các-tông là thuộc loại phỏng theo. Nghĩa là, các phương pháp thử nghiệm cố gắng 
phỏng theo các lĩnh vực sử dụng thật sự theo những cách khác nhau. Điều này có nghĩa là thường 
không chỉ một mà vài tính chất vật lý  với những mức độ khác nhau được bao gồm vào trong kết 
quả đo lường. Các phương pháp đo lường phỏng theo thực tế tất nhiên có những điểm thuận lợi của 
chúng, nhưng thật đáng tiếc là các điểm bất lợi lại nổi trội. Trong số các điểm bất lợi là sự khó khăn 
trong việc diễn giải và thiết lập quan hệ giữa kết quả đo lường với qui trình sản xuất giấy và cả thực 
tế là thường khó thực hiện việc hiệu chỉnh theo tiêu chuẩn có thể theo dõi được của các đại lượng 
vật lý đã xác định. 
Các thí dụ về những phương pháp đo lường phỏng theo thực tế được tìm thấy nhiều trong số các 
phương pháp cũ nhất của chúng ta, như sức chịu căng vỡ dựa theo Mullen và sức chịu xé dựa theo 
Elmendorf, mặc dù thậm chí có những người đặt câu hỏi liệu những phương pháp đo lường này có 
thật sự phỏng theo qui trình phá hủy thực sự của giấy và các-tông trong khi sử dụng trên thực tế 
hay không. Các phương pháp tương đối mới cũng được tìm thấy trong loại phương pháp đo lường 
phỏng theo thực tế. 
 
Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng, bất kể một số bất lợi nhất định thuần túy về mặt công nghệ, 
các phương pháp thử nghiệm phỏng theo thực tế thường được lý giải là cách thức khả dĩ duy nhất 
để kiểm tra việc một tờ giấy sẽ đáp ứng một mục đích đặc biệt ra sao. Tuy nhiên, tôi thật khó mà 
chấp nhận tình trạng trong đó ta đã rõ ràng có chủ ý một cách chọn lọc đo lường một tính chất vật 
l ý đã xác định của giấy, nhưng lại không thành công hoàn toàn. Có nhiều thí dụ về điều này được 
phát hiện trong số các phương pháp liên quan đến độ cứng uốn. 
 
Những phương pháp khoa học và vật lý tốt sẽ đo một cách chọn lọc các tính chất nào đó, và các kết 
quả thu được bằng các phương pháp này là không mơ hồ, điều này có nghĩa là chúng có thể được 
sử dụng trong những tình trạng cơ học tổng quát hơn. Việc hiệu chỉnh với khả năng theo dõi tốt 
theo một tiêu chuẩn nhất định cũng tương đối đơn giản để thực hiện. Việc sử dụng trên thực tế dữ 
liệu vật lý liên quan đến các tính chất của giấy và các-tông đòi hỏi phải có hiểu biết về ảnh hưởng 
của các tính chất của những vật liệu này đến thành phẩm trong quá trình gia công và trong việc sử 
dụng cuối cùng. 
 
Những tính chất của giấy và các-tông cần bàn ở đây là các tính chất đàn hồi, độ cứng kéo và độ 
cứng uốn dựa theo phương pháp cộng hưởng. Các thiết bị thử nghiệm tương ứng được trình bày ở 
trang 8, L&W Tensile Stiffness Tester (máy đo độ cứng kéo) và L&W Resonance Stiffness Tester 



(máy đo độ cứng dùng cộng hưởng từ). Đối với tấm các-tông sóng, độ cứng uốn dựa theo phương 
pháp 4-điểm là một tính chất đã xác định. L&W 4-point Bending Stiffners Tester (máy đo độ cứng 
uốn theo phương pháp 4 điểm) được trình bày ở trang 9. 

 
 

Hình 0.1a  Máy thử độ cứng kéo (Tensile Stiffness Tester)
 

 

 
 

Hình 0.1b  Máy thử độ cứng theo phương pháp cộng hưởng 
(Resonance Stiffness Tester) 

 

 
 

Hình 0.1c  Máy thử độ cứng uốn theo phương pháp 4-điểm 
(4-point Bending Stiffness Tester) 

Công ty Cổ phần Giấy An Bình 
www.anbinhpaper.com 

Tài liệu Lưu hành Nội bộ 
4 

 



Công ty Cổ phần Giấy An Bình 
www.anbinhpaper.com 

Tài liệu Lưu hành Nội bộ 
5 

 

Chương 1 
 

Tầm quan trọng của độ cứng 
 

Giấy sẽ như thế nào nếu không có độ cứng? 
Giấy được sử dụng rộng rãi trong thế giới hàng ngày của chúng ta nhằm nhiều mục đích khác nhau. 
Một trong những tính chất cố hữu quan trọng nhất của giấy là độ cứng uốn cao đặc biệt trên đơn vị định 
lượng của vật liệu. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng thế giới sẽ là một nơi khác hẳn nếu giấy thiếu độ cứng 
uốn cao này. Giấy sử dụng để in – được gọi là giấy văn hóa – không thể được xử lý đơn giản và hợp l ý 
đến thế trong máy in, nếu giấy không có độ cứng cao. Chẳng hạn như độ cứng đồng nhất trên bề rộng 
của băng giấy là điều kiện cho việc ghi chữ tốt. Trong việc xử l ý tiếp theo ở công đoạn đóng sách, các 
máy gấp giấy thường đòi hỏi một độ cứng uốn nhất định để đạt được khả năng gia công tốt. Một thí dụ 
khác là trong các máy photocopy . Ở đây, độ cứng uốn phù hợp là cần thiết để máy hoạt động tốt. 

Các sản phẩm giấy chẳng hạn như thùng hay hộp các-tông sóng được chế tạo từ những vật liệu có 
độ cứng rõ rệt đối với lực kéo và lực nén. Những bao gói đựng chất lỏng hiện đại, những hộp các-
tông v.v… là những thí dụ khác nữa về cách sử dụng giấy mà sẽ không thể xảy ra nếu không có độ 
cứng uốn đáng kể của vật liệu. 

Ngay cả khi chúng ta đọc tờ nhật báo của mình, chúng ta cầm một sản phẩm mà ở đó độ cứng uốn 
của giấy đã được chú ý rất nhiều trong việc chọn lựa bột giấy và trong việc sản xuất giấy, bởi vì 
đâu có ai muốn tờ báo oằn và rũ xuống nhúng vào tách cà phê sáng của mình, phải không?  Tôi 
không cường điệu khi nói rằng có hơn 1000 lĩnh vực sử dụng khác nhau đối với giấy, và rằng độ 
cứng của giấy, với một ít ngoại lệ, là thiết yếu trong tất cả trường hợp. Vì thế cho nên thật chẳng có 
gì lạ rằng nhiều nhà khoa học đã cẩn thận nghiên cứu độ cứng của các loại giấy khác nhau. Các 
phương pháp đo lường khác nhau cũng đã được xây dựng. Một số phương pháp là tốt, nhưng đáng 
tiếc là nhiều phương pháp có những thiếu sót đến độ chúng ta có thể dễ dàng mắc sai lầm nếu 
chúng ta sử dụng các kết quả thu được bằng các phương pháp này để ước tính độ cứng thực sự của 
một vật liệu.  
 

Đo lường độ cứng – một khái niệm rối rắm 
Công việc đo lường các tính chất khác nhau của giấy và các-tông mà không có sự phản bác đã làm 
cho các nhà khoa học và các nhà sản xuất thiết bị đo lường hoàn toàn bận rộn trong nhiều năm. 
Việc đo lường độ cứng kéo và độ cứng uốn ở đây cũng không phải là ngoại lệ. Những khó khăn 
một mặt là xác định các phương pháp đo lường và các đơn vị đo lường và, mặt khác, là diễn giải 
các kết quả đo lường. Nhiều yếu tố khác nhau đã ảnh hưởng mạnh đến các kết quả đo lường và đã 
làm cho chúng ta khó mà biết được là đã thật sự đo lường cái gì. Một hậu quả của những thiếu sót 
này trong kỹ thuật đo lường là những đo lường sai và tốn kém thường đã được chấp nhận. Người ta 
đã phạm sai lầm và vẫn đang phạm sai lầm do việc thiếu kiến thức về kỹ thuật đo lường và do 
những phương pháp đo lường yếu kém và – đáng tiếc là quá thường xảy ra – còn do những sai sót 
trực tiếp trong thiết bị đo lường được sử dụng. 

Một phần trách nhiệm có thể được đặt lên vai các tổ chức tiêu chuẩn hóa, nhưng chúng ta, những 
người làm việc hàng ngày về đo lường các tính chất vật lý của giấy, phải chấp nhận trách nhiệm 
chính. 

Các nhà cung cấp những thiết bị đo lường cũng phải chấp nhận trách nhiệm của họ. Thật là hữu ích khi 
có thông tin tốt hơn về sản phẩm và có những sản phẩm đo lường được những gì chúng cần phải đo và 
loại bỏ càng nhiều càng tốt những sai lầm của người vận hành. 



 
Môi trường không khí ảnh hưởng đến các tính chất về độ cứng của giấy. 

Bởi vì giấy và các-tông là những vật liệu hút ẩm, nên các tính chất về độ cứng bị ảnh hưởng đặc 
biệt bởi độ ẩm tương đối và nhiệt độ của không khí môi trường xung quanh. Điều quan trọng là 
phải nhớ rằng chính hàm lượng ẩm đang có trong mẫu ảnh hưởng đến độ cứng. 

Hàm lượng ẩm của vật liệu phụ thuộc vào môi trường không khí hiện hữu, nhưng nó cũng phụ 
thuộc vào những điều kiện không khí trước đó - do hậu quả của hiện tượng trễ ẩm. Chúng ta có thể 
đạt được những hàm lượng ẩm khác nhau và do đó những độ cứng khác nhau ngay cả trong môi 
trường không khí tiêu chuẩn hóa với độ ẩm tương đối 50% và nhiệt độ 23oC, tùy thuộc vào việc vật 
liệu giấy tiến đến môi trường không khí này từ điều kiện khô hay ẩm. 

Để tránh vấn đề này, yêu cầu thường thấy là toàn bộ thử nghiệm phải được thực hiện trong môi 
trường không khí tiêu chuẩn hóa, và mẫu thử trước tiên phải được điều kiện hóa trong môi trường 
không khí với độ ẩm tương đối khoảng 20% và nhiệt độ 23oC. Theo cách này, vật liệu thử nghiệm 
sẽ, trên quan điểm hàm lượng ẩm, luôn luôn được thử nghiệm trong cùng các điều kiện về độ ẩm. 
 
 

 
 

 ĐỘ ẨM TÍNH BẰNG % 

Cân bằng 

Điều kiện hóa  
ban đầu 

gần đạt cân bằng chính xác 

Hình 1.1 
Hàm lượng ẩm như là 
một hàm số của độ ẩm 
tương đối. 

(độ ẩm tương đối tính bằng %) 
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Thay đổi mỗi đơn vị phần trăm trong hàm lượng ẩm sẽ làm cho độ cứng thay đổi vào khoảng 5-
10%. Qui tắc dựa trên kinh nghiệm này có thể được áp dụng trong một môi trường không khí tạo ra 
sai lệch hàm lượng ẩm là 4% so với hàm lượng ẩm của môi trường không khí tiêu chuẩn hóa. 

Độ cứng tương đối 

Hàm lượng ẩm %

 
Hình 1-2  Quy tắc hình thành từ kinh nghiệm là, mỗi phần trăm sai lệch hàm lượng ẩm so với hàm 
lượng ẩm đạt được khi vật liệu được điều kiện hóa trong môi trường không khí tiêu chuẩn hóa sẽ làm 
cho độ cứng thay đổi khoảng 5-10%. 
 
Bởi vì độ cứng là một tính chất tương đối nhạy cảm với hàm lượng ẩm, nên giấy sẽ được thử phải 
được xử lý rất cẩn thận. Thí dụ, việc cầm giữ mẫu thử giữa những ngón tay trong lúc thao tác có thể 
rất tai hại cho kết quả đo lường. Vì thế, mẫu thử phải được cầm giữ chỉ ở bên ngoài vùng đo lường 
hoạt động để cho việc điều kiện hóa tình cờ không xảy ra. 
 

Vùng đo lường hoạt động 

 
 
Hình 1-3. Tất cả việc cầm giữ mẫu thử phải luôn luôn diễn ra bên ngoài vùng đo lường hoạt động. Nếu 
không thì sai số đo lường có thể xảy ra bởi vì có những thay đổi trong hàm lượng ẩm đã điều kiện hóa 
của mẫu thử. 
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Chương 2 
 

Độ cứng kéo  
 

Độ cứng kéo là gì? 
Để mô tả tính chất về độ cứng kéo, trước tiên chúng ta phải xem xét một số khái niệm trong lĩnh 
vực cơ học vật liệu. Vì những lý do sư phạm, chúng ta sẽ tưởng tượng một vật liệu khác chứ không 
phải giấy, thí dụ như thép. Ở phần sau tôi sẽ giải thích tại sao tôi không muốn dùng giấy làm thí dụ 
ban đầu. 
 

Định luật Hooke 
Giả thiết rằng chúng ta có một thanh có bề dày đồng đều với tiết diện A và chiều dài l, thanh này 
được cố định tại một đầu và tại đầu kia bị tác động bởi một lực F song song với đường chính giữa 
của thanh này như trong Hình 2.1 

Hình 2-1 
Trường hợp tải lực 
của một thanh 
đồng chất có tiết 
diện hình chữ nhật 

Chúng ta hãy giả thiết thêm rằng lực này được phân bố đều khắp diện tích tiết diện. Chúng ta hãy 
gọi ứng suất phát sinh sau đó ở tiết diện là ứng suất pháp. Trong trường hợp tải lực này chúng ta có 
một ứng suất kéo. Ứng suất kéo được ký hiệu là σ và có thứ nguyên của lực trên đơn vị diện tích. 
Nếu trọng lượng của thanh nói trên được bỏ qua, thì ứng suất kéo trở thành: 

A
F

=σ  (2.1)  

σ = ứng suất kéo (N/m2) 
F = lực kéo (N) 
A = diện tích tiết diện (m2) 

trong đó: 
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Theo cách tương tự, nếu thay vào đó, thanh nói trên chịu một lực nén thì một ứng suất nén phát 
sinh. 

ΔNếu thanh nói trên, khi chịu một lực kéo, được kéo dài một lượng là l, thì độ giãn trên mỗi đơn vị 
chiều dài, thường được gọi là độ biến dạng và được ký hiệu là ε trở thành: 

l
lΔ

=ε  (2.2)  

trong đó:  = độ biến dạng (vô thứ nguyên) ε
l = độ giãn (m) Δ

l = chiều dài 

Biến dạng có thứ nguyên (đơn vị tính) là chiều dài trên mỗi đơn vị chiều dài và như thế là một đại 
lượng vô thứ nguyên (không có đơn vị). Cho đến một ứng suất nhất định, quan hệ giữa ứng suất và 
biến dạng là tuyến tính. Mối quan hệ này được diễn tả bằng phương trình: 

(2.3)  εσ ×Ε=  

 = ứng suất kéo (N/m2) trong đó σ
E = môđun đàn hối của vật liệu (N/m2) 
 = biến dạng (vô thứ nguyên) ε

 

E là hệ số tỷ lệ vốn phụ thuộc vào các tính chất của vật liệu và được gọi là môdun Young, môđun 
về tính đàn hồi, hay chỉ đơn giản là môđun đàn hồi, một từ ngữ sẽ được sử dụng trong cuốn sách 
này. Định luật về tính tỷ lệ này được gọi là định luật Hooke. Bởi vì ε là vô thứ nguyên, nên dựa 
trên định luật Hooke thì rõ ràng là E có cùng thứ nguyên như ứng suất σ, nghĩa là lực trên đơn vị 
diện tích, thí dụ N/m2. Môdun đàn hồi của các vật liệu khác nhau có thể được xác định dựa trên 
thực nghiệm, thí dụ trong các máy thử kéo thuộc loại ALWETRON. Theo định luật Hooke, mối 
quan hệ giữa các trị số  và  trong vùng tỷ lệ có thể được xác định: σ ε

ε
1

×=
A
FE  (2.4)  

ε
1

×
×

=
bt

FE  (2.5)  

trong đó: E = môđun đàn hồi (N/m2) 
  F = lực (N) 
  A = diện tích tiết diện (m2) 
  t = bề dày (m) 
  b = bề rộng 

Những biểu thức đã được trình bày về ứng suất và biến dạng cũng như định luật Hooke là một số 
trong những định luật cơ bản quan trọng nhất trong cơ học vật liệu. Đây là cơ sở cho việc hiểu biết 
đầy đủ các tính chất về độ cứng của giấy và các-tông.  

 
Độ cứng kéo 

một phương pháp xác định các tính chất đàn hồi của giấy và các-tông 
Trong biểu thức (2.5), nếu chúng ta nhân cả hai vế của phương trình với bề dày t, thì t ở vế bên phải 
biến mất và ta có được một biểu thức xác định độ cứng kéo. Nếu lực trên mỗi đơn vị bề rộng được 
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thể hiện bằng N/m, thì độ cứng kéo cũng có đơn vị N/m, vì biến dạng ε là một số không có thứ 
nguyên. 

(2.6)  
ε
1

×=×
b
FtE  

(2.7)  
ε
1

×=×=
b
FtESt  

trong đó: St = độ cứng kéo (N/m) 
  E = môđun đàn hồi (N/m2) 
  F = lực (N) 
  t = bề dày (m) 
  b = bề rộng (m) 
  ε = biến dạng (vô thứ nguyên) 
 
Trong phương trình 2.6, nếu chia cả hai vế cho định lượng vật liệu w, thì chúng ta có một biểu thức 
xác định chỉ số độ cứng kéo E*: 
 

(2.8)  
ε
1

×
×

=
×

wb
F

w
tE  

 

(2.9)  
ε
1* ×

×
=

×
=

wb
F

w
tEE  

 
trong đó: E* = chỉ số độ cứng kéo (Nm/kg) 
  E = môđun đàn hồi (N/m2) 
  t = bề dày (m) 
  w = định lượng vật liệu (kg/m2) 
  F = lực (N) 
  ε = biến dạng (vô thứ nguyên) 
 

Môđun đàn hồi – không thể áp dụng trực tiếp cho giấy 
Theo định luật Hooke, môđun đàn hồi được thể hiện bằng lực trên đơn vị diện tích. Đối với một số 
phạm vi sử dụng nhất định, thí dụ trong máy bay và trong tất cả lĩnh vực sử dụng giấy, người ta cố 
gắng tìm một vật liệu có độ cứng kéo cao mà với trọng lượng thấp. Liên quan đến điều này, một vật 
liệu có môđun đàn hồi riêng E/ρ cao được chọn, trong đó ρ là khối lượng riêng của vật liệu. 

Vì ρ = w/t, trong đó w = định lượng của một tấm vật liệu chẳng hạn như tờ giấy, và t = bề dày, ta 
có được biểu thức sau đây: 

(2.10)  *E
wb

F
wtb

tFE
=

×
=

××
×

=
ρ

 

trong đó E = môđun đàn hồi (N/m2) 
  ρ = khối lượng riêng (kg/m3) 
  F = lực (N) 
  b = bề rộng (m) 
  t = bề dày (m) 
  w = định lượng vật liệu (kg/m2) 
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  E* = chỉ số độ cứng kéo (Nm/kg) 



 

Như thế, khái niệm môđun đàn hồi riêng E/ρ giống hệt như chỉ số độ cứng kéo E*, một tính chất 
của giấy, với các thứ nguyên là lực trên đơn vị bề rộng trên mỗi đơn vị định lượng giấy. Để sử dụng 
trong những tính toán cơ học, nếu chúng ta muốn xác định môđun đàn hồi của giấy, thì vấn đề khó 
khăn phát sinh từ việc xác định diện tích của tiết diện. Trên lý thuyết, diện tích này được xác định 
bằng cách nhân bề rộng của mẫu thử với bề dày của nó. Tuy nhiên, đây chính là nơi các vấn đề phát 
sinh. Giả thiết rằng tờ giấy đang đề cập có bề dày, được đo theo một phương pháp đã chuẩn hóa, là 
50μm. Nếu chúng ta sử dụng trị số này thì có lẽ chúng ta sẽ ước lượng quá thấp môđun đàn hồi của 
tờ giấy, vì bề dày chịu ứng suất hữu hiệu nhỏ hơn nhiều. Điều này phụ thuộc vào các tính chất về 
độ nhám bề mặt của tờ giấy và những biến đổi cục bộ định lượng giấy do sự hình thành không đồng 
đều, hãy xem hình 2.2. 

Những sai lệch giữa bề dày tiêu chuẩn hóa và bề dày hữu hiệu về sức chịu  có lẽ lên đến 25% đối 
với giấy. Vì thế, chúng ta có nguy cơ đưa một sai số đáng kể vào việc xác định môđun đàn hồi của 
giấy và các-tông nếu chúng ta sử dụng bề dày tiêu chuẩn hóa mà không suy xét, phân tích kỹ. Để 
thành công trong việc tính toán môđun đàn hồi của giấy, chúng ta cần phải có khả năng đo lường bề 
dày hữu hiệu. Các thí dụ về những phương pháp như thế là phương pháp xâm nhập thủy ngân, việc 
xác định bề dày dựa theo STFI, ở đó bề dày của tờ giấy được đo lường bằng hai cảm ứng đo lường 
hình cầu đối nhau hoặc một khí cụ đo bề dày thuộc loại tiêu chuẩn với các tấm đo mềm. 
 
 

 
Hình 2.2  Chênh lệch giữa bề dày tiêu chuẩn hóa và bề dày hữu 
hiệu về sức chịu có lẽ lên đến khoảng 25% đối với giấy. 

 
 

Đo lường độ cứng kéo 
Bây giờ chúng ta đã xác định khái niệm về độ cứng kéo. Thuật ngữ "độ cứng kéo" xuất phát từ thực 
tế là việc đo lường diễn ra dưới các lực kéo trong một máy thử kéo. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng 
tính chất đàn hồi có tính thuận nghịch và như thế là giống nhau trên cả hai hướng kéo và nén của 
vật liệu. Mối quan hệ này có thể được biểu thị rõ trên một đồ thị ứng suất - biến dạng trong hệ 
thống tọa độ vuông góc, trong đó ứng suất, dù là dưới dạng kéo hay nén, được biểu thị trên trục 
tung Y và biến dạng được biểu thị trên trục hoành X. Hãy xem hình 2.3. Đối với giấy, các đường 
cong khởi đầu có một đoạn đi theo đường thẳng. Trong phạm vi vùng này, ứng suất tỷ lệ với biến 
dạng. Như thế, định luật Hooke có giá trị trong khu vực này. Điểm trên đường cong mà ở đó quan 
hệ tỷ lệ tuyến tính chấm dứt thường được gọi là giới hạn đàn hồi. Như thấy rõ trong hình 2.3, có 
một sự khác nhau đáng kể giữa các đường cong biểu diễn ứng suất - biến dạng khi kéo và các 
đường cong đó khi nén đối với giấy. Điểm đặc trưng là có mối quan hệ tuyến tính lên tới một biến 
dạng vào khoảng một phần ba đến một nửa của biến dạng phá hủy trong chế độ nén, và lên tới 
khoảng một phần năm đến một phần ba trong chế độ kéo. 
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      Ứng suất MPa 

Nén theo phương máy 

Nén theo phương ngang

Kéo theo phương máy 

Kéo theo phương   
ngang

Biến dạng % 
 

Hình 2.3: Đường cong biểu diễn ứng suất/biến dạng đặc trưng 
đối với giấy 

Tiêu chuẩn hóa độ cứng kéo 
Thật đáng tiếc là hiện nay không có phương pháp đã được tiêu chuẩn hóa để xác định độ cứng kéo. 
Trong tổ chức SCAN-TEST, công việc hiện đang được tiến hành theo hướng tiêu chuẩn hóa độ 
cứng kéo. Từ những cuộc điều tra được thực hiện bởi STFI và thông qua công trình của tiểu ban 
tiêu chuẩn hóa của SCAN-TEST, người ta đã chỉ ra rằng cách thức xác định mối quan hệ giữa lực 
kéo và biến dạng là cực kỳ quan trọng. Những nghiên cứu kỹ lưỡng đã cho thấy rằng đối với giấy, 
miền tỷ lệ không được rõ ràng như đối với một số vật liệu khác, thí dụ như nhiều kim loại. 
 
Với sự cộng tác của STFI, Lorentzen & Wettre đã phát triển một phương pháp được xác định  rõ ràng 
và xây dựng trên cơ sở quét liên tục một đường cong biểu diễn lực – biến dạng (xem hình 2.4) để có 
thể xác định được độ dốc tối đa Δ lực/Δ biến dạng. Trong khi quét, khoảng biến dạng Δe bằng 0,05% 
chiều dài ban đầu của mẫu thử được sử dụng. Theo phương pháp này thì các tác động nhiễu vào lúc 
khởi đầu qui trình lực - biến dạng không ảnh hưởng đến những tính toán độ cứng kéo. Phương pháp 
này cũng đảm bảo rằng việc xác định độ cứng kéo quả thật được thực hiện trong miền đàn hồi. Đây là 
điều kiện cơ bản đối với tất cả các phương pháp đo lường độ cứng. Tất nhiên một ưu điểm là nhà 
phân tích có thể thực hiện phương pháp này nhanh chóng và dễ dàng nhờ một thiết bị đo lường hiện 
đại.  
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Error!

 

ực như là một hàm số của độ giãn. Δe bằng 0,05% 
u dài ban đầu của mẫu thử, tức là là 50μm với chiều dài thử là 

y lưu ý định nghĩa về độ giãn bằng không. 

Lực tối đa 

Độ dốc tối đa 

Độ giãn  

bằng không 
 

= Độ giãn  

Hình 2.4. L
chiề
100mm. Hã

Vùng lực của cảm biến lực 

 
 

Tính chất quan trọng nhất của giấy 
Độ cứng kéo là tính chất cốt yếu trong việc chế tạo giấy có tính ổn định về cơ học. 

Khi giấy, các-tông và các-tông sóng bị uốn cong, các ứng suất kéo và nén phát sinh trên cả hai bên 
mặt phẳng trung gian. Trong những trường hợp tải lực thực tế, các ứng suất khác dĩ nhiên cũng 
phát sinh, nhưng chúng ta hãy đừng để ý đến chúng trong lúc này. Cường độ của các ứng suất kéo 
và nén đối với một bề dày cho trước phụ thuộc vào bán kính uốn cong, vào các độ cứng kéo và nén 
của vật liệu và vào sự phân bố các lớp vật liệu khác nhau (có độ cứng kéo khác nhau) trong tương 
quan với mặt phẳng trung gian. Không thể đưa ra một qui tắc chung nào cho việc sản xuất một loại 
giấy cứng tối ưu. Tuy nhiên, người ta có được độ cứng uốn tốt bằng việc chọn lựa tối ưu cấu trúc 
tấm hay tờ giấy, bột giấy, công nghệ xử lý bột giấy và sản xuất giấy. Có một tương quan tốt giữa độ 
cứng kéo và các tính chất về sức chịu khác, chẳng hạn như sức chịu nén và sức chịu kéo. Điều này 
làm cho độ cứng kéo trở thành một tính chất vật lý chung của vật liệu và như thế cũng là tính chất 
về sức chịu quan trọng nhất của hầu hết vật liệu giấy. 

 

Thử nghiệm định kỳ độ cứng kéo 
Việc đo lường độ cứng kéo bằng những thiết bị kéo truyền thống là một qui trình phức tạp và mất 
nhiều thời gian. Phương pháp đo này cũng không chính xác lắm, bởi vì đã có những khiếm khuyết 
trong thiết bị đo lường và trong việc tính toán đánh giá của người vận hành về các kết quả. Các máy 
đo độ cứng kéo hiện đại, được chế tạo đặc biệt cho việc thử nghiệm giấy, hiện được hầu hết phòng thí 
nghiệm giấy sử dụng. Độ chính xác do đó đã được nâng cao đáng kể, nhờ các thiết bị chính xác kết 
hợp với việc tính toán đánh giá độc-lập-với-người-vận-hành. Máy đo độ cứng kéo như trong hình 2.5 



thực hiện những việc đo lường và tính toán một cách tự động. Sức chịu kéo, biến dạng phá hủy và 
mức hấp thụ năng lượng kéo đều được đo lường và báo cáo cùng với số đo độ cứng kéo. 

 
Hình 2.5 

 

  
 

Ảnh 1:  Mẫu thử được đưa vào máy 
 

 
Ảnh 2: Mẫu thử bị kéo căng    Ảnh 3:  Bản in báo cáo kết quả 

 
 

Đo lường độ cứng kéo theo phương pháp siêu âm 
Việc xác định độ cứng kéo theo phương pháp siêu âm là một giải pháp thay thế tiết kiệm thời gian 
cho máy thử kéo thông dụng. Âm thanh siêu âm là âm thanh có tần số cao hơn tầm nghe của người, 
thông thường nằm trong khoảng từ 20kHz đến 100GHz. Nguyên lý của phương pháp này là âm 
thanh truyền trong vật liệu với một tốc độ phụ thuộc vào các tính chất đàn hồi của vật liệu này. 
Trong vật liệu cứng, âm thanh truyền nhanh hơn trong vật liệu có độ cứng thấp. Chỉ số độ cứng kéo 
E* đối với một vật liệu cho trước thật sự tỉ lệ với bình phương của tốc độ của âm thanh truyền 
trong vật liệu này. Đơn giản hóa, mối quan hệ này có thể được trình bày bằng công thức: 
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(2.11)  E* = k × v2

(2.12)  St = k × v2 × w 

trong đó: E* = chỉ số độ cứng kéo (Nm/kg) 
  St = độ cứng kéo (N/m) 
  k = hằng số (vô thứ nguyên) 
  v = tốc độ âm thanh đo được (m/s) 
  w = định lượng giấy (kg/m2) 
 

Trên lý thuyết, hằng số nói trên rất gần bằng số 1. Độ cứng kéo thu được bằng kỹ thuật siêu âm 
luôn luôn cao hơn độ cứng kéo được tính toán đánh giá bằng máy đo độ kéo, do những chênh lệch 
trong khung thời gian thử nghiệm. 

Phương pháp siêu âm mang lại một số lợi điểm, mà đặc biệt đáng chú ý nhất là phương pháp này 
mang tính không phá hủy và có thể được thực hiện trực tiếp trên các tấm giấy. Do đó, hoạt động 
mất nhiều thời gian là cắt mẫu giấy được loại bỏ. Phương pháp đo lường này nhanh và vì thế mở ra 
những triển vọng mới cho việc đo độ cứng kéo theo vài hướng khác nữa, ngoài các hướng chính cổ 
điển, đó là hướng dọc của máy xeo (MD) và hướng ngang của máy xeo (CD).  

 

Đo độ cứng kéo bằng phương pháp siêu âm mở ra những khả năng mới  
để tối ưu hóa qui trình sản xuất 

Việc thường xuyên đo độ cứng kéo trên toàn bộ bề rộng băng giấy trên mỗi trục máy xeo, với sự hỗ 
trợ của một hệ thống AUTOLINE hay ISOTUNER sẽ cung cấp dữ liệu quí giá về chất lượng cho 
việc kiểm soát qui trình sản xuất. Bởi vì phương pháp này rất nhanh chóng và được thực hiện hoàn 
toàn tự động, nên độ cứng kéo có thể được ghi nhận tại nhiều góc và ở nhiều vị trí theo chiều ngang 
của băng giấy. Chẳng hạn như, việc đo lường có thể được thực hiện với một khoảng cách tương 
ứng với khoảng cách của các vít môi phun bột trong thùng đầu máy xeo. Ngoài tỷ số của độ cứng 
kéo theo phương dọc trên độ cứng kéo theo phương ngang, ta còn có thể thu được thông tin về góc, 
so với hướng dọc của máy xeo, mà tại đó độ cứng kéo đạt được trị số tối đa. Bởi vì có một quan hệ 
chặt chẽ giữa định hướng trung bình của xơ sợi giấy và độ cứng kéo, nên phương pháp này rất phù 
hợp cho việc xác định và kiểm soát định hướng xơ sợi của giấy.  

  

Đo lường độ cứng kéo theo phương pháp siêu âm – một bước tiến đến kiểm soát 
 để hạn chế “xoắn” ở mức tối thiểu 

Việc thiếu độ bằng phẳng của giấy, của các-tông và các-tông sóng là một vấn đề được nhiều người 
biết và thường là vấn đề chất lượng nghiêm trọng. Sự không bằng phẳng có thể liên quan đến và do 
nhiều thứ khác nhau, mà thường được nêu ra không rõ ràng. Tuy nhiên, "quăn" và "xoắn" là hai 
khái niệm mà hầu hết mọi người đều biết. Quăn nói đến trạng thái khi tấm giấy uốn cong theo các 
hướng chính của băng giấy. Như thế chúng ta có quăn theo hướng dọc máy MD và quăn theo 
hướng ngang máy CD. Thứ nguyên của quăn là nghịch đảo của bán kính tính bằng mét. Xoắn đề 
cập đến việc vặn xoắn tấm giấy so với hướng dọc của máy xeo. Hãy xem các hình 2.6 và 2.7. 
 
 



 
 

 
 
 

Hình 2.6 
Định nghĩa về các 
khái niệm quăn-MD, 
quăn-CD và xoắn 

Hình 2.7 
Trong quăn kết hợp, một hướng 
quăn thường chi phối. Kết quả 
thường trở thành trạng thái được 
trình bày trong hình này. Một 
quăn với một xoắn nhẹ. 
 
Trên một hướng nhất định trong 
tấm giấy, một bề mặt không bị 
xoắn có thể được nhìn thấy với 
một quăn có trị số 1/R trong đó R 
là bán kính cong. 

 
 

Quăn và xoắn xảy ra chủ yếu do những khác biệt về tính giãn nở khi có thay đổi về độ ẩm của các 
lớp khác nhau trong tấm giấy. Chúng ta quan sát được những tác động tương tự trong gỗ. Khi hàm 
lượng ẩm cao thì vật liệu giãn nở và khi hàm lượng ẩm thấp thì sự co ngót xảy ra. Sự giãn nở theo 
hướng ngang của xơ sợi nhiều hơn theo hướng dọc của xơ sợi. Điều này thật hiển nhiên trong gỗ 
nguyên chất, trong đó định hướng của xơ sợi có thể thấy rõ. Sự giãn nở trong giấy không thể tiên 
đoán như trong gỗ. Tuy nhiên, điều thường được nhận thấy là tính giãn nở do thay đổi độ ẩm của 
một loại giấy nhất định giảm xuống khi độ cứng kéo được gia tăng. Do đó, thường có thể thu nhận 
được thông tin về những thay đổi trong tính giãn nở do thay đổi độ ẩm bằng cách đo độ cứng kéo. 

Nếu chúng ta giả thiết rằng chúng ta có một tấm giấy mà độ cứng kéo tối đa trùng khớp với hướng 
chính của máy xeo giấy, MD, thì sự thay đổi hàm lượng ẩm chỉ có thể làm cho tấm giấy uốn cong 
theo các hướng dọc máy MD hay hướng ngang CD. Tấm giấy chỉ uốn cong vì khó mà chế tạo một 
tấm giấy có tính đối xứng hoàn toàn theo chiều dày của nó. Vấn đề này thật là hiển nhiên trong máy 
xeo lưới dài, ở đó giấy được khử nước chỉ theo một hướng. Thông thường, một mức độ quăn nhất 
định theo hướng máy MD hay theo hướng ngang CD có thể được chấp nhận cao hơn so với độ xoắn 
tấm giấy. Những vấn đề như nghiêng chồng giấy xếp, và thậm chí những vấn đề về cuộn giấy, liên 
quan nhiều đến thực tế là hướng chính của định hướng xơ sợi không trùng khớp với hướng chính của 
máy xeo. 
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Hình 2.8 
Các biên dạng ghi chỉ số độ cứng kéo và định hướng của 
độ cứng kéo trên bề rộng của băng giấy. Việc đo lường 
được thực hiện theo phương pháp siêu âm với hệ thống 
đo lường ISOTUNER. 

Góc định hướng thớ sợi 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bởi vì định hướng xơ sợi được xác định chủ yếu bởi điều kiện vận hành tại phía ướt của máy xeo giấy, 
nên thường thì nguyên nhân của vấn đề xoắn có thể được tìm thấy ở đó. Dòng chảy nghiêng lệch của 
bột giấy phát sinh tại các mép của lưới không phải là điều ít khi xảy ra, điều này phụ thuộc vào các hiệu 
ứng mép khác nhau. Một số vấn đề có thể được loại bỏ bằng các biện pháp đơn giản chẳng hạn như 
thay đổi các thông số vận hành, thí dụ cắt giảm tỉ lệ phun bột lên lưới, trong khi những vấn đề khác có 
thể đòi hỏi việc xây dựng lại phía ướt của máy xeo. Các yếu tố khác, vốn được cho là có ảnh hưởng đến 
hiện tượng quăn và xoắn, là các điều kiện sấy khô. Phụ thuộc vào mức độ tấm giấy có thể tự do xê dịch 
suốt quá trình sấy khô, các ứng suất khác nhau được đưa vào tấm giấy. Đặc biệt theo chiều ngang CD 
của giấy, việc sấy khô xảy ra trong những điều kiện tương đối không được kiểm soát. 

 

Những công cụ để có được giấy phẳng hơn 
Như trong mọi hoạt động, người ta chỉ đạt được một kết quả có thể chấp nhận khi kiến thức được 
kết hợp với các công cụ phù hợp. Quý vị độc giả, những nhà sản xuất giấy là người hiểu biết về qui 
trình sản xuất lẫn thành phẩm. Quý vị nắm quyền chủ động để đưa ra quyết định đúng đắn nhằm tối 
ưu hóa chất lượng. Quyết định xây dựng lại máy xeo giấy là một quyết định trọng đại. Vì thế, bằng 
mọi giá phải tránh đưa ra quyết định sai lầm dựa trên các công cụ có khiếm khuyết. Chúng tôi, 
Lorentzen & Wettre, cung cấp kiến thức về kỹ thuật đo lường và các công cụ phù hợp. 
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Các công cụ cơ bản để có được các biện pháp thành công nhằm ngăn chặn sự không bằng phẳng là: 
• Máy đo định hướng độ cứng kéo  
• Máy đo quăn và xoắn  
• Máy đo sự giãn nở do ẩm  
• Chương trình máy tính để tính toán quăn và xoắn dựa theo lý thuyết vật liệu nhiều lớp được 

phát triển tại STFI. 
• Kiến thức 

 
 

Hình 2.9 ISOTUNER
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Chương 3 
 

Độ cứng uốn 
 

Độ cứng uốn 
Có nhiều phương pháp xác định độ cứng uốn và các tính chất liên quan đến độ cứng uốn, chẳng hạn như 
lực uốn và mômen uốn. Các thí dụ về phương pháp đo lường độ cứng uốn là phương pháp độ cứng uốn 
cộng hưởng sử dụng cho giấy và phương pháp độ cứng uốn 4-điểm sử dụng cho các-tông sóng. Những 
phương pháp như các phương pháp của Taber và Clark và phương pháp sức chịu uốn 2-điểm dựa theo 
L&W là tất cả thí dụ về các phương pháp "liên quan đến độ cứng uốn", nghĩa là các phương pháp vốn 
không thật sự đo lường độ cứng uốn, mà đo thứ gì đó có tương quan với độ cứng uốn. Các kết quả đo 
thường được ghi nhận dưới hình thức sức chịu uốn hay mômen uốn. Các phương pháp liên quan đến độ 
cứng uốn này có đặc trưng là kết quả đo phụ thuộc rất nhiều vào giới hạn đo và vào các điều kiện đo 
lường khác. 

Việc đo độ cứng uốn bao hàm một số vấn đề về lý thuyết mà chúng ta đã biết xử lý với sự trợ giúp 
của các lý thuyết về cơ học vật liệu, các phương pháp đo lường và thiết bị chính xác. Việc đo lường 
độ cứng uốn thậm chí còn đòi hỏi cao hơn ở phương pháp và thiết bị đo, nếu chúng ta thực sự đo 
được những gì chúng ta có ý định đo. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét ngay độ cứng uốn 
bằng cách nghiên cứu các lý thuyết về cơ học vật liệu, để có được sự hiểu biết tốt hơn về tính chất 
quan trọng này. Tham vọng ở đây là hiểu biết các ứng suất tác động qua lại khi vật liệu chịu tác 
dụng của một mômen uốn. Vì thế chúng tôi không đưa vào những diễn giải toán học cơ bản, chẳng 
hạn như việc tính toán tổng quát về mômen quán tính. 

 

Hai nguyên lý cho việc đo lường độ cứng uốn 
Hai nguyên lý khác nhau được sử dụng cho việc xác định độ cứng uốn. Thứ nhất là nguyên lý uốn 
thanh dầm, vốn dĩ sẽ được phân chia thành các phương pháp 2-điểm, 3-điểm và 4-điểm, phụ thuộc 
vào số điểm tác dụng tải lực trên mẫu thử. Thứ hai là nguyên lý độ cứng cộng hưởng, ở đây tần số 
tự nhiên của dao động tự do được sử dụng. 

 

Lý thuyết về độ cứng uốn trong việc uốn thanh dầm 
Vì giấy là một vật liệu hết sức phức tạp nhìn theo quan điểm độ cứng uốn, nên chúng tôi quyết định 
trình bày các lý thuyết về độ cứng uốn, bắt đầu từ một thanh kim loại có tiết diện hình chữ nhật. 
Thanh này được giả thiết là không có trọng lượng để chúng ta không cần phải đưa trọng lượng của 
nó vào nội dung thảo luận. 
 

 
Hình 3.1 
Uốn cong thuần túy của một thanh 
dầm có tiết diện hình chữ nhật 
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Chúng ta hãy xét trường hợp thanh kim loại này được tác dụng bởi một mômen M tại hai điểm đầu 
của nó. Bởi vì không có các lực ngang tác động lên thanh này, nên không có ứng suất cắt và 
mômen không thay đổi dọc theo thanh kim loại. Như thế, bán kính cong R cũng không thay đổi dọc 
theo thanh này và tất cả các tiết diện mặt phẳng vẫn thẳng góc với mặt trung hòa trong khi uốn 
cong. Hình 3.2 cho thấy mômen uốn tỷ lệ với độ cong. Những độ cong khác nhau cũng được minh 
họa. 

Độ cứng uốn của thanh, Sb, được định nghĩa như sau: 

(3.1)  
)/1( Rb

MSb =  

trong đó: Sb = độ cứng uốn (Nm) 
  M = mômen (Nm) 
  b = bề rộng của thanh (m) 
  R = bán kính cong (m) 
  (1/R = độ cong) 
 

 
 

 

Rb
MSb /1×

=  

Hình 3.2 
Mômen uốn, Sb, là thương số giữa 
mômen uốn trên bề rộng và nghịch 
đảo của bán kính cong 

Mômen uốn/bề rộng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyên lý uốn thanh dầm được áp dụng trong phương pháp 4-điểm để xác định độ cứng uốn của 
các-tông sóng. 

Do sự uốn cong, phần lõm của thanh dầm chịu một biến dạng nén và phần lồi của thanh dầm chịu 
một biến dạng kéo. Ở đâu đó giữa hai phần nói trên phải có một lớp không chịu biến dạng nào. Lớp 
này được gọi là mặt trung hòa. 
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Hình 3.3 
Các biến dạng kéo và nén trong tương quan với mặt trung hòa 

Sức căng 
 
Sức nén Mặt trung hòa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biến dạng ε thay đổi tuyến tính trên tiết diện theo công thức: 

(3.2)  
R
Z

=ε  

trong đó: ε = biến dạng (vô thứ nguyên) 
Z = khoảng cách từ mặt trung hòa (m) 
R = bán kính cong (m) 

 

Khi thanh dầm bị uốn trong phạm vi miền đàn hồi, miền có quan hệ tuyến tính giữa ứng suất và 
biến dạng, thì định luật Hooke có thể được áp dụng cho mỗi lớp trong thanh này. 

Nếu thành phần mômen được lấy ,tích phân theo hướng Z, thì độ cứng uốn có thể được tính như 
một hàm số của môđun đàn hồi E và hình học của thanh dầm. 

(3.3)  
b

IESb
×

=  

trong đó: Sb = độ cứng uốn (Nm) 
E = môđun đàn hồi (N/m2) 
I = mômen quán tính tiết diện của thanh dầm (m4) 

  B = bề rộng của thanh dầm (m) 
 

Đối với một thanh dầm hình chữ nhật, ta có được biểu thức sau đây: 

(3.4)  
12

3tESb
×

=  

trong đó: Sb = độ cứng uốn (Nm) 
E = môđun đàn hồi (N/m2) 
t =  bề dày của thanh dầm (m) 

 

Một biểu thức tốt hơn để sử dụng cho một vật liệu chẳng hạn như giấy là: 

(3.5)  
12

2tSS t
b

×
=  

trong đó: Sb = độ cứng uốn (Nm) 
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  St = E x t = độ cứng kéo (N/m) 
  t = bề dày (m) 

Bởi vì giấy có tính xốp và có thể nén được, nên tốt hơn là phương trình nói trên được diễn tả theo 
các tính chất khác nhau của vật liệu, chỉ số độ cứng uốn, khối lượng riêng và định lượng giấy. Từ 
định nghĩa về khối lượng riêng, ρ = w/t, và chỉ số độ cứng uốn,  
E* = E/ρ, ta có được biểu thức sau đây:  

(3.6)  2
*3 1

12
1

ρ
×××= EwSb   

trong đó: Sb = độ cứng uốn (Nm) 
w = định lượng giấy (kg/m2) 
E* = chỉ số độ cứng kéo (Nm/kg) 
ρ = khối lượng riêng (kg/m3) 

 

Phương trình này diễn tả độ cứng uốn liên quan đến khối lượng (w), một tính chất của vật liệu (E*) 
và cấu trúc xốp của giấy (ρ). 

Để thực hiện các phép tính định lượng dựa theo các phương pháp nói trên, cần phải biết bề dày đích 
thực và khối lượng riêng của giấy, như đã được đề cập trước đây. Từ phương trình (3.6), rõ ràng là 
độ cứng uốn phụ thuộc vào định lượng giấy lũy thừa ba. Vì thế, khái niệm chỉ số độ cứng uốn  

được cho ra bằng biểu thức: 

*
bS

(3.7)  3
*

w
SS b

b =  

trong đó:   = chỉ số độ cứng uốn (Nm*
bS 7/kg3) 

Sb  = độ cứng uốn (Nm) 
w  = định lượng giấy (kg/m2) 

 

Chỉ số độ cứng uốn của giấy là vào khoảng 0,5 – 2 Nm7/kg3.  
 

Mômen quán tính 
Trong việc uốn cong một thanh dầm có diện tích tiết diện cho trước, hình dạng của tiết diện quyết 
định sức chống của thanh này đối với việc uốn cong. Điều này thật dễ chấp nhận một cách có lý, 
khi chúng ta quan sát các thanh dầm trong hình 3.4. Cả hai thanh có cùng trọng lượng và chứa cùng 
số lượng vật liệu, nhưng thanh B với tiết diện hình chữ I có sức chống uốn lớn hơn nhiều so với 
thanh A, nghĩa là mômen quán tính của thanh B lớn hơn mômen quán tính của thanh A. 

 
 
 
 Hình 3.4 

Hai thanh A và B được chế tạo bằng vật liệu như nhau 
và có cùng trọng lượng. Thanh B, với tiết diện hình chữ 
I, có sức chống uốn lớn hơn nhiều. Mômen quán tính I 
của B lớn hơn của A. 
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Trong một thí dụ khác, một tấm các-tông sóng loại C, chế tạo bằng hai lớp giấy mặt mỗi lớp có 
định lượng 120g/m2 và một lớp giấy trung gian có định lượng 150g/m2, được so sánh với một tấm 
giấy dán nhiều lớp có cùng tổng định lượng giấy. 

Mặc dù định lượng giấy tổng cộng như nhau, nhưng tấm các-tông sóng có độ cứng uốn lớn gấp vài 
trăm lần độ cứng uốn của tấm giấy, bởi vì mômen quán tính khác nhau. Tiết diện khác nhau dẫn 
đến mômen quán tính khác nhau. Đối với tiết diện hình chữ nhật, vốn gần đúng với giấy, mômen 
quán tính được tính bằng biểu thức: 

(3.8)  
12

3tbI ×
=  

trong đó: I = mômen quán tính (m4) 
b = bề rộng (m) 
t = bề dày (m) 

 

Như công thức này cho thấy rõ, mômen quán tính có thứ nguyên của m4. 

Dĩ nhiên có thể tính toán mômen quán tính tổng cộng, bất kể hình dạng của tiết diện; và còn có thể 
tính toán với các vật liệu kết hợp khác nhau. Tuy nhiên, điều này thường dẫn đến những phép tính 
về toán học rất phức tạp, mà chúng ta sẽ không thảo luận thêm ở đây. Cũng không cần phải có khả 
năng tính toán mômen quán tính mới thực hiện được những việc đo lường độ cứng uốn. 

Tuy nhiên, sự hiểu biết về các mối quan hệ là quan trọng để tránh được các sai lầm nghiêm trọng 
trong khi đo và trong việc diễn giải dữ liệu đo lường. 

Nguyên lý thanh dầm có tiết diện hình chữ I chỉ ra rằng độ cứng uốn của giấy có thể được tối ưu 
hóa bằng cách sử dụng bột giấy có chỉ số độ cứng kéo E* cao trong các lớp bên ngoài và bột giấy 
có khối lượng riêng thấp trong các lớp giữa. 

Bằng việc sử dụng lý thuyết về vật liệu nhiều lớp, ta có thể tính toán và tối ưu hóa độ cứng uốn của 
các tấm giấy gồm nhiều lớp và tấm các-tông sóng.  

 

Phương pháp 4-điểm 
Trong phương pháp 4-điểm, định nghĩa của độ cứng uốn, đã được nêu ra trong phương trình 3.1, 
được áp dụng một cách trực tiếp. 
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Hình 3.5 
Nguyên tắc tác dụng tải lực và sự 
phân bố mômen uốn đối với 
phương pháp 4-điểm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mômen uốn  
 
 
 



 
 

Một thanh dầm được đặt trên hai giá đỡ A và B, nằm cách nhau một khoảng cách l như trong hình, 
và được tác dụng bằng các lực F tại các điểm cách các điểm tựa một khoảng a. 

Trong phương pháp 4-điểm, mômen giữa hai điểm tựa là không đổi. Vì thế, có thể kỳ vọng rằng vật 
liệu thử uốn cong có hình dạng cung tròn. Hơn nữa, vì không có các lực ngang phát sinh giữa hai 
điểm tựa phía trong, nên không có các lực cắt có thể gây nhiễu cho việc đo lường. Giữa các giá đỡ, 
thanh dầm bị ảnh hưởng bởi một mômen thuần túy M = F x a. 
Hình 3.6 
Máy thử độ cứng uốn 4 điểm 

Bán kính cong R đối với các trường hợp uốn cong ít, có thể được diễn tả như một hàm số của l và 
độ lệch tối đa δ của thanh dầm theo phương trình: 

(3.9)  
δ8

2lR =  

trong đó: R = bán kính cong (m) 
l = khoảng cách giữa các điểm tựa (m) 
δ = độ lệch tối đa (m) 

Theo định nghĩa, độ cứng uốn  RM
R

MSb ×== 1  

Như thế, độ cứng uốn trở thành: 

(3.10)  
8

2la
b

FSb
×

×
×

=
δ

 

trong đó:    Sb = độ cứng vửng uốn (Nm) 
  F = tải lực (N) 
  δ = độ lệch tối đa (m) 
  a = khoảng cách từ điểm tựa đến điểm đặt tải lực (m) 
  l = khoảng cách giữa các điểm tựa (m) 
  b = bề rộng của mẫu thử (m) 
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Phương pháp 2-điểm 
Trong phương pháp đo độ cứng uốn 2-điểm, một đầu của mẫu thử được giữ chặt bằng một cái kẹp, 
như trình bày trong hình 3.7, và mẫu thử được tác dụng bằng lực F cách cái kẹp một khoảng l. Mẫu 
thử do đó bị uốn cong và điểm đầu bị lệch một quãng δ. 

 
Hình 3.7 

Nguyên tắc tác dụng tải lực và sự phân bố mômen uốn 
 đối với phương pháp 2-điểm 

Mômen uốn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trong một thanh dầm được kẹp chặt và được tác dụng lực như trong hình 3.7 thì mômen uốn phát 
sinh. Điều có thể thấy rõ ngay, mà không cần những suy diễn về toán học dài dòng, là mômen lớn 
nhất phát sinh tại chỗ cái kẹp. Vì thế đây được gọi là "vùng nguy hiểm", bởi vì khi thanh dầm bị 
uốn đến phá hủy, thì sự phá hủy sẽ xảy ra ở đây. 

Mômen M thay đổi theo khoảng cách l tính từ cái kẹp. 

Bằng việc áp dụng phương trình về đường đàn hồi, ta có được biểu thức sau đây: 

(3.11)  
b

lFSb ××
×

=
3

3

δ
 

trong đó: Sb = độ cứng uốn (Nm) 
F = lực (N) 
l = chiều dài (m) 
b = bề rộng (m) 
δ = độ lệch tối đa (m) 

 

Trong công thức trên đây, δ = Θ  x l, trong đó góc uốn Θ  được tính bằng radian. Nếu Θ  được cho 
bằng độ thay vì radian, thì ta có biểu thức thay thế sau đây: 

(3.12)  
b

lFSb ××Θ
××

=
π
602

 

trong đó: Sb = độ cứng uốn (Nm) 
F = lực (N) 
l = chiều dài (m) 
b = bề rộng (m) 

 = góc (độ) Θ

Công ty Cổ phần Giấy An Bình 
www.anbinhpaper.com 

Tài liệu Lưu hành Nội bộ 
25 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.8 
Máy thử sức chịu uốn 

Ngay cả đối với phương pháp 2-điểm, định luật Hooke về tính tỷ lệ giữa lực và sự biến dạng cũng 
có hiệu lực. Như trong trường hợp độ cứng kéo, điều này có thể được minh họa trên một đồ thị biểu 
diễn lực theo sự uốn góc trong hệ thống tọa độ Descartes, với lực được biểu thị trên trục Y và độ  
uốn góc được biểu thị trên trục X,  như cho thấy trong hình 3.9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 3.9 
Đồ thị biểu diễn lực/độ lệch góc. Ngay cả trong việc đo lường độ cứng uốn theo nguyên lý 
uốn thanh dầm, định luật Hooke về quan hệ tuyến tính giữa lực và biến dạng cũng có hiệu 
lực. 

Θ [độ] 

Khi lực uốn được đo giữa góc uốn Θ  (từ 0 độ) và một số độ định trước, biểu thức trên đây có thể 
được đơn giản hóa thành: 

(3.13)  
b

lFSb ×Θ
××

=
2119,  

trong đó: Sb = độ cứng uốn (Nm) 
F = lực (N) 
l = chiều dài (m) 
Θ  = góc uốn (độ) 
b = bề rộng của mẫu thử (m) 

Vì tồn tại các lực ngang, nên các lực cắt ảnh hưởng đến việc đo lường, mặc dù chúng thường được 
giả thiết là không đáng kể. 
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Phương pháp 3-điểm 
 
Phương pháp 3-điểm có thể được mô tả như hai hình ảnh phản chiếu của phương pháp 
2-điểm. Công thức độ cứng uốn cho phương pháp 3-điểm là: 

(3.14)  
48

3

××
×

=
δb

lFSb  

trong đó: Sb = độ cứng uốn (Nm) 
  F = lực (N) 
  δ = độ lệch tối đa (m) 
  l = chiều dài (m) 
  b = bề rộng của mẫu thử (m) 
 

 
 
Hình 3.10 

Nguyên tắc tác dụng tải lực và sự phân bố mômen uốn 
đối với phương pháp 3-điểm 

Mômen uốn 

 
Phương pháp 3-điểm thường không được dùng cho giấy, nhưng phương pháp này trước đây đã 
được dùng thường xuyên cho việc đo lường độ cứng uốn của các-tông và các-tông sóng, bởi vì việc 
thực hiện phương pháp này tương đối đơn giản trong các máy thử gọi là máy thử kéo vạn năng. 
Hình 3.10 cho thấy nguyên tắc tác dụng tải lực. Như có thể thấy rõ, mômen lớn nhất là tại điểm tác 
dụng tải lực ở giữa và không thể dự kiến rằng mẫu thử sẽ uốn theo hình tròn. Ngoài ra, các ứng suất 
cắt phát sinh vì lực ngang tồn tại.
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Nguyên lý của phương pháp độ cứng cộng hưởng là tần số riêng của vật liệu trong lúc dao động tự 
do phụ thuộc vào độ cứng uốn của vật liệu, chiều dài dao động tự do và trọng lượng của vật liệu. 

Khi một dải giấy, với định lượng giấy đã được biết, dao động với một tần số nhất định, thì độ cứng 
uốn có thể được tìm ra bằng cách xác định chiều dài tự do của mẫu mà có cộng hưởng tại tần số đó, 
nghĩa là, tạo ra tần số tự nhiên của mẫu. Phương trình diễn tả mối quan hệ này là: 

50
2

2

2
1 .)(

w
S

l
kf b××=

π
 (3.15)  

trong đó: f = tần số (Hz) 
     k = một hằng số vô thứ nguyên  (= 1,875) 
  l = chiều dài của dải giấy tự do (m) 
  w = định lượng giấy của mẫu thử (kg/m2) 
  Sb = độ cứng uốn (Nm) 
 

Nếu mẫu thử được làm cho dao động tại 25Hz, thì biểu thức trên đây trở thành: 

wlSb ×××= 43102  (3.16)  

trong đó: Sb = độ cứng uốn (Nm) 
  l = chiều dài của phần giấy treo tự do (m) 
  w = định lượng giấy của mẫu thử (kg/m2) 
 

Trong thực tiễn, việc đo lường dựa theo phương pháp độ cứng cộng hưởng được thực hiện bằng 
việc làm ngắn dần dần chiều dài tự do của mẫu giấy, bằng cách rút mẫu giấy giữa các ngàm kẹp 
dao động dùng để kẹp mẫu giấy dưới một sức ép nhẹ. Ở một chiều dài tự do nhất định, sự cộng 
hưởng tự nhiên xảy ra. Sự cộng hưởng tự nhiên này có đặc trưng là biên độ của giấy dao động tự do 
đạt mức tối đa. Chiều dài tự do của mẫu giấy khi sự cộng hưởng xảy ra là một đo lường về độ cứng 
uốn. 
 
  
 

 

Hình 3.11 
Cách bố trí tổng quát cho việc xác định độ 
cứng uốn dựa theo phương pháp cộng 
hưởng. Thiết bị có thể được đặt theo chiều 
ngang như trong hình, hay ở bất cứ vị trí 
nào khác. (1) Phương tiện để đo biên độ có 
thể được gắn tại bất cứ điểm nào dọc theo 
dải giấy, không nhất thiết tại đầu mút của 
nó. (2) Cái kẹp dao động. (3) Lực kẹp tác 
động vào đây. (4) Cái kẹp cho điều chỉnh để 
kéo mẫu giấy.  
 
Trong thí dụ này, dải giấy thử được thử 
theo hướng dọc của máy xeo (MD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trong lúc đo độ cứng uốn theo phương pháp độ cứng cộng hưởng, các quy luật tự nhiên bảo đảm 
rằng độ lệch do uốn xảy ra theo đúng cách về mặt vật lý, do đó không có sai số về phương pháp đo 
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Trong máy đo độ cứng cộng hưởng SE017 của Lorentzen & Wettre, lý thuyết về độ cứng cộng 
hưởng đã được kết hợp với một thiết kế có chất lượng kỹ thuật cao tạo thành một thiết bị đo lường 
chính xác và hợp lý, một thiết bị xứng với cái tên 'máy đo độ cứng uốn'. Việc thiết bị này được sử 
dụng nhanh chóng và dễ dàng là có ý nghĩa quan trọng đối với cả công việc kiểm tra chất lượng lẫn 
công việc nghiên cứu. Nhờ khoảng đo lường rộng (1-10.000) của thiết bị này mà độ cứng uốn của 
nhiều vật liệu khác nhau, từ giấy báo đến các-tông nhiều lớp, có thể được đo với cùng một thiết bị. 
Xem hình 3.12. 
 

 
 
Hình 3.12 
Ảnh 1:  Đưa mẫu thử  vào máy... 
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Ảnh 2:  Đo lường . . .     Ảnh 
3: Báo cáo kết quả được in ra 
 
 



Các nguồn sai số trong đo lường độ cứng uốn 
 

Khi đo lường độ cứng uốn, phải nhận biết một số nguồn sai số. 

 

Nguồn sai số A 
Miền đàn hồi bị vượt quá 
Một nguồn sai số nghiêm trọng, trong hầu hết các phương pháp mômen uốn, là sự uốn cong vượt 
quá mức cho phép để định luật Hooke về tính tỷ lệ giữa lực và các biến dạng còn có hiệu lực, nghĩa 
là, đo lường sức chống uốn ít nhiều được xác định, chứ không phải độ cứng uốn. Điều này thật là 
nghiêm trọng, bởi vì nó dễ dẫn đến việc ước lượng thấp trong trường hợp các vật liệu dày, mà 
chúng có thể được kỳ vọng có độ cứng uốn cao. Có thể ngăn ngừa được những sai lầm này bằng 
cách sử dụng một thiết bị đo lường được thiết kế tốt. Thí dụ, trong thiết bị thử nếp gấp hay nếp uốn 
của Lorentzen & Wettre, độ cứng uốn được đánh giá theo cách tương tự như cách được sử dụng 
trong việc đo lường độ cứng kéo, nghĩa là, độ dốc tối đa của đường cong biểu diễn lực theo độ lệch 
được tìm ra. Một thí dụ khác về cách thức tránh vấn đề nói trên được đưa vào máy thử độ cứng uốn 
4-điểm của Lorentzen & Wettre dùng cho các-tông sóng và các-tông thường, trong đó chương trình 
máy tính kiểm tra độ lệch có còn nằm trong phạm vi miền đàn hồi hay không. Người vận hành chỉ 
cần báo cho thiết bị về kích cỡ xấp xỉ của mẫu thử. Miền đàn hồi trong lúc đo lường độ cứng kéo 
thường liên quan một biến dạng không nhiều hơn khoảng 0,2%. Điều này có nghĩa là đối với các 
phương pháp uốn thanh dầm truyền thống, độ lệch và góc uốn không được vượt quá các trị số 
tương ứng được cho trong công thức sau đây: 

t
l 231 ×

=
.δ  (3.17) phương pháp 2-điểm:  

t
l×

=Θ
76  (3.18)     

t
l 2330 ×

=
.δ  (3.19) phương pháp 3-điểm:  

(3.20) phương pháp 4-điểm:  
t

l 250 ×
=

.δ  

trong đó: δ = độ lệch cho phép tối đa (mm) 
Θ  = góc uốn cho phép tối đa 
t = bề dày của mẫu thử (μm) 
l = chiều dài của mẫu thử (mm) 
 

Cần chỉ ra rằng đối với việc đo lường độ cứng uốn 4-điểm theo Lorentzen & Wettre, độ lệch đã 
được giới hạn dưới mức biến dạng 0,05% ở các lớp ở phía ngoài, dựa trên những nghiên cứu cẩn 
thận về độ chính xác được thực hiện trong lúc tiêu chuẩn hóa phương pháp này. Để tạo điều kiện dễ 
dàng cho nhà phân tích trong việc đo lường, bản thân thiết bị tự kiểm tra độ lệch có còn nằm trong 
giới hạn cho phép hay không. Các giới hạn được đưa ra trên đây đối với độ lệch và góc uốn vì thế 
phải được sử dụng thật cẩn thận.  
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Nguồn sai số B 
Các sai số trong công thức đối với các phương pháp 2-điểm và 3-điểm 
Một nghiên cứu về mômen uốn đối với các phương pháp 2-điểm và 3-điểm theo hình 3.7 và hình 
3.10 cho thấy rằng mômen được phân bố không đồng đều trên chiều dài đo lường được tác dụng 
tải, do đó không thể kỳ vọng rằng mẫu thử sẽ uốn theo một cung tròn. Trong việc tính toán tìm ra 
độ cứng uốn, một số biện pháp đơn giản hóa nhất định đã được thực hiện trong phương trình của 
đường cong biến dạng. Sai số phát sinh trong việc tính toán độ cứng uốn gia tăng khi độ lệch gia 
tăng. Trong phương pháp 2-điểm, ở góc uốn 7,5 độ và chiều dài uốn 50mm, sai số này đã vào 
khoảng 6%. Trong phương pháp 4-điểm, nguồn sai số này không tồn tại, bởi vì mẫu thử vạch ra 
một phần của vòng tròn trong lúc uốn cong. Để giữ sai số đo lường trong giới hạn 5%, mà sai số 
này gắn với sự thật là mẫu thử trong lúc uốn cong không theo đúng các tiêu chí được mô tả bởi 
công thức liên quan, thì độ lệch hay góc uốn phải được hạn chế dựa theo công thức sau đây: 

(3.21)  phương pháp 2-điểm:  δ = 0,132 x 1 

(3.22)  < 7,5Θ o

(3.23)  phương pháp 3-điểm: δ = 0,067 x 1 

trong đó: δ = độ lệch cho phép tối đa (mm) 
  Θ = góc uốn cho phép tối đa (độ) 
  l = chiều dài của mẫu thử (mm) 

 

 

Nguồn sai số C 
Các lực cắt gây nhiễu khi đo bằng các phương pháp 2-điểm và 3-điểm 
Bởi vì, trong việc uốn cong bằng các phương pháp 2-điểm và 3-điểm, các lực cắt phát sinh và gây 
nhiễu loạn kết quả đo lường, nên nguồn sai số này cũng phải được xem xét   Để giữ các lực cắt thấp 
hơn 1%, thì chiều dài của mẫu thử phải ít nhất là gấp 40 lần bề dày của nó, đây là một điều kiện 
thường tồn tại trong thực tiễn. 

 

 

Nguồn sai số D 
Thay đổi bề dày suốt thời gian kẹp chặt ở “vùng nguy hiểm” 

Trong biểu thức toán học về độ cứng uốn, bề dày của mẫu thử là cực kỳ quan trọng. Một khó khăn 
thêm nữa là mômen cao nhất phát sinh chính xác tại điểm kẹp mẫu thử. Việc đo lường độ cứng uốn 
theo phương pháp 2-điểm bị ảnh hưởng mạnh bởi khả năng nén của vật liệu. Sẽ không đủ nếu chỉ 
có một sức ép trên các mấu kẹp để kẹp chặt. Ta cũng phải đảm bảo rằng vật liệu được thử luôn luôn 
có cùng một khả năng nén. Độ lớn của sai số này nhìn chung khó xác định, nhưng rõ ràng là sai số 
này có thể dẫn đến những sự diễn giải không đúng. Các loại giấy khác nhau có thể được xếp hạng 
không đúng về độ cứng uốn. 
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Tình trạng xoắn và quăn của giấy và các-tông gây khó khăn cho việc đo độ cứng uốn 
Một vấn đề chung trong mọi việc đo lường độ cứng uốn là mẫu thử phải phẳng mới thật sự đo 
lường được các tính chất về độ cứng uốn của vật liệu. Trong suốt quá trình sản xuất giấy và các-
tông, một vật liệu phẳng thường được mong muốn. Giấy và các-tông cũng phải còn bằng phẳng 
ngay cả khi được đưa đến những nơi có khí hậu khác. Bản thân quăn và xoắn là vấn đề và việc đo 
lường độ cứng uốn bị khó khăn hơn khi vật liệu không phẳng. Giấy là, và vẫn còn là, một sản phẩm 
tự nhiên, cho dù chúng ta chế biến nó bao nhiêu lần đi nữa trong các qui trình sản xuất của chúng 
ta. Cũng như sự phong phú và đa dạng của rừng sinh trưởng được thiên nhiên ban tặng, chúng ta 
cần thích nghi và học các xử lý các vật liệu của thiên nhiên với tất cả sự thất thường của chúng. 

Thật là đặc biệt khó khăn khi mẫu thử bị vặn xoắn như trong hình 3.13a, bởi vì độ cứng sẽ bị ước 
lượng thấp, hay khi trục quăn thẳng góc với trục uốn như trong hình 3.13b. Khi đo độ cứng uốn, 
tình trạng quăn nghiêm trọng dẫn đến sự ước lượng quá cao về độ cứng uốn của vật liệu, bởi vì một 
hình dạng bị cong tạo ra mômen quán tính cao hơn. Mẫu thử càng rộng thì kết quả trở nên càng tồi 
tệ. Bề rộng của dải giấy trong phương pháp 2-điểm thường trong khoảng từ 38 đến 50 mm. Như 
thế, kết quả bị ảnh hưởng mạnh bởi sự hiện hữu của quăn. Các mẫu thử bị xoắn cũng cho ra các kết 
quả đo lường không chắc chắn. 
 

Hình 3.11  
 Xoắn và quăn làm cho việc đo 
lường độ cứng uốn trở nên 
không chắn chắn. Xoăn như 
trong hình 3.13a dẫn đến sự 
ước lượng thấp về độ cứng uốn. 
Quăn như trong hình 3.13b dẫn 
đến sự ước lượng quá cao về độ 
cứng uốn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Một số phương pháp chuẩn qui định rằng các mẫu thử bị quăn trước tiên sẽ được làm cho phẳng 
bằng tay, bằng cách kéo và bẻ mẫu thử trên một cái cạnh. Mẫu thử chắc chắn trở nên bằng phẳng 
sau khi qua một qui trình như thế, nhưng ta có thể tự hỏi độ cứng thật sự của vật liệu còn lại gì sau 
việc xử lý thô bạo này, mà việc xử lý này hoàn toàn trái ngược với các lý thuyết về việc phải đo 
lường các tính chất đàn hồi của một vật liệu như thế nào. Để đạt được sự thay đổi hình dạng, vật 
liệu đang xem xét phải bị phơi ra chịu uốn cong bên ngoài miền đàn hồi, mà trong phạm vi miền 
đàn hồi này thì mối quan hệ tỷ lệ mới tổn tại giữa ứng suất và biến dạng. Khi uốn cong bên ngoài 
miền đàn hồi, các tính chất của vật liệu này bị thay đổi, nghĩa là, vật liệu này bị hư hại. 

 

Độ cứng đích thực của vật liệu là quan trọng 
Một điều kiện đối với các công trình nghiên cứu, công trình phát triển và mọi hoạt động kiểm tra chất 
lượng, mà trong đó có bao gồm tính chất về độ cứng uốn quan trọng, là chúng ta phải thật sự đo 
lường độ cứng đích thực của vật liệu, không bị những sai số đo lường gây nhiễu. Khi những thay đổi 
được thực hiện trong các điều kiện về bột giấy, về nghiền bột giấy và vận hành trong máy xeo giấy, 
với ý định ảnh hưởng đến độ cứng của giấy và các-tông, thì mức độ quăn có thể cũng bị ảnh hưởng. 
Nếu chúng ta không chú ý quan sát, thì điều này có thể dễ dàng dẫn đến việc xếp hạng không đúng, 
khi so sánh độ cứng của các loại giấy hay các-tông khác nhau, đơn giản là do các sai số khi đo. 
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Các khuynh hướng quăn và xoắn luôn luôn còn đó. Giấy phẳng chỉ tồn tại trong trí óc. Tấm giấy có thể 
có vẻ phẳng khi nó được cuộn vào, nhưng ở trong một môi trường không khí khác, thí dụ trong không 
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khí phòng thí nghiệm tiêu chuẩn hóa là 50% RH và 23oC, các tính chất giãn nở do độ ẩm khác nhau có 
thể làm cho nó uốn cong. Nếu hướng chính của xơ sợi lệch khỏi hướng chính của máy xeo, thì điều này 
có thể dẫn đến tình trạng vặn xoắn tấm giấy. Vì thế việc xác định tính chất về độ cứng uốn là rất khó 
khăn về mặt kỹ thuật đối với những giấy và các-tông có khuynh hướng quăn và xoắn mạnh. 

Bản thân sự không đồng đều ở mức độ cao dưới dạng quăn và xoắn là một khiếm khuyết về chất 
lượng nghiêm trọng và dĩ nhiên cần phải được chú ý. Các kỹ thuật đo lường hiện đại chẳng hạn như 
các máy đo quăn và xoắn, kết hợp với các máy đo định hướng độ cứng kéo dựa trên siêu âm, là các 
công cụ mạnh có thể sử dụng để giải quyết vấn đề không đồng đều về đo lường.  

 

 

Phương pháp độ cứng cộng hưởng – kém nhạy cảm với quăn 
Phương pháp độ cứng cộng hưởng kém nhạy cảm với quăn bởi vì phương pháp độ cứng cộng hưởng 
không đo lường lực uốn. Vì thế, bề rộng của mẫu thử có thể được giảm sao cho hạn chế được thấp nhất 
ảnh hưởng của quăn. Bề rộng bình thường của dải giấy là 25 mm, nhưng thiết bị của Lorentzen & Wettre 
được thiết kế để có thể sử dụng các mẫu thử rộng 15 mm hay 1/2 in. Trong những trường hợp đặc biệt 
cũng có thể thử các dải giấy hẹp hơn. 

Khi nghi ngờ rằng tình trạng quăn của mẫu thử ảnh hưởng đến kết quả đo, thì thật dễ dàng chứng 
minh sự thực đó bằng cách so sánh dữ liệu từ các phép thử được thực hiện với các bề rộng khác 
nhau của mẫu thử. Nếu tình trạng quăn ảnh hưởng đến kết quả của phép thử, thì những đo lường 
trên các dải giấy hẹp hơn cho độ cứng uốn thấp hơn. 

Tất nhiên các biện pháp tương ứng có thể được thực hiện, thí dụ như, với phương pháp đo lường độ 
cứng uốn 2-điểm. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là các vấn đề kỹ thuật thường nảy sinh do những thiếu 
sót phổ biến của phương pháp này. Sự thực là lực đo giảm đến một mức độ tương ứng với bề rộng 
dải giấy giảm cũng có nghĩa là có thể khó mà đo lường được các dải giấy hẹp với độ chính xác 
thỏa đáng.  

 



Chương 4 
 

So sánh dữ liệu đo lường 
 

 
Chúng ta thường đối mặt với vấn đề so sánh các dữ liệu về thực chất là cùng một tính chất của giấy, 
mà những phương pháp đo khác nhau đã được sử dụng để thu thập dữ liệu. Đây là một vấn đề cổ 
điển. Quan điểm của tôi về vấn đề này như sau:.  
 
 

Tính toán lại theo lý thuyết hay các mối quan hệ tương quan  
Có sẵn hai phương pháp để so sánh các dữ liệu về một tính chất nào đó khi được đo theo những 
phương pháp khác nhau. Phương pháp thứ nhất tôi gọi là phương pháp vật lý lý thuyết và phương 
pháp thứ hai là phương pháp tương quan thống kê. Trong phương pháp lý thuyết, trên cơ sở sự hiểu 
biết về các mối quan hệ vật lý đằng sau các phương pháp đo lường, có thể tính toán cách thức quan 
hệ với nhau của các dữ liệu được đo lường theo các phương pháp khác nhau. 

Để giải thích mối quan hệ nói trên, hãy xét tính chất thấm thấu không khí của giấy. Sự thấm thấu 
không khí được đo bằng nhiều phương pháp đo lường khác nhau, thí dụ Gurley, Bendtsen, 
Sheffield, PPS và các phương pháp khác. Các phương pháp này đều dựa trên cùng một nguyên lý: 
một áp lực thặng dư được tạo ra trên một mặt của tờ giấy, làm cho không khí lưu chuyển xuyên qua 
tờ giấy và không khí này được đo lường, theo lưu lượng trên đơn vị thời gian hoặc theo thời gian 
đối với một thể tích cho trước. Lượng không khí thấm xuyên qua tờ giấy phụ thuộc một phần vào 
áp lực thặng dự và một phần vào kích cỡ của bề mặt lộ ra. Vì thế, mối quan hệ vật lý trên lý thuyết 
có thể được viết ra như sau: 

(4.1)  
PA

S
Δ×

=
μ  

trong đó S = độ thấm thấu (μm/(Paxs) 
μ = lưu lượng không khí (cm3/s) 
A = diện tích của bề mặt đo (cm2) 
P = áp lực (Pa) 

 

Đơn vị của độ thấm thấu không khí trở thành μm/(Paxs). Ngày càng nhiều tổ chức tiêu chuẩn hóa 
đã lần lượt chấp nhận định nghĩa về độ thấm thấu này. 

Như thế chúng ta có thể chuyển đổi dữ liệu được đo bằng bất cứ phương pháp nào sang độ thấm 
thấu không khí diễn tả bằng μm/(Paxs). Các trị số đo lường do đó trở nên có thể so sánh được. 

Thật dễ để tin rằng các kết quả đo lường được tính toán lại theo cách này sẽ khớp với nhau, nhưng 
điều này không đúng! Tại sao không đúng? Lý do là chúng ta đã bỏ qua nhiều yếu tố về đo lường 
ảnh hưởng đến các phương pháp khác nhau. Giống như trong việc đo lường độ cứng, các phương 
pháp khác nhau để đo lường độ thấm thấu không khí bị những sai lầm khác nhau. Việc so sánh độ 
thấm thấu không khí trở nên không đúng, bởi vì một phần của luồng không khí mà chúng ta cho là 
đi xuyên qua tờ giấy thì, thay vì thế, lại thất thoát ra ngoài với một mức độ tùy thuộc vào các tính 
chất về độ nhám bề mặt của tờ giấy. Kết quả cũng bị ảnh hưởng bởi tính trạng lưu chuyển của 
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không khí xuyên qua tờ giấy, bởi vì các phương pháp khác nhau hoạt động với các áp lực thặng dư 
khác nhau. 

Tính chất về độ cứng uốn phải được xem xét theo cách thức tương tự. Thí dụ, thật khó tính toán lại 
sức chịu uốn theo phương pháp 2-điểm thành độ cứng uốn chính xác đến độ chúng ta có thể so sánh 
kết quả này với độ cứng uốn được đo theo phương pháp độ cứng cộng hưởng. Tất nhiên có thể cố 
gắng ước lượng những nguồn sai số khác nhau ảnh hưởng đến kết quả thu được bởi phương pháp 
2-điểm, nhưng kinh nghiệm cá nhân của tôi là kết quả vẫn còn rất đáng ngờ. Việc tính toán lại này 
cho ra sai số 30% hay cao hơn là bình thường. Vì thế cho nên chúng ta phải xác định rằng các 
phương pháp liên-quan-độ-cứng-uốn mà thật ra đo lường sức chịu uốn là không phù hợp cho việc 
đo lường độ cứng uốn. Đo lường chủ yếu là tìm kiếm sự thật. Nếu chúng ta mong muốn biết độ 
cứng của giấy và các-tông, thì chúng ta phải đo độ cứng, chứ không đo bất cứ cái gì khác. 

 
 

Phương pháp tương quan thống kê 
Phương pháp tương quan có thể được sử dụng khi các kết quả từ những đo lường, được thực hiện 
theo các phương pháp khác nhau, có tương quan về mặt toán học với nhau. Nghĩa là, nếu có mối 
quan hệ về toán học nhất định giữa hai biến được đo lường (các tính chất của giấy), thì chúng được 
nói là có tương quan (cùng biến thiên) với nhau. 

Có nhiều cách thức khác nhau để phân tích về thống kê tương quan giữa hai biến. Một trong những 
phương pháp thông thường nhất là phép phân tích hồi qui, còn được gọi là phương pháp bình 
phương nhỏ nhất. Trong phương pháp này, mối quan hệ r2 , giữa hai biến được cho thấy bằng một 
con số nằm giữa 0 và ±1. Một trị số r2 = 0 có nghĩa là không có mối quan hệ thống kê nào, r2 = +1 
là có mối quan hệ thống kê hoàn toàn và r2 = –1 là có mối quan hệ thống kê âm hoàn toàn. 

Phương pháp này rất hữu ích, nhưng tất nhiên phải được sử dụng một cách sáng suốt. Mối quan hệ 
này mang tính thống kê và các trị số riêng lẻ có thể xa nhau đáng kể. Cũng cần nhớ rằng mối quan 
hệ thống kê có giá trị đối với một vật liệu thử nghiệm nhất định, mà đối với nó tương quan đã được 
tìm ra theo thực nghiệm, và trong những điều kiện cho trước về, thí dụ như, chiều dài uốn và góc 
uốn. Quan điểm riêng của tôi là các phương pháp bao giờ cũng phải được sử dụng để thật sự đo 
lường theo phương cách vật lý đã định những gì chúng được dự định đo lường. Nếu ta quan tâm 
đến độ cứng uốn, thì độ cứng uốn phải được đo chứ không đo thứ gì khác nữa. 
 
 

Lời cảnh báo về tương quan giả tạo 
Thật đáng tiếc, khá nhiều tương quan "vô nghĩa", mà tôi muốn các bạn đọc chú ý đến, có thể phát 
sinh khi so sánh các kết quả đo lường khác nhau. Nếu chúng ta so sánh dữ liệu thu được bằng hai 
phương pháp đo lường, như sức chịu uốn và độ cứng cộng hưởng, đối với một số loại giấy có định 
lượng giấy khác nhau (mà không dùng các trị số đã được chỉ số hóa theo định lượng giấy), thì như 
thế là chúng ta đưa vào một biến thứ ba dưới dạng định lượng giấy, vốn có thể dẫn đến một tương 
quan rõ ràng giữa hai biến ban đầu. Hậu quả của việc so sánh như thế là chúng ta có thể phát biểu 
sai rằng: có tương quan hoàn hảo giữa sức chịu uốn 2-điểm dựa theo Lorentzen & Wettre và độ 
cứng cộng hưởng dựa theo Lorentzen & Wettre, nghĩa là r2 = 1. 

Điều này có thể xảy ra nếu chúng ta quên mất đâu là nguyên nhân và đâu là kết quả. Chúng ta đều 
nhận ra rằng sức chịu của giấy và các-tông chịu ảnh hưởng mạnh của định lượng giấy. Tương quan 
giữa định lượng giấy và các tính chất về sức chịu khác có lẽ là 1. 
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Điều thật sự xảy ra khi chúng ta phạm phải sai lầm chí tử này là định lượng giấy là một biến chi 
phối và che lấp đồng biến đang được xem xét. 

Nói cách khác: chúng ta đo lường định lượng giấy và từ đó tiên đoán độ cứng uốn thì cũng tốt. Tuy 
nhiên, tôi cho rằng tham vọng đạt được độ chính xác tuyệt đối trong đo lường của chúng ta lớn hơn 
điều đó, và rằng chúng ta không bao giờ phạm phải những sai lầm về thống kê thuộc loại này! Hay 
chúng ta phạm phải...? Một mối quan hệ thống kê mạnh có thể được kỳ vọng giữa các phương pháp 
liên-quan-đến-độ-cứng-uốn như sức chịu uốn và độ cứng uốn thật sự, nhưng khi convariation r2 trở 
nên bằng 1, chúng ta nên thận trọng nghi ngờ (*). Nếu như việc so sánh đã được thực hiện với trị số 
đã chỉ số hóa theo định lượng giấy hoặc trên cùng một định lượng giấy, thì một bức tranh hoàn toàn 
khác về mối quan hệ này lẽ ra đã phát sinh. 

Các phương pháp thống kê không có gì sai cả, nhưng chúng phải được sử dụng một cách đúng đắn. 
Khi ta xét đến một cách khôi hài các dạng so sánh của từ "lời nói dối" (trong tiếng Anh) thì thuật 
ngữ "thống kê" thường xen vào (**), và đây có lẽ là cơ sở cho điều tôi gọi là thống kê "vô nghĩa". 
 
 
(*) "Những con số tròn luôn luôn không đúng" (Samuel Johnson) 
(**)  "Có ba loại lời nói dối: lời nói dối, lời nói dối khủng khiếp và thống kê" (Disraeli). 
 
 


