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THỊ TRƯỜNG - ĐẦU TƯ

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀNH GIẤY
5 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, kinh tế toàn cầu đang khủng 
hoảng, GDP của nhiều nền kinh tế lớn không có tăng trưởng, thậm chí tăng trưởng âm. 
Việt Nam đang nổi lên là một điểm sáng về phòng chống dịch COVID-19, ổn định xã hội 
và tăng trưởng kinh tế, là điểm đến đáng tin cậy của các nhà đầu tư quốc tế. Nền kinh tế 
Việt Nam nói chung và của ngành giấy nói riêng vẫn có những tín hiệu khả quan trong 
5 tháng đầu năm 2020. Sản xuất giấy ước tính đạt sản lượng 1,85 triệu tấn, tăng trưởng 
7,8%; xuất khẩu giấy đạt 656,9 nghìn tấn, tăng trưởng 97,4%; nhập khẩu giấy đạt 853,1 
nghìn tấn, tăng trưởng 7,8% so với cùng kỳ 5 tháng đầu năm 2019. Trong đó giấy bao bì 
và giấy tissue tăng trưởng cả về sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu.
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Trong bối cảnh tình hình kinh tế, 
chính trị thế giới diễn biến phức tạp, 
xu hướng bảo hộ mậu dịch và cạnh 
tranh thương mại ngày càng thể hiện 
rõ nét cả về quy mô và cấp độ. Đại dịch 
COVID-19 đang diễn biến phức tạp và 
lan rộng, việc bất đồng về nguồn gốc 
COVID-19 lại càng làm gia tăng căng 
thẳng về chính trị và kinh tế của các 
nước lớn.

Đến tháng 6 năm 2020, dịch đã lan 
rộng trên 215 quốc gia và vùng lãnh 
thổ, hiện tổng số ca mắc COVID-19 
trên toàn thế giới đã lên tới 6,97 triệu 
người và hơn 402 nghìn người tử 
vong. Như vậy tình hình diễn biến 
của dịch vẫn rất nguy hiểm và tiềm 
ẩn nhiều rủi ro.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, tâm 
dịch nằm ở các quốc gia và khu vực 
là trọng tâm về kinh tế của thế giới 
như Mỹ, Anh, Pháp, Italy, Đức, Canada, 
Trung Quốc…, đây cũng là các khu vực 
có nguồn cung, cầu chính về nguyên 
liệu sản xuất, vật tư, hoá chất, thiết 
bị, công nghệ, năng lực logistics, sản 
phẩm của ngành công nghiệp giấy. 
Từ cuối tháng 5, làn sóng tâm dịch 
COVID-19 lại bùng phát mạnh ở các 
quốc gia có nền kinh tế mới nổi và 
trong top đông dân số của thế giới 
như Brazil, Nga, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, 
Mexico, Indonesia và một số quốc gia 
ở Trung Đông, Mỹ Latin. 

Việc các quốc gia đóng cửa đường 
biên, thực hiện lệnh giới nghiêm, lệch 
cách ly xã hội trong một thời gian dài 
đã ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt 
động sản xuất, thương mại, du lịch, 
năng lực logistics… Đây cũng chính 
là những yếu tố gây ra nhiều thách 
thức cho ngành giấy Việt Nam trong 5 

tháng đầu năm và dự kiến sẽ tiếp tục 
trong quý III/2020. 

Bối cảnh kinh tế toàn cầu đang 
khủng hoảng, GDP của nhiều nền kinh 
tế lớn không có tăng trưởng, thậm chí 
tăng trưởng âm. Nhưng kinh tế Việt 
Nam, trong 5 tháng đầu năm 2020 vẫn 
có những điểm sáng nhất định.

 Những điểm sáng về công tác 
phòng chống dịch và dập dịch, dấu 
hiệu phục hồi của kinh tế nói chung, 
và của ngành giấy nói riêng được thể 
hiện qua những con số khả quan của 
ngành giấy trong 5 tháng đầu năm 
2020. Sản xuất giấy ước tính đạt sản 

lượng 1,85 triệu tấn, tăng trưởng 
7,8%; xuất khẩu giấy đạt 656,9 nghìn 
tấn, tăng trưởng 97,4%; nhập khẩu 
giấy đạt 853,1 nghìn tấn, tăng trưởng 
7,8% so với cùng kỳ 5 tháng đầu năm 
2019. Trong đó giấy bao bì và giấy 
tissue tăng trưởng cả về sản xuất, 
xuất khẩu và nhập khẩu; còn giấy in, 
giấy viết, giấy in báo giảm mạnh.

Nhưng thách thức lớn nhất lại về 
tiêu dùng giấy, ước tính đạt 2,05 triệu 
tấn, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 
2019, ngoại trừ giấy tissue và giấy đặc 
biệt tăng trưởng, còn lại các loại giấy 
quan trọng khác như giấy bao bì, giấy 
in, giấy viết, giấy in báo giảm mạnh.

Sản xuất 5 tháng đầu năm 2020
Sản xuất giấy các loại trong 5 tháng 

đầu năm 2020, ước tính đạt sản lượng 
1,85 triệu tấn, tăng trưởng 7,8% so 
với cùng kỳ năm 2019. Sản xuất tăng 
trưởng mạnh về giấy tissue, kế đến là 
giấy bao bì, tiếp theo là giấy vàng mã. 
Ở chiều ngược lại, sản xuất giấy in, 
giấy viết lại giảm mạnh.

Giấy bao bì, sản xuất chủ yếu là giấy 
lớp mặt và giấy lớp sóng ước tính đạt 
sản lượng 1,56 triệu tấn, tăng trưởng 
8,4% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy 
nhiên, tỷ lệ sử dụng năng lực sản xuất 
của giấy bao bì vẫn còn thấp, sản xuất 
trung bình mới đạt 312 nghìn tấn/tháng, 
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trong khi đó năng lực sản xuất hơn 
400 nghìn tấn/tháng. Như vậy thực 
tế tỷ lệ sử dụng công suất mới chỉ đạt 
ở mức 78%, vẫn đang dư công suất 
22%. Sản xuất đang có dấu hiệu tăng 
trưởng mạnh trở lại trong tháng 5, tuy 
nhiên triển vọng xuất khẩu vào Trung 
Quốc lại chững lại, kết hợp với đó tiêu 
dùng trong nước tăng chưa như kỳ 
vọng. Một số yếu tố quan trọng tác 
động đến giảm sản xuất giấy bao bì 
trong 5 tháng đầu năm như:  Thời 
điểm tháng 3 - 4/2020 thiếu nguyên 
liệu giấy thu hồi, vật tư, thiết bị, hoá 
chất, nhân công do ảnh hưởng của 
dịch COVID-19; Nhiều đơn vị sản xuất 
phải đóng máy sửa chữa, bảo dưỡng, 
thay thế thiết bị… trong thời gian dài. 

Giấy tissue, sản xuất ước tính đạt 
sản lượng 109,6 nghìn tấn, tăng 
trưởng 25,8% so với 
cùng kỳ năm 2019. Nhu 
cầu tiêu dùng trong 
nước tăng cao, xuất 
khẩu tăng dẫn đến tỷ lệ 
huy động công suất tối 
đa, năng lực sản xuất 
tăng trưởng mạnh, 
chủ yếu đến từ Công ty 
TNHH NTPM Việt Nam.

Giấy in, giấy viết, sản 
xuất ước tính đạt 117 
nghìn tấn, giảm 9,9% 
so với cùng kỳ năm 
2019. Một số yếu tố tác 
động đến việc giảm 
sản xuất giấy in, giấy 
viết là: Nhu cầu tiêu 
dùng trong nước giảm 
sút mạnh, trong khi 
đó hàng nhập khẩu về 
vẫn ổn định, đặc biệt 
là giấy dạng cuộn lớn 
tăng trưởng khoảng 40% so với cùng 
kỳ; Một số đơn vị phải đóng máy sửa 
chữa và bảo dưỡng trong thời gian 
dài ngày, trong đó có nhà máy giấy 
Bãi Bằng.

Giấy vàng mã, sản xuất ước tính đạt 
62,7 nghìn tấn, tăng trưởng 6,4% so 
với cùng kỳ năm 2019.

Tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2020
Tiêu dùng giấy các loại trong 5 

tháng đầu năm 2020 ước tính đạt 
2,048 triệu tấn, giảm 4,1% so với cùng 
kỳ năm 2019. Trong bối cảnh tiêu 
dùng giấy chung trên thế giới được 
ước tính giảm 12 - 15% so với cùng kỳ, 
thì đây vẫn là con số ấn tượng.

Giấy bao bì, tiêu dùng ước tính đạt 
1,56 triệu tấn, giảm 5,3% so với cùng 
kỳ năm 2019. Trong đó, giấy bao bì 
lớp mặt và giấy bao bì lớp sóng đạt 
đạt hơn 1,27 triệu tấn, giảm 7,0%; giấy 
bao bì tráng phủ đạt hơn 299 nghìn 
tấn, tăng 2,5%.

Giấy in, giấy viết, tiêu dùng ước tính 
đạt 260,17 nghìn tấn, giảm 7,15% so 
với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tiêu 
dùng giấy in, giấy viết không tráng 
đạt 194,76 nghìn tấn, giảm 7,8%, tiêu 
dùng giấy in, giấy viết tráng phủ đạt 
65,4 nghìn tấn, giảm 6,5% so với cùng 
kỳ năm 2019.  Một số yếu tố quan 
trọng tác động đến giảm tiêu dùng 
giấy in, viết là do khối giáo dục nghỉ 
học kéo dài từ thời điểm tết nguyên 
đán đến tháng 5/2020, kéo theo giấy 
viết và giấy photocopy giảm; Hoạt 

động sản xuất và thương mại giảm tốc 
mạnh trong tháng 3 - 4/2020, hội họp 
chuyển sang hình thức trực tuyến, 
kéo theo đó giấy in, giấy viết và giấy 
photocopy giảm; Sản xuất vở, sổ, biểu 
mẫu xuất khẩu bị trì trệ do các đơn 
hàng từ Bắc Mỹ, Tây Âu bị lùi đơn 
hàng hoặc huỷ đơn hàng.

Giấy tissue, tiêu dùng ước tính đạt 
102,79 nghìn tấn, tăng trưởng 40,2% 
so với cùng kỳ năm 2019. Một số 
yếu tố quan trọng tác động đến tăng 
trưởng tiêu dùng giấy tissue gồm, 
trong những tháng đầu năm có kỳ tết 
nguyên đán và mùa đám cưới; Trong 
tháng 3 - 4 người tiêu dùng tăng cường 
tích trữ cá nhân và cho gia đình do 

tâm lý ảnh hưởng từ dịch COVID-19; 
Trong những tháng đầu năm nay, sản 
xuất gia công thành phẩm giấy tissue 
xuất khẩu tăng trưởng đột biến, đặc 
biệt là các đơn hàng xuất khẩu vào thị 
trường Mỹ (thuế suất của Mỹ đối với 
hàng Trung Quốc 25%).

Giấy in báo, tiêu dùng ước tính đạt 
12,5 nghìn tấn, giảm 46,6% so với 
cùng kỳ năm 2019. Việc các đầu báo 
giảm, kết hợp với nhu cầu sử dụng 
giấy in báo cho in sách giáo dục giảm 
kéo theo nhu cầu giảm mạnh.

Giấy đặc biệt, ước tính tiêu dùng đạt 
93 nghìn tấn, tăng trưởng 4,3%, trong 
đó giấy vàng mã ước tính đạt 2.627 
tấn.

Xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2020
Tổng lượng xuất khẩu giấy các loại 

trong 5 tháng đầu 
năm 2020, ước 
tính đạt 656,9 
nghìn tấn, tăng 
trưởng đến 97,4% 
so với cùng kỳ 
năm 2019. Xuất 
khẩu tăng trưởng 
mạnh về giấy bao 
bì, giấy tissue, 
trong khi đó giấy 
in, giấy viết lại 
giảm.

Giấy bao bì, 
xuất khẩu giấy 
bao bì lớp mặt 
và giấy bao bì 
lớp sóng ước tính 
đạt 565,7 nghìn 
tấn, tăng trưởng 
đến 192,2% so 
với cùng kỳ năm 
2019. Một số yếu 

tố tác động đến tăng trưởng xuất khẩu 
giấy bao bì gồm: Thời điểm tháng 2 - 
3/2020, tận dụng năng lực sản xuất 
của Trung Quốc giảm nên các do-
anh nghiệp tận dụng xuất khẩu vào 
thị trường Trung Quốc; Thời điểm 3 
tháng đầu năm, hoạt động sản xuất và 
thương mại ở Việt Nam ổn định, tác 
động từ dịch COVID-19 chưa nhiều.

Giấy tissue, xuất khẩu ước tính đạt 
32,2 nghìn tấn, tăng trưởng 23% so 
với cùng kỳ năm 2019. Một số yếu tố 
quan trọng tác động đến tăng trưởng 
xuất khẩu gồm, nhu cầu tiêu dùng 
trên thế giới và khu vực tăng cao, do 
ảnh hưởng từ dịch nên tâm lý đổ xô 
mua tích trữ. Nguồn cung chính trên 
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Hình 1: Giá bột giấy nhập khẩu tại châu Á trong 5 tháng đầu năm 2020

Hình 2: Giá giấy thu hồi nhập khẩu tại châu Á trong 5 tháng đầu năm 2020

thế giới là Tây Âu và Trung Quốc sản 
xuất giảm và hạn chế xuất khẩu để 
đảm bảo nhu cầu của quốc gia. Năng 
lực sản xuất giấy tissue trong nước 
tăng trưởng mạnh nên các doanh nghiệp 
đẩy mạnh xuất khẩu như Công ty 
TNHH NTPM Việt Nam, Công ty CP 
Xuất nhập khẩu Bắc Giang…

Giấy in, giấy viết, xuất khẩu đạt 
2.164 tấn, giảm 33,2% so với cùng kỳ 
năm 2019. Một số yếu tố ảnh hưởng 
làm giảm xuất khẩu gồm: Nhu cầu 
tiêu dùng trên thế giới giảm mạnh 
do học sinh và sinh viên nghỉ học dài 
ngày; Nhiều doanh nghiệp phải đóng 
cửa, hoạt động thương mại trì trệ, 
giao dịch và hội họp trực tuyến nhiều; 
Doanh nghiệp Việt Nam không cạnh 
tranh được về giá và khách hàng với 
giấy của Indonesia, Trung Quốc.

Giấy vàng mã, xuất khẩu ước tính 
đạt 56.572 tấn, tăng trưởng 0,5% so 
với cùng kỳ năm 2019.

Nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2020
Tổng lượng nhập khẩu giấy trong 

5 tháng đầu năm 2020 ước tính đạt 
853,13 nghìn tấn, tăng trưởng 7,8% 
so với cùng kỳ năm 2019. Nhập khẩu 
giấy tissue tăng trưởng mạnh nhất, 
kế đến là giấy bao bì tráng phủ, tiếp 
theo là giấy in, giấy viết dạng cuộn 
lớn, các loại giấy đặc biệt, trong khi 
ở chiều ngược lại, nhập khẩu giấy in 
báo, giấy photocopy, giấy in tráng phủ 
giảm mạnh.

Giấy bao bì, nhập khẩu ước tính đạt 
578,17 nghìn tấn, tăng trưởng 12,9% 
so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, 
giấy bao bì lớp mặt và lớp sóng nhập 
khẩu 233 nghìn tấn, giảm 19,4%, giấy 
bao bì tráng phủ nhập khẩu 285 nghìn 
tấn, tăng trưởng 27,2% so với cùng kỳ 
năm 2019. Một số yếu tố ảnh hưởng 
đến việc tăng/giảm nhập khẩu giấy 
bao bì gồm: Giấy bao bì lớp mặt và 
lớp sóng đang dư cung, các loại giấy 
chất lượng cao ngày càng sẵn có hơn 
trong nước đến từ các Công ty Chánh 
Dương, Cheng Loong, Đông Hải Bến 
Tre, Thuận An…; Giấy bao bì tráng 
phủ nhập khẩu tăng do tâm lý khách 
hàng sợ thiếu nguồn cung từ Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Tây Âu nên đã nhập 
về lượng lớn.

Giấy tissue, nhập khẩu ước tính đạt 
21.267 tấn, tăng trưởng đến 69% so 
với cùng kỳ năm 2019. Một số yếu tố 
tác động tăng mạnh nhập khẩu giấy 

tissue gồm: Tâm lý khách hàng sợ 
thiếu nguồn cung trong nước do ảnh 
hưởng từ dịch nên đã gia tăng nhập 
khẩu để tích trữ; Nhu cầu sử dụng gia 
công thành phẩm giấy tissue từ các 
doanh nghiệp FDI tăng trưởng mạnh 
để xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Giấy in, giấy viết, nhập khẩu ước 
tính đạt 145,4 nghìn tấn, giảm 4,4% so 
với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giấy 
in, giấy viết loại không tráng nhập 
79,9 nghìn tấn, giảm 2,7%, mức giảm 
này chủ yếu là từ giấy photocopy; còn 
đối với giấy in, giấy viết dạng cuộn lại 
tăng đến 39%; giấy in có tráng nhập 
khẩu 65,4 nghìn tấn, giảm 6,5%. Một 
số yếu tố ảnh hưởng đến nhập khẩu 
giấy in, giấy viết không tráng là do: Có 
sự tăng, giảm theo cơ cấu sản phẩm 
bởi các doanh nghiệp FDI gia công vở, 

sổ, biểu mẫu tăng cường mua hàng 
nhập khẩu, thay vì mua hàng của các 
đơn vị sản xuất trong nước; Các đơn vị 
thương mại và gia công giấy photocopy 
mua tích trữ khi giá giấy ngoại hấp 
dẫn và có nhiều chính sách hỗ trợ 
khác.

Giấy đặc biệt, nhập khẩu ước tính 
đạt 96,05 nghìn tấn, tăng trưởng 4,3% 
so với cùng kỳ năm 2019.

Giá bột giấy và giấy thu hồi nhập 
khẩu giao dịch tại châu Á

Giá bột giấy hoá học tẩy trắng gỗ 
cứng (BHKP) đến đầu tháng 6/2020 là 
490 USD/tấn, tăng 30 USD/tấn (6,5%) 
so với tháng 3/2020. Như vậy giá bột 
giấy tăng từ thời điểm tháng 4 và vẫn 
duy trì đến đầu tháng 6.
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Giá bột giấy hoá học tẩy trắng gỗ 
mềm phương nam (SBSKP) đến đầu 
tháng 6 là 570 USD/tấn, tăng 30 USD/
tấn (5,6%) so với tháng 1/2020. Như 
vậy, giá bột giấy đã tăng 2 lần trong 5 
tháng đầu năm.

Giá bột giấy chưa tẩy (UKP) đến đầu 
tháng 6 là 585 USD/tấn, tăng 50 USD/
tấn (9,3%) so với tháng 01/2020.

Hòm hộp các tông cũ (OCC) nhập 
khẩu tại châu Á, sau khi biến động 
tăng liên tục từ tháng 1 đến tháng 
5/2020 do nguồn cung khan hiếm từ 
Bắc Mỹ và Tây Âu, kết hợp với đó là 
năng lực logistics hạn chế, đến tháng 
6 lại quay đầu giảm mạnh, nguyên 
nhân chủ yếu do nhu cầu sử dụng 
sản xuất giấy bao bì giảm và năng lực 
logistics thế giới được cải thiện.

OCC11 (Mỹ), đến tháng 6 giá 155 
USD/tấn, giảm 43 USD/tấn (-21,7%) so 
với tháng 5/2020. OCC 95/5 (châu Âu), 
đến tháng 6 giá 135 USD/tấn, giảm 53 
USD/tấn (-28,2%) so với tháng 5/2020. 
OCC (Nhật Bản), đến tháng 6 giá 135 
USD/tấn, giảm 30 USD/tấn (-16,7%) so 
với tháng 5/2020.

Giấy loại văn phòng đã lựa chọn 
(SOP), đến tháng 6 giá 255 USD/tấn, 
tăng 55 USD/tấn (27,5%) so với tháng 
1/2020, hiện giá vẫn đang duy trì và 
xu hướng thời gian tới vẫn có dấu 
hiệu đi ngang do thiếu nguồn cung.

Thuận lợi và khó khăn của 
ngành Giấy trong thời gian tới

Xu hướng tích cực
Sản xuất giấy bao bì trong nước 

tăng mạnh trở lại từ quý III/2020, do 
nguồn cung giấy thu hồi trong nước 
đã phục hồi, nguồn cung thế giới và 
năng lực logistics tốt hơn, giá giấy thu 
hồi giảm và có xu hướng giảm tiếp.

Tiêu dùng giấy bao bì trong nước 
tăng trưởng mạnh trở lại từ quý 
III/2020, dự kiến Việt Nam công bố 
hết dịch vào tháng 7/2020; Hiệp định 
EVFTA đã được phê chuẩn đẩy mạnh 
xuất khẩu hàng may mặc, thuỷ sản, 
da giày, điện tử; Sự dịch chuyển FDI 
vào Việt Nam. Mục tiêu GDP của 
chính phủ năm 2020 ở mức 4,5 - 4,8%.

Tiêu dùng giấy in, giấy viết tăng 
trưởng trở lại vào quý III/2020, sản 
xuất gia công vở, sổ xuất khẩu và sản 
xuất gia công tiêu thụ nội địa đang 
tăng trở lại, học sinh sinh viên đi học 
ổn định trở lại và bắt đầu vào mùa thi 
cử.

Tiêu dùng giấy tissue nhóm khăn 
giấy tăng trưởng trở lại từ quý 
III/2020, dịch vụ về ăn uống đang 
tăng trở lại, ngành du lịch đang tăng 
cường kích cầu và chuẩn bị vào mùa 
vụ chính quý III.

Giá bột giấy nhiều khả năng sẽ tăng 
vào quý III/2020, các nhà máy sản 
xuất bột giấy ở Nam Mỹ đã thay đổi kế 
hoạch đóng máy bảo dưỡng dài ngày 
trong quý II sang quý III, sản xuất 
giấy in, giấy viết tăng trở lại vào quý 
III ở Tây Âu và Bắc Mỹ.

Giá giấy thu hồi nhập khẩu nhiều 
khả năng vẫn còn giảm mạnh, nguồn 
cung tăng trở lại ở Tây Âu, Bắc Mỹ 
nhưng nhu cầu sử dụng sản xuất 
giấy ở các quốc gia nhập khẩu nhiều 
như Ấn Độ, Mexico, Indonesia… chưa 
phục hồi, nền kinh tế vẫn trì trệ do 
ảnh hưởng của dịch; Trung Quốc đã 
cấp phép nhập khẩu 4,51 triệu tấn 
giấy thu hồi trong 4 tháng đầu năm 
2020, giảm 43% so với cùng kỳ, dự 
kiến nhập cả năm 7 triệu tấn (năm 
2019 là 11 triệu tấn).
Xu hướng tiêu cực

Xuất khẩu giấy bao bì vào thị 
trường Trung Quốc sẽ giảm, dự kiến 
kinh tế Trung Quốc năm 2020 không 
tăng trưởng.

Xuất khẩu giấy bao bì sang thị 
trường khác sẽ cạnh tranh mạnh về 
giá, nguyên liệu sản xuất giảm, nhu 
cầu tiêu dùng toàn cầu giảm khi nền 
kinh tế thế giới dự báo giảm 5,2% so 
với năm 2019.

Giấy in, giấy viết nội địa sẽ cạnh 
tranh khốc liệt với giấy ngoại từ 
Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan, nhu 
cầu tiêu dùng trong khu vực thấp, 
trong khi đó tồn kho tăng cao, đồng 
tiền các quốc gia này mất giá so với 
USD, nên sẽ tăng cường xuất khẩu vào 
thị trường Việt Nam./.

 BAN BIÊN TẬP
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TÁC ĐỘNG 
CỦA COVID-19 
ĐỐI VỚI BỘT THẤM 
HÚT NƯỚC VÀ GIẤY 
THU HỒI

Trong số trước (số 2-2020) của Ấn phẩm 
Công nghiệp Giấy, BBT đã gửi đến bạn đọc 
bài viết Tổng quan Ngành giấy thế giới trong 
guồng quay của đại dịch COVID-19. Tiếp theo, 
trong số này xin được gửi đến bạn đọc thông 
tin chi tiết về hai loại sản phẩm, bột thấm 
hút nước (fluff pulp) và giấy thu hồi. Đây là 
hai loại nguyên liệu có ảnh hưởng trực tiếp 
đến các sản phẩm giấy phục vụ người tiêu 
dùng trong đại dịch như giấy vệ sinh, khăn 
ăn, ga trải giường, áo bảo hộ y tế, hòm hộp 
các tông phục vụ thương mại điện tử trong 
thời kỳ cách ly xã hội.
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Bột thấm hút nước (fluff pulp) 
gia tăng doanh số nhờ đại dịch

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 
đang lây lan và hoành hành hầu khắp 
các quốc gia trên thế giới, một tâm lý 
lo sợ và bao trùm lên hầu khắp các thị 
trường tiêu thụ giấy vệ sinh. Người 
tiêu dùng tập trung mua vào các sản 
phẩm giấy vệ sinh và khăn giấy. Cùng 
với đó nhu cầu về các sản phẩm giấy 
vệ sinh thấm hút nước (absorbent 
hygiene products - AHP) cũng có sự 
gia tăng tương tự khi người tiêu dùng 
tăng mua tích trữ như tã giấy, khăn 
lau và các sản phẩm vệ sinh dùng một 
lần khác. 

Tại các bệnh viện và các cơ sở 
nghiên cứu y tế, giấy vệ sinh thấm hút 
nước cũng được sử dụng làm khăn 
trải giường thấm nước và áo bảo hộ y 
tế dùng một lần. 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn 
còn dai dẳng ở hầu khắp các châu lục, 

nhiều nơi vẫn còn tâm lý cảnh giác 
cao với dịch bệnh, người tiêu dùng 
vẫn duy trì mức tiêu thụ cao đối với 
các sản phẩm tissue và AHP. Các nhà 
sản xuất giấy tissue và AHP gia tăng 
sản lượng có tác động tích cực thúc 
đẩy nhu cầu tiêu thụ bột kraft gỗ mềm 
tẩy trắng (BSK pulp) và bột thấm hút 
nước (fluff pulp). 

Tuy nhiên, sự gia tăng nhu cầu tiêu 
thụ bột BSK trong bối cảnh đại dịch 
không phải là yếu tố duy nhất ảnh 
hưởng tới nguồn cung bột BSK. 

Về phía cung, nguồn cung năm 2020 
bị hạn chế bởi thời gian ngừng hoạt 
động bất ngờ của các nhà sản xuất 
BSK. Vào cuối tháng 01/2020, nguồn 
cung BSK toàn cầu đã hai lần bị ảnh 
hưởng khi các nhà máy bột tại Phần 
Lan và Nova Scotia, Canada đã buộc 
phải đóng cửa.

Gần đây, một số nhà sản xuất và 
cung cấp khu vực Nam Mỹ tuyên bố 

ngừng hoạt động có thời hạn,  nhằm 
ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 
cũng gây ra tâm lý lo ngại cho thị 
trường về nguồn cung bột. 

Về phía cầu, việc sử dụng bột giấy 
nguyên sinh bao gồm cả bột kraft 
gỗ mềm tẩy trắng phía nam (SBSK), 
chủ yếu sản xuất tại Mỹ, cũng bị ảnh 
hưởng. Việc các văn phòng và trường 
học đóng cửa do đại dịch, làm tăng giá 
giấy loại văn phòng đã lựa chọn (SOP) 
sử dụng trong sản xuất tissue, khiến 
các nhà sản xuất tissue phải tìm kiếm 
nguyên liệu thay thế, trong đó có bột 
giấy nguyên sinh. 

Tháng 2/2020, thuế suất 5% xuất 
khẩu fluff pulp vào Trung Quốc đã 
được gỡ bỏ. Đây thực sự là một thuận 
lợi với các nhà sản xuất fluff pulp 
của Mỹ, những người kiểm soát 84% 
nguồn cung fluff pulp toàn cầu và là 
nhà cung cấp chính cho Trung Quốc, 
thị trường fluff pulp lớn nhất thế giới.

Ảnh hưởng của COVID tới thị 
trường giấy thu hồi thế giới

Thị trường giấy thu hồi toàn cầu 
(RCP) đã phải đối mặt với sự hỗn 
loạn đáng kể từ khi dịch COVID-19 
bắt đầu bùng phát vào khoảng giữa 
tháng 1/2020. Tại Trung Quốc, giá 
hòm hộp các tông sóng cũ (OCC) thu 
gom trong nước đã tăng mạnh trong 
tháng 2/2020 trong bối cảnh thiếu 
hụt nguồn cung nghiêm trọng, nhưng 
sau đó giá đã giảm mạnh trong tháng 
3/2020 khi chuỗi cung ứng RCP bắt 
đầu cải thiện sau khi Trung Quốc dỡ 
bỏ các biện pháp phong tỏa liên quan 
đến COVID-19. 

Tháng 3 và tháng 4/2020, Châu Âu 
và Bắc Mỹ đã trở thành tâm điểm của 
dịch COVID-19, trong khi tại Trung 
Quốc dịch bệnh phần lớn đã được 
kiểm soát. Tại châu Âu và Bắc Mỹ, 
việc ngừng máy và các biện pháp giãn 
cách xã hội được thực hiện đã làm 
gián đoạn hệ thống thu gom và tái chế 
giấy. Trong giai đoạn dịch bùng phát 
mạnh, tháng 3-4/2020, nguồn cung giấy 
thu hồi ở Bắc Mỹ và Châu Âu được báo 
cáo đã giảm khoảng 30-40%. Trong 
khi đó, tâm lý người tiêu dùng hoảng 
loạn liên quan đến virus, tái cấu trúc 
chuỗi bán lẻ và sự tăng trưởng mạnh 
mẽ trong thương mại điện tử khiến 
các nhà máy sản xuất giấy bao gói bận 
rộn hơn và thúc đẩy đáng kể nhu cầu 
tiêu thụ giấy thu hồi. 
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Do vậy, nhu cầu tiêu thụ giấy thu 
hồi tăng ổn định nhưng do thâm hụt 
nguồn cung rất lớn nên giá OCC đã 
tăng mạnh trong tháng 4 và đầu tháng 
5/2020 trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ. 
Giá trung bình OCC nội địa Mỹ tăng 
liên tục từ mức thấp nhất được xác 
lập vào tháng 11-12/2019 là 27 USD/
tấn lên 49 USD/tấn vào tháng 3/2020, 
82 USD/tấn vào đầu tháng 4/2020 và 
lên đến 120 USD/tấn vào đầu tháng 
5/2020. Tại châu Âu, giá OCC (1.04) 
của Đức tăng vọt từ 25 EUR/tấn trong 
tháng 3/2020 lên 100 EUR/tấn vào đầu 
tháng 5/2020.

Ngoài sự gia tăng mạnh mẽ của giá 
bán, trong tháng 4/2020 các nhà máy 
sản xuất giấy bao bì tại Mỹ đã phải 
trả phí bảo hiểm cao hơn nhiều so với 
mức bình thường để đảm bảo duy trì 
được nguyên liệu cho hoạt động sản 
xuất của nhà máy. 

Giấy loại văn phòng đã lựa chọn 
(SOP) cũng trở thành nguồn nguyên 
liệu hiếm trong cuộc khủng hoảng 
dịch bệnh này. Việc nhiều văn phòng, 
trường học và doanh nghiệp đóng cửa 
và tỷ lệ hoạt động thấp của nhiều nhà 
in đã gây ra sự sụt giảm mạnh cả về 
sản xuất và nhu cầu tiêu thụ giấy in 
và giấy viết. 

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội 
Giấy và Lâm sản Mỹ, tổng tiêu thụ 
giấy in, giấy viết của Mỹ đã giảm 
khoảng 30% trong tháng 4/2020 so với 
cùng kỳ năm trước. Nhu cầu giấy in, 
giấy viết giảm mạnh đồng nghĩa với 
việc nguồn cung các loại giấy cao cấp 
cũng bị giảm đáng kể, điều này càng 
làm tăng thêm sự lo ngại của các nhà 
hoạt động tái chế do ảnh hưởng của 
dịch COVID-19. 

Trong khi đó, do tâm lý hoảng loạn, 
người tiêu dùng đã đổ xô mua vào 
các sản phẩm tissue cũng là nguyên 
nhân thúc đẩy mức tiêu thụ giấy thu 
hồi tăng cao, đặc biệt là SOP. Tiêu thụ 
nội địa của Mỹ đối với các loại giấy 
thu hồi cao cấp dùng cho khử mực đã 
tăng đáng kể, bình quân tăng 10%/
tháng. Do đó, giá các loại SOP cao cấp 
tăng vọt ở châu Âu và Bắc Mỹ. Tại Mỹ, 
giá trung bình SOP tăng lên 200 USD/
tấn vào đầu tháng 5/2020 sau khi đã 
tăng từ 107 USD/tấn trong tháng 3 
lên 152 USD/tấn trong tháng 4/2020. 
Tại Đức, giá các loại SOP cao cấp đã 
tăng mạnh, khoảng 35 EUR/tấn, trong 
khoảng từ tháng 3 đến tháng 5/2020. 

Một số nhà máy sản xuất giấy tissue 
đã buộc phải thay thế các loại giấy 
SOP chất lượng cao bằng giấy hỗn hợp 
(mixed paper), giấy báo cũ, tạp chí cũ 
(ONP/OMG) và bột giấy nguyên sinh. 

Trong tháng 5/2020, mặc dù nguồn 
cung giấy thu hồi vẫn bị hạn chế ở 
châu Âu và Bắc Mỹ, nhưng tình hình 
thị trường đã thay đổi phần nào. Sự 
gia tăng tiêu thụ giấy bao bì trong nửa 

cuối tháng 3 và tháng 4 đã có dấu hiệu 
giảm sút khi sự tăng trưởng đột biến 
của chuỗi cung ứng hàng tiêu dùng 
sắp kết thúc vào cuối mùa dịch. Một 
số nhà sản xuất giấy bao bì đã thông 
báo, hoặc đã bắt đầu giảm mạnh công 
suất chạy máy, hoặc ngừng máy bảo 
dưỡng bất thường để đối phó với nhu 
cầu tiêu thụ sụt giảm. Nguồn cung 
giấy thu hồi bắt đầu có dấu hiệu phục 
hồi khi nhiều quốc gia bắt đầu nới 

lỏng các hạn chế và mở cửa lại nền 
kinh tế của họ, mặc dù có thể sẽ phải 
mất một thời gian dài để hệ thống thu 
gom và phân loại giấy thu hồi được 
phục hồi hoàn toàn. Vào giữa tháng 
5/2020, các nhà máy sản xuất giấy bao 
bì từ nguyên liệu OCC tại Mỹ đã giảm 
mức lệ phí bảo hiểm cao trong tháng 
4/2020 xuống mức bình thường như 
trước khi xảy ra dịch. Việc phục hồi 
nguồn cung giấy thu hồi có thể sẽ còn 
lâu hơn nữa vì nhiều cơ quan, trường 
học vẫn đóng cửa, nhiều người vẫn 
làm việc từ xa.

Ảnh hưởng của thị trường giấy thu 
hồi liên quan đến COVID-19 kéo dài ở 
Bắc Mỹ và châu Âu hơn ở Trung Quốc 
và các thị trường châu Á khác.

Vấn đề chính là thị trường giấy 
thu hồi sẽ giảm sâu như thế nào và 
khi nào sẽ quay trở lại bình thường. 
Sản lượng giấy bao bì của Mỹ và châu 
Âu được dự đoán sẽ giảm liên tục và 
đáng kể trong quý II và III/2020, như 
vậy sẽ làm giảm nhu cầu tiêu thụ giấy 
thu hồi trong nước ở hai khu vực này. 
Lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa cũng 
được cho là sẽ trì trệ. Các yếu tố chính 
trị và địa chính trị khác cũng sẽ ảnh 
hưởng đến hoạt động giao thương 
quốc tế, nhu cầu tiêu thụ bao bì cũng 
sẽ giảm theo. Sản xuất giấy bao bì tại 
khu vực châu Á được dự báo sẽ giảm 
khoảng 7% trong năm 2020, điều 
này sẽ dẫn đến mức độ tiêu thụ và 
nhập khẩu giấy thu hồi của khu vực 
tiêu thụ lớn nhất thế giới sẽ sụt giảm 
mạnh trong năm nay.

Hạn ngạch nhập khẩu giấy thu hồi 
của Trung Quốc giảm mạnh, cùng với 
một số hạn chế nghiêm ngặt của các 
nước châu Á khác đối với nhập khẩu 
cũng sẽ là một trở ngại cho sự phục 
hồi xuất khẩu của Bắc Mỹ và châu Âu.

Tóm lại, khoảng thời gian còn lại 
của năm 2020, với những bất ổn và rủi 
ro lớn do đại dịch COVID-19 đang diễn 
ra và nền kinh tế toàn cầu đang gặp 
khó khăn, sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng 
lớn cho thị trường toàn cầu. Năm 
2021, có khả năng vẫn còn thách thức 
khi Trung Quốc có kế hoạch ngừng 
hoàn toàn việc nhập khẩu giấy thu 
hồi. Nhiều nhà cung cấp giấy thu hồi 
ở các khu vực xuất khẩu chính sẽ phải 
tìm thị trường tiêu thụ mới khi Trung 
Quốc cấm hoàn toàn nhập khẩu./.

BAN BIÊN TẬP
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BÙNG NỔ TĂNG GIẤY TISSUE 
TẠI TRUNG QUỐC SẼ KÉO DÀI TRONG BAO LÂU?

Trong 20 năm qua, phát triển giấy tissue của Trung 
Quốc đã có ảnh hưởng chi phối đến tăng trưởng của 

ngành giấy tissue toàn thế giới. Giai đoạn 2008 – 2018, 
nước này chiếm hơn 40% khối lượng tăng trưởng tiêu 

thụ giấy tissue toàn cầu với tốc độ tăng trưởng rất cao, 
có năm vượt quá 10%.

Tăng trưởng tiêu thụ giấy tissue 
tại Trung Quốc

Tỷ lệ tăng trưởng trung bình giai 
đoạn 2008 – 2018 là 8,0%/năm, tăng 
nhẹ so với giai đoạn 1998 – 2008 là 
7,6%/năm. Việc thay đổi khu vực phát 
triển tiêu thụ đã giữ vai trò chủ yếu 
trong thúc đẩy tăng trưởng. Trước đó 
20 năm, tiêu thụ giấy tissue tại Trung 
Quốc phát triển mạnh chủ yếu ở vùng 
duyên hải phía đông và khu vực đô 
thị Bắc Kinh, nhưng hiện nay khu 
vực miền trung và một phần phía bắc 
Trung Quốc đã trở thành 2 khu vực 
nội địa có tiềm năng tiêu thụ rất lớn.

Đô thị hóa đã trở thành yếu tố chính 
thúc đẩy tiêu dùng giấy tissue ở Trung 
Quốc và trở thành sản phẩm không 
thể thiếu trong cuộc sống thường 
nhật của hầu hết các hộ gia đình 
Trung Quốc. Cũng từ đây loại giấy 
tissue AFH (Away-from-home) là loại 
giấy vệ sinh được sử dụng phổ biến 
nơi công cộng như khách sạn, trường 
học, bệnh viện… cũng bắt đầu phát 
triển nhanh chóng.

Sự gia tăng mạnh mẽ của thị trường 
giấy tissue Trung Quốc gắn liền với 
việc cải thiện phúc lợi xã hội và kinh 
tế phát triển trước đây đã góp phần 
đáng kể vào tăng trưởng tiêu thụ giấy 
tissue ổn định và nhanh hơn.

Tuy nhiên, gần đây kinh tế Trung 
Quốc đã cho thấy dấu hiệu suy thoái 
do ảnh hưởng của chiến tranh thương 
mại Mỹ – Trung. Sự leo thang giá cả 
nhu yếu phẩm hàng ngày cũng ảnh 
hưởng tiêu cực đến thái độ của người 
tiêu dùng và sự tăng trưởng trong 
kinh doanh bán lẻ đã chậm lại. Những 
điều này ảnh hưởng đáng kể đến mức 
độ tiêu thụ các sản phẩm giấy tissue. 
Năm 2018, theo số liệu công bố của 
Hiệp hội Công nghiệp Giấy gia dụng 
Quốc gia Trung Quốc (CNHPIA), do-
anh thu của các sản phẩm giấy tissue 
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cuộn lớn (jumbo rolls) thấp hơn rất nhiều so với dự đoán và 
doanh số bán hàng trong nước cũng ở dưới mức mong đợi.

Dựa trên phương pháp tính toán mức tiêu thụ thường 
được sử dụng (sản xuất cộng nhập khẩu trừ xuất khẩu) thì 
tăng trưởng tiêu thụ giấy tissue của Trung Quốc năm 2018 
không vượt quá 4,0%, và chỉ bằng một nửa so với mức tăng 
trưởng được ghi nhận của năm 2017 (Hình 1).

Bùng nổ đầu tư sản xuất giấy tissue tại Trung Quốc

Mặc dù tăng trưởng tiêu thụ giấy tissue của Trung Quốc 
trong năm 2018 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 
20 năm qua, tuy nhiên, về phía cung không có dấu hiệu nào 
cho thấy các hoạt động đầu tư sẽ ngừng lại.

Số lượng các dự án đầu tư mới đã bùng nổ trong những 
năm gần đây. Trong giai đoạn 2015 – 2022, các dự án đã 
được xác thực hoặc chưa được xác thực sẽ cung cấp thêm 
khoảng 11 triệu tấn công suất giấy tissue mới, trong đó 8 
triệu tấn đã đi vào sản xuất (Hình 2). 

Ngành công nghiệp giấy tissue Trung Quốc đang trải qua 
quá trình tái cấu trúc cực lớn, các máy xeo mới, hiện đại, 

công suất lớn được lắp đặt thay thế cho các máy cũ kỹ, công 
suất thấp.

Trong giai đoạn 2015 – 2019, có khoảng 3 triệu tấn công 
suất giấy tissue quy mô nhỏ bị ngừng hoạt động và phải 
tháo dỡ. Lý do chủ yếu khiến nhiều nhà máy tissue quy mô 
nhỏ phải đóng cửa sau làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào năm 
2017 là vấn đề môi trường và tiêu thụ năng lượng quá mức, 
hơn nữa vấn đề tài chính cũng là một trong những yếu tố 
ảnh hưởng.

Nhìn từ khía cạnh đầu tư, một trong các yếu tố quan 
trọng thúc đẩy sự bùng nổ đầu tư mới sản xuất giấy tissue 
tại Trung Quốc là do có sự đầu tư mạnh vào công nghiệp 
chế tạo thiết bị và công nghệ sản xuất giấy giúp cho sản 
phẩm giấy nói chung và đặc biệt là giấy tissue nói riêng của 
Trung Quốc có chất lượng tốt với chi phí giá thành rất cạnh 
tranh. Ngày càng nhiều các công ty, bao gồm cả các công ty 
lớn, đã sử dụng các loại máy xeo của các nhà chế tạo trong 
nước, thay vì nhập khẩu các loại máy từ Châu Âu với chi 
phí rẻ hơn máy nhập khẩu rất nhiều. 

Dư cung giấy tissue tại thị trường Trung Quốc ảnh 
hưởng đến thị trường giấy tissue khu vực và thế 
giới

Tình trạng dư cung giấy tissue tại thị trường Trung Quốc 
đang xảy ra rất nghiêm trọng và chưa có dấu hiệu dừng lại. 
Rất có khả năng sẽ có thêm nhiều vụ phá sản của các nhà 
máy và công ty kinh doanh giấy tissue tại Trung Quốc, đến 
khi đó chỉ có các nhà đầu tư có tiềm năng và thế mạnh thực 
sự mới có thể tồn tại.

Việc gia tăng xuất khẩu giấy tissue đã làm giảm tình trạng 
dư cung phần nào ở Trung Quốc. Nhưng cuộc chiến 
tranh thương mại Mỹ – Trung đã làm giảm xuất khẩu vào 
thị trường Mỹ từ năm 2019. Thêm vào đó, việc xuất khẩu 
cuộn lớn (jumbo rolls) sang Australia, Hàn Quốc và Đài 
Loan đã làm nhiều doanh nghiệp bản địa phải đóng cửa 
do không cạnh tranh được dẫn đến sự lệ thuộc nhiều vào 
nguồn cung từ Trung Quốc. Khi Trung Quốc bùng phát dịch 
đã gây ra sự thiếu hụt nghiêm trọng tại các thị trường này, 
buộc họ phải xem xét lại việc duy trì sản xuất trong nước. 

Như vậy, mức tăng trưởng tiêu thụ của thị trường giấy 
tissue nội địa Trung Quốc sẽ không thể tiêu thụ được hết 
công suất mới. Điều đó dẫn đến tỷ lệ tiêu thụ trên công suất 
giấy tissue sẽ giảm. Năm 2018, theo báo cáo của CNHPIA, tỷ 
lệ tiêu thụ trên công suất đạt mức 73%, trong khi chưa tính 
đến công suất của các dây chuyền tissue đầu tư mới, điều 
này tạo áp lực tìm thị trường mới để xuất khẩu của các nhà 
sản xuất giấy tissue Trung Quốc ngày càng cao./.

Hình 1. Tăng trưởng tiêu thụ giấy tissue của Trung Quốc giai đoạn 
2002 – 2018

Hình 2. Tổng công suất các dự án giấy tissue xác thực đưa vào vận 
hành giai đoạn 2015 – 2022
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Kinh tế chất thải là hoạt động mang lại lợi ích kinh tế từ chất 
thải, một phần tất yếu của nền kinh tế xanh và tuần hoàn. Áp 

dụng kinh tế chất  thải không chỉ bảo vệ môi trường, phát triển 
kinh tế bền vững, mà còn giúp các ngành có thêm nguồn nguyên 

liệu với chi phí thấp hơn. Ngành giấy được đánh giá là ngành 
đứng đầu trong thực hiện kinh tế chất thải nhờ chuyển đổi các 

chất thải thành tài nguyên tái tạo.         

KINH TẾ CHẤT THẢI 
 NHIỀU LỢI ÍCH 

NHƯNG CẦN THAY ĐỔI TƯ DUY 
VÀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ 

Những lợi ích của kinh tế chất 
thải

Hiện nay, có nhiều khái niệm và 
quan điểm khác nhau về kinh tế chất 
thải nếu xét về đối tượng nghiên cứu, 
quan điểm tiếp cận hay phương án 
thực hiện. Nhưng có một quan điểm 
thống nhất, đó là kinh tế chất thải 
(KTCT) là một bộ phận không tách rời 
của kinh tế môi trường. Giống như 
kinh tế môi trường, KTCT tập trung 
giải quyết các vấn đề rộng lớn liên 
quan tới chất thải và ô nhiễm môi 
trường.

Theo giáo trình Kinh tế chất thải 
của GS.TS Nguyễn Đình Hương, KTCT 
nghiên cứu hành vi ứng xử kinh tế 
của người tiêu dùng, nhà sản xuất, 
cộng đồng và Chính phủ đối với chất 
thải, giải quyết chất thải dưới giác độ 
kinh tế ở các khâu của quá trình xử lý 
chất thải. 

Trước tiên, nhà sản xuất cần giảm 
phát thải ngay từ khâu thiết kế và 
sản xuất nhằm tiết giảm tối đa lượng 

tiêu thụ nguyên liệu/tài nguyên, sản 
phẩm sử dụng được nhiều lần, kéo 
dài vòng đời sản phẩm. Tiếp theo là 
hành vi của người tiêu dùng, cộng 
đồng trong việc sử dụng lại, phân loại 
và thu gom. Cuối cùng là quá trình xử 
lý chất thải hiệu quả, tạo ra các sản 
phẩm tái chế có giá trị nhằm phục vụ 
lợi ích của con người, đồng thời giảm 
thiểu những tác động tiêu cực đối với 
môi trường sống của con người, việc 
phân loại chất thải tại nguồn, thu gom 
triệt để theo từng loại sẽ tạo thuận lợi 
cho quá trình xử lý, tái chế ra các sản 
phẩm có giá trị.

Với các khái niệm về kinh tế chất 
thải như trên, các nhà khoa học đã 
chỉ ra các loại hình tái chế chất thải 
rắn. Đó là, tái chế chất thải rắn hữu cơ 
thành phân bón hữu cơ; tái chế chất 
thải rắn công nghiệp thành nguyên 
liệu, trong đó phần lớn chất thải rắn 
công nghiệp được tái chế là nguyên 
liệu đầu vào của sản xuất công nghiệp 
như giấy, hạt nhựa, kim loại... Kinh 

tế chất thải đẩy mạnh phát triển thị 
trường năng lượng và thị trường khí 
nhà kính từ chất thải rắn. 

Kinh tế chất thải mang lại nhiều lợi 
ích bao gồm cả lợi ích kinh tế, môi 
trường và xã hội. Theo đó, lợi ích về 
tài chính có thể tính được bằng tiền. 
Đó là việc giảm chi phí phải xử lý chất 
thải do giảm lượng chất thải phát 
sinh; do cải tiến, đổi mới công nghệ 
tái chế, áp dụng các biện pháp quản lý 
nội vi, nâng cao hiệu suất…, tạo ra sản 
phẩm tái chế có chất lượng và giá trị 
cao. Bên cạnh đó là lợi ích từ việc thu 
hồi, bán năng lượng từ chất thải và 
lợi ích từ việc tham gia các thị trường 
tái chế, thị trường tái sử dụng hay thị 
trường mua bán tín chỉ cácbon.

Ngoài ra, thực hiện kinh tế chất thải 
còn là giải pháp hiệu quả để giảm 
gánh nặng chi phí trong quản lý chất 
thải từ nguồn ngân sách nhà nước 
thông qua việc áp dụng chính sách 
về thuế, phí chất thải theo nguyên tắc 
người gây ô nhiễm phải trả tiền. Thực 
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hiện dịch vụ môi trường về chất thải 
rắn tạo ra thị trường thu gom, vận 
chuyển và xử lý với sự tham gia của 
các công ty, doanh nghiệp với giá trị 
cao, sự chuyên nghiệp... Thị trường về 
tái chế, tái sử dụng chất thải rắn có 
tiềm năng mang lại lợi ích kinh tế và 
góp phần giải quyết bài toán về cung 
cấp nguồn nguyên liệu tái chế, thay 
thế nguồn nguyên liệu thô phục vụ 
hoạt động sản xuất công nghiệp. Ví dụ 
như giấy phế liệu được tái chế thành 
nguyên liệu cho các nhà máy giấy bao 
bì, giấy tissue, từ đó tạo ra các giá trị 
mới. Tái sử dụng chất thải rắn làm 
nguyên liệu đầu vào cho quy trình 
sản xuất khác giúp doanh nghiệp tiết 
kiệm chi phí nguyên vật liệu sử dụng 
cho quá trình sản xuất, giảm chi phí 
chi phí xử lý và thải bỏ chất thải rắn 
ra môi trường.

Kinh tế chất thải giúp quản lý 
hiệu quả nguồn tài nguyên tự nhiên 
(nguyên liệu thô) và nhiên liệu hóa 
thạch (năng lượng); cải thiện môi 
trường đất, nước và môi trường 

không khí. Đặc biệt, lợi ích về ngăn 
chặn biến đổi khí hậu thông qua việc 
giảm thiểu phát thải khí nhà kính vào 
môi trường. 

Với xã hội, kinh tế chất thải tạo 
việc làm, cải thiện điều kiện vệ sinh 
và môi trường, giảm chi phí y tế liên 
quan đến chất thải... 

Trên bình diện quốc tế, đặc biệt là 
các quốc gia phát triển như Nhật Bản, 
Đức, Anh, hay ở các quốc gia khác 
như Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore..., 
chất thải luôn được coi là nguồn tài 
nguyên, nguồn nguyên liệu thứ cấp 
mang lại giá trị kinh tế cao, đóng góp 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường 
dẫn lại, Cơ quan Tái chế quốc tế (BIR 
- The Bureau of International Recy-
cling) ước tính, ngành công nghiệp 
tái chế chất thải toàn cầu hàng năm 
xử lý tới 500 triệu tấn chất thải rắn và 
sử dụng hơn 1,5 triệu lao động, với 
doanh thu đạt 160 tỷ USD. 

Tại Châu Âu, ngành kinh tế chất 

thải thu hút sự đầu tư của hàng nghìn 
doanh nghiệp với doanh thu hơn 50 
tỷ euro/năm.

Theo số liệu thống kê, hàng năm 
Nhật Bản sử dụng khoảng 2,06 tỷ tấn 
tài nguyên, 350 triệu tấn năng lượng, 
thải ra 400 triệu tấn chất thải để sản 
xuất được 1,27 tỷ tấn sản phẩm, trong 
đó lượng tài nguyên do tái chế, tái sử 
dụng ước đạt 280 triệu tấn, chiếm trên 
10% tổng lượng tài nguyên sử dụng.

Tương tự, Trung Quốc, Hàn Quốc 
cũng đã và đang xem tái chế chất thải 
là một nội dung quan trọng trong 
chính sách môi trường quốc gia. 
Nhiều quốc gia trên thế giới đã ban 
hành các chính sách khác nhau để tận 
dụng và thu được các giá trị kinh tế 
từ chất thải như phát triển thị trường 
dịch vụ môi trường, thị trường về thu 
hồi năng lượng từ chất thải…

Kinh tế chất thải tại Việt Nam
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

khối lượng chất thải rắn phát sinh 
trên cả nước trong giai đoạn 2010 - 
2012 khoảng 25 - 28 triệu tấn/năm và 
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đến năm 2020 con số này sẽ khoảng 
60 - 70 triệu tấn/năm. Trong đó, 50 - 
70% lượng rác thải chứa những hợp 
chất có thể tái chế và tạo ra nguồn 
năng lượng mới. Các thành phố lớn 
như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 
Hải Phòng, Cần Thơ đóng góp 70% 
chất thải phát sinh trên cả nước. 

Trong bối cảnh đang phải đối mặt 
với nhiều thách thức về cạn kiệt tài 
nguyên, ô nhiễm môi trường và biến 
đổi khí hậu, Việt Nam đã ban hành 
nhiều chủ trương, chính sách về 
chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo 
hướng bền vững; tăng cường quản 
lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, 
ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng 
cường tái chế, tái sử dụng.

Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ 
đã phê duyệt Đề án phát triển ngành 
công nghiệp môi trường Việt Nam 
đến năm 2025 nhằm hình thành nên 
ngành công nghiệp môi trường, có thể 
đáp ứng được các nội dung của kinh 
tế tuần hoàn. Bộ Tài nguyên và Môi 
trường đã được Chính phủ giao là đầu 

mối để quản lý, thống nhất về chất 
thải rắn trong cả nước tại Nghị quyết 
số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019.

Việt Nam còn nhiều hạn chế cả 
trong tư duy và công cụ quản lý 
chất thải

Đánh giá chung, việc tái chế, tái 
sử dụng chất thải phát sinh tại Việt 
Nam còn chưa hiệu quả, mới chỉ được 
thực hiện một cách phi chính thức, 
phát triển manh mún, tự phát, không 
đồng bộ, thiếu tính định hướng, do 
đó chất thải chôn lấp vẫn chiếm tỷ lệ 
cao… Hiệu quả mang lại từ các hoạt 
động như tái chế, tái sử dụng chất 
thải hay thu hồi năng lượng từ chất 
thải chưa cao. Vì vậy, mục tiêu để 
chất thải rắn trở thành một loại hàng 
hóa, tài nguyên mang lại giá trị kinh 
tế; coi chất thải là nguồn nguyên liệu, 
vật liệu có giá trị và giá trị sử dụng… 
vẫn chưa đạt được như mong muốn. 
Nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình 
trạng này chủ yếu là chưa có tư duy 
và biện pháp công cụ để quản lý. Cụ 
thể:

Thứ nhất, tư duy về quản lý chất 
thải rắn, trong đó chất thải chưa 
được coi là hàng hóa, một nguồn tài 
nguyên, nguyên liệu có thể được tái 
sử dụng làm đầu vào phục vụ cho sản 
xuất. Tư duy của tổ chức, cá nhân về 
việc tiêu dùng các sản phẩm tái chế từ 
chất thải chưa được khơi thông, thói 
quen tiêu dùng các sản phẩm được 
sản xuất từ nguyên liệu lần đầu vẫn 
ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều người 
tiêu dùng. 

Nguyên nhân thứ hai, hiện nay 
chưa có các biện pháp, công cụ, đặc 
biệt là việc áp dụng các công cụ kinh 
tế trong quản lý chất thải. Việt Nam 
vẫn chưa có luật riêng về tiết kiệm 
tài nguyên và tái chế như hầu hết các 
quốc gia phát triển và cả Trung Quốc 
đã ban hành làm cơ sở pháp lý quan 
trọng hình thành và phát triển đồng 
bộ thị trường về dịch vụ môi trường, 
thị trường về nguyên liệu tái chế cũng 
như thị trường về các sản phẩm tái 
chế; chưa đẩy mạnh, thu hút sự tham 
gia của các tổ chức, cá nhân vào thị 
trường mua bán khí thải, mua bán 
điện năng được sản xuất từ chất thải 
rắn.

Ngành giấy – hình mẫu của nền 
kinh tế chất thải 

Theo các chuyên gia, từ kinh nghiệm 
của các nước trên thế giới như Mỹ, 
Nhật, Hàn Quốc..., ngành giấy là 
ngành đạt hiệu quả cao khi áp dụng 
phát triển kinh tế chất thải tại Việt 
Nam. 

Cụ thể, hoạt động sản xuất giấy từ 
nguồn nguyên liệu thô (mảnh gỗ) 
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phát sinh một lượng lớn chất thải rắn. 
Trung bình để sản xuất ra một tấn 
sản phẩm giấy từ nguồn nguyên liệu 
thô sẽ tạo ra khoảng 2 - 3 tấn chất thải 
rắn. Nguồn phát sinh chất thải rắn từ 
hoạt động sản xuất giấy chủ yếu từ 
công đoạn chuẩn bị nguyên liệu: vỏ 
cây, mấu mắt tre nứa, mẩu, mùn gỗ,...; 
Lò động lực: xỉ than, than, chất chưa 
đốt hết; Lò hơi: Than rơi vãi, xỉ than; 
Sàng, tẩy, rửa sàn: mảnh sống, mấu 
mắt, xơ sợi rơi vãi; Nạo vét bể lắng: xơ 
sợi, bùn thải; Xeo, cắt giấy: mảnh giấy 
vụn; Sinh hoạt: rác thực phẩm, nylon, 

túi giấy; Sửa chữa xây dựng: rác xây 
dựng (vôi, vữa, gạch vụn, sắt vụn...), 
giấy sau khi sử dụng sản phẩm, gồm 
cả bao bì bao gói (bao bì xi măng và 
vật liệu xây dựng khác…).

Trong đó, bùn thải chiếm 45% tổng 
lượng rác thải; tro, xỉ chiếm khoảng 
25%; vỏ cây, mảnh gỗ chiếm 15%; giấy 
loại chiếm 10%; các loại khác chiếm 
5%.

Hiện nay, các chất thải trong sản 
xuất giấy được tuần hoàn, tái chế đạt 
mức cao, phù hợp với điều kiện tiêu 

chuẩn môi trường. Như, dăm mảnh 
vụn của gỗ được tái sử dụng làm chất 
đốt phục vụ cho đốt lò hơi trực tiếp 
trong nhà máy hoặc làm nguyên liệu 
sản xuất ván dăm; Xỉ than thải ra từ lò 
hơi và lò thu hồi được tái sử dụng làm 
chất đốt hoặc làm gạch không nung, 
vật liệu xây dựng, san lấp đường. Xơ 
sợi có trong nước thải được đưa vào 
bể để xử lý, tách ra tái sử dụng làm bìa 
cáctông, mũ cứng, hộp, phân hữu cơ. 
Hay các công ty giấy sử dụng giấy thu 
hồi làm nguyên liệu sản xuất áp dụng 
dây chuyền công nghệ thu hồi nilon 

Hiệp hội Giấy & Lâm nghiệp Mỹ (AF&PA) vừa ra thông 
báo kết quả tái chế giấy thu hồi tại Mỹ trong năm 2019 
đạt 66,2%.

Trong thập kỷ qua, ngành công nghiệp giấy của Mỹ đã 
đạt được tỷ lệ tái chế cao, đạt hoặc vượt 63% kể từ năm 
2009 - tăng gần gấp đôi so với năm 1990, năm đầu tiên 
ngành công nghiệp giấy của Mỹ đưa ra mục tiêu tái chế 
giấy.

Tỷ lệ tái chế đối với hòm hộp các tông cũ (OCC) năm 
2019 đạt 92% và tỷ lệ tái chế OCC trung bình ba năm gần 
đây nhất là 92,3%.

Tái chế giấy tiếp tục là vấn đề về bảo vệ môi trường 
thành công. Số lượng giấy được tái chế nhiều hơn hai lần 

so với lượng giấy bị chôn lấp. Tiết kiệm trung bình 3,3 m3 
không gian đất chôn lấp cho mỗi tấn giấy được thu hồi. 
Đây là một minh chứng cho hành vi của người tiêu dùng 
và cam kết của ngành công nghiệp giấy đối với tái chế 
giấy. Việc gia tăng đầu tư và chú trọng vào cơ sở hạ tầng 
sản xuất sẽ cho phép tỷ lệ tái chế giấy tăng hơn nữa trong 
thời gian tới.

Tái chế giấy giúp kéo dài tuổi thọ của các sản phẩm 
bao bì giấy và giấy, trở thành một phần không thể thiếu 
trong chiến lược phát triển bền vững của ngành. Từ xơ sợi 
nguyên thủy sản xuất giấy, giấy có thể được thu hồi và tái 
chế tới bảy lần để tạo ra các sản phẩm giấy mới./.

Theo AF&PA

NGÀNH CÔNG 
NGHIỆP GIẤY 
CỦA MỸ ĐẠT 
TỶ LỆ TÁI CHẾ 
CAO, TRÊN 66% 
NĂM 2019
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để tái chế thành nhựa nguyên liệu. Nhiều nhà máy áp dụng 
công nghệ lò đốt công nghệ cao không chỉ đốt rác, bùn thải 
ổn định, mà còn thu hồi nhiệt đồng phát hơi và phát điện 
phục vụ lại hoạt động của nhà máy. 

Đặc biệt nhất trong ngành giấy chính là sử dụng nguyên 
liệu tái tạo (rừng trồng) và nguyên liệu tái chế (giấy thu 
hồi), thực hiện nguyên tắc giảm thiểu chất thải và chi phí 
nguyên liệu trong sản xuất. 

Theo đó, giấy thu hồi (kể cả nhập khẩu và thu gom trong 
nước) là nguồn nguyên liệu thứ cấp rất quan trọng được 
tái sử dụng 100%, là nguyên liệu đầu vào không thể thiếu 
trong sản xuất giấy, đặc biệt là giấy bao bì có thể sử dụng 
nguyên liệu tái chế với tỷ lệ 100%. 

Tuy nhiên, dù giấy phế liệu có vai trò quan trọng trong 
ngành giấy, mang lại hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ môi 
trường và ổn định an sinh xã hội, nhưng trên thực tế vẫn 
còn nhiều vướng mắc dẫn đến chưa mang lại giá trị cao 
như mong muốn. 

Cụ thể, theo Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, hiện nay 
ở nước ta, tỷ lệ giấy đã qua sử dụng được thu hồi so với tổng 
lượng giấy tiêu dùng chỉ ở mức khoảng 40 - 45%, thấp hơn 
mức trung bình thế giới là 56%, riêng Nhật Bản đã đạt tới 
mức 82%. Lượng thu gom trong nước chỉ đáp ứng chưa tới 
50% nhu cầu nguyên liệu giấy tái chế sử dụng cho sản xuất. 

Khâu thu gom giấy hiện nay vẫn chưa được chú trọng, 
chủ yếu thông qua cá nhân và tổ chức thu gom đơn lẻ, 
không chuyên nghiệp, chưa được tổ chức chặt chẽ và có hệ 
thống. Chính vì thế, tỷ lệ thu gom giấy không cao và không 
được phân loại phù hợp với nhu cầu tái chế gây lãng phí tài 
nguyên lớn.

Chưa truyền thông, giáo dục để người dân có thói quen 
phân loại rác tại nguồn, nên còn nhiều tạp chất trong giấy 

thu hồi dẫn đến quá trình tái chế giấy gặp nhiều khó khăn, 
tăng chi phí phân loại, làm sạch hoặc bị chôn lấp, xử lý theo 
các loại rác hữu cơ. 

Quan trọng hơn, nước ta chưa có luật và các chính sách 
hỗ trợ đồng bộ để khuyến khích việc thu hồi và tái chế giấy, 
chưa có quy chuẩn Quốc gia về phân loại giấy thu hồi. Điều 
này cũng xuất phát từ quan niệm giấy thu hồi là phế liệu, 
không phải nguyên liệu sản xuất.

Một số đề xuất, kiến nghị
Theo các chuyên gia về môi trường và kinh tế, để kinh tế 

chất thải đi đúng hướng, không chỉ là khái niệm nằm trên 
giáo trình, sách vở, các nhà làm chính sách cần xem xét để 
tuyên truyền thay đổi tư duy từ các tổ chức đến cá nhân, 
người dân.  

Cần rà soát, xây dựng và sớm ban hành luật về tái chế, 
tiết kiệm tài nguyên, cùng các tiêu chuẩn, quy chuẩn phù 
hợp với nhu cầu sử dụng nguyên liệu thứ cấp làm nguyên 
liệu sản xuất, coi đây là một nguồn tài nguyên quan trọng 
cho các ngành, làm căn cứ pháp lý để có các chính sách phù 
hợp, khuyến khích và hỗ trợ những người làm công tác thu 
gom và tái chế như không thu thuế đối với các hoạt động 
thu gom, phân loại, đóng kiện, phân phối... 

Triển khai mạnh mẽ các chương trình truyền thông, giáo 
dục nâng cao ý thức và trách nhiệm toàn dân trong việc 
phân loại rác ngay tại nguồn, cùng với việc hình thành 
các hệ thống thu gom, tái chế chuyên nghiệp kết hợp dân 
lập nhằm nâng cao hiệu quả thu gom, tái chế chất thải nói 
chung và giấy đã qua sử dụng nói riêng.

Tích cực hợp tác và tìm sự chia sẻ, hỗ trợ của các nước, 
các tổ chức quốc tế về kinh nghiệm trong xây dựng, hoàn 
thiện chính sách, pháp luật, chuyển giao các thực tiễn tốt 
về kỹ thuật, công nghệ tái chế, tái sử dụng cũng như hỗ trợ 
về tài chính.

BAN BIÊN TẬP
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TRIỂN VỌNG CỔ PHIẾU 
ĐÔNG HẢI BẾN TRE
TRƯỚC BIẾN ĐỘNG CỦA 
NGÀNH GIẤY  



Kết quả quý I chưa đánh giá 
đúng xu hướng

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), DHC 
công bố kết quả quý I/2020 tăng 
trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ, với 
doanh thu thuần đạt 671 tỷ đồng 
(+227% yoy – year over year) và lợi 
nhuận sau thuế đạt 89 tỷ đồng (+321% 
yoy). 

Trong đó có 2 điểm đáng lưu ý: Do-
anh thu tăng trưởng mạnh nhờ có sự 
đóng góp của Giao Long 2 và nhà máy 
này chạy hết công suất trong hầu hết 
quý I/2020. Giao Long 2 có công suất 
gấp 3 lần Giao Long 1. Biên lợi nhuận 
gộp duy trì ở mức cao ngưỡng 24,2%, 
chỉ giảm 0,4% so với quý IV/2019 và 
giá  bán chỉ bắt đầu giảm nhẹ từ tháng 
2 nếu nhìn vào diễn biến giá giấy xuất 
khẩu. Đồng thời, nhờ còn tồn kho, chi 
phí OCC đầu vào của DHC vẫn đang 
ở ngang hoặc cao hơn không đáng kể 
so với quý IV/2019. Do đó, theo đánh 
giá của BVSC, kết quả kinh doanh 
quý I/2020 chưa thực sự phản ánh xu 
hướng tăng mạnh của OCC trên thế 
giới trong những tháng gần đây.

Ngoài ra, DHC đang chịu những ảnh 
hưởng lớn do dịch Covid-19 cả đầu 
vào lẫn đầu ra. Cụ thể, về đầu vào, 
hiện nay tỷ lệ thu hồi giấy OCC cũ tại 
Việt Nam còn thấp, chỉ đạt khoảng 
40% so với tổng lượng giấy tiêu dùng 
trong nước và mới chỉ đáp ứng chưa 
tới 50% nhu cầu nguyên liệu giấy thu 

hồi sử dụng cho sản xuất, hơn 50% 
nhu cầu nguyên liệu giấy thu hồi phải 
phụ thuộc vào nhập khẩu, trong đó 
các thị trường nhập khẩu chính bao 
gồm Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản. Việc 
dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến 
phức tạp tại 3 khu vực trên, cùng với 
cước vận chuyển tăng cao đang tạo 
ra nhiều khó khăn đối với chuỗi cung 
ứng giấy thu hồi OCC đến Châu Á, thị 
trường tiêu thụ chính. Kết quả là trong 
quý I và tháng 4/2020 giá giấy OCC cập 
tại các cảng Đông Nam Á đã tăng gấp 
đôi so với thời điểm quý IV/2019.

Về đầu ra, các khách hàng mảng bao 
bì của DHC tập trung ở khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long với khoảng 65% 
là các công ty chế biến – xuất khẩu 
thuỷ sản, dệt may và dược phẩm. Nếu 
xuất khẩu chung bị ảnh hưởng do 
dịch COVID-19 thì chắc chắn công tác 
bán hàng của DHC sẽ khó khăn hơn 
trong quý II/2020. 

Tính đến 15/4/2020, theo số liệu từ 
Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất 
khẩu thuỷ sản và hàng may mặc đã 
giảm lần lượt là 9,5% và 5,9% yoy. 
Thống kê của VPPA thể hiện khó khăn 
tương tự khi tiêu thụ giấy bao bì giảm 
liên tục, trong khi sản lượng sản xuất 
vẫn tăng nhẹ qua từng tháng trong 
quý I/2020. Điểm sáng duy nhất là 
xuất khẩu tăng trưởng tốt, đặc biệt 
là đi thị trường Trung Quốc với kim 
ngạch tăng gấp đôi trong 3 tháng đầu 
năm giúp phần nào làm giảm áp lực 
lên giá giấy nội địa tại Việt Nam.

Nguồn: BVSC tổng hợp
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Theo phân tích của 
các chuyên gia thuộc 
các công ty phân tích 
chứng khoán, dù kinh 
doanh gặp khó khăn 
nhưng Công ty Cổ 
phần Đông Hải Bến Tre 
vẫn được đánh giá có 
triển vọng tích cực tính 
chung cả năm 2020 và 
sẽ phục hồi thêm năm 
2021. Vì thế, cổ phiếu 
được khuyến nghị tăng 
tỷ trọng nếu giá cổ 
phiếu điều chỉnh về 
các vùng giá hấp dẫn.



Do đó, BVSC dự báo doanh thu 
thuần cả năm của DHC đạt 2.316 tỷ 
đồng (+62% yoy) và lợi nhuận sau 
thuế đạt 212 tỷ đồng (+17% yoy). EPS 
đạt 3.704 đồng/cp tương ứng với P/E 
dự phóng 9,8x.   

Đặc biệt, các chuyên gia cũng đưa  
ra đánh giá về việc thận trọng giả 
định giá bán ổn định ở mức hiện tại 
với kỳ vọng hoạt động xuất khẩu giấy, 
đặc biệt là đi Trung Quốc sẽ tiếp tục 
được hỗ trợ. Khả năng thị  trường giấy 
bao bì ở Trung Quốc sẽ sớm sôi động 
trở lại khi nước này dần quay lại sản 
xuất bình thường và sẽ tăng cường 
nhập khẩu giấy thành phẩm từ các 
nước khác ở Châu Á do thiếu giấy thu 
hồi đầu vào. 

Theo thống kê đến ngày 10/4/2020, 
hạn ngạch nhập khẩu giấy thu hồi 
RCP của Trung Quốc chỉ mới đạt 4,385 
triệu tấn, giảm 43% yoy cho thấy nước 
này vẫn quyết liệt theo đuổi việc thắt 
chặt vấn đề môi trường liên quan 
đến ngành giấy, hướng đến hết 2020 
không còn phụ thuộc vào giấy thu hồi 
nhập khẩu.

Đối với biên lợi nhuận gộp, chuyên 
gia BVSC nhận định, có thể giảm về 
mức 13-14% trong các quý tiếp theo. 
Khoảng cách biến động của giá đầu 
vào và giá đầu ra đang quay về mức 
đầu năm 2017, khi đó biên gộp của 
DHC dao động mức 13-14%. Qua đó, 
dự báo  biên gộp bình quân cả năm 
đạt 16%, giảm mạnh gần 6% yoy. 

Dự báo tích cực cho năm 2021
Với các phân tích trên, DHC được dự 

báo tích cực cho năm 2021 với doanh 
thu đạt 2.720 tỷ đồng (+17% yoy) và 
lợi nhuận sau thuế đạt 338 tỷ đồng 
(+59% yoy). 

“Chúng  tôi cho rằng khi dịch 
COVID-19 dần được kiểm soát, nguồn 
cung OCC sẽ ổn định  trở lại trong 
khi giá giấy thành phẩm có cơ hội 
tăng nhờ nhu cầu dịp cuối năm và 
đầu năm mới, đặc biệt là nhu cầu từ 
Trung Quốc khi nước này đang thiếu 
nguyên liệu sản xuất do những chính 
sách kiểm soát môi trường chặt chẽ”, 
báo cáo của BVSC chỉ ra.

Cụ thể, theo đánh giá, giá OCC chỉ 
tăng mạnh trong giai đoạn 4 tháng 
đầu năm 2020, và đã bắt đầu giảm 
mạnh từ cuối tháng 5/2020. Đến thời 
điểm hiện nay, giá OCC cả trong nước 
và nhập khẩu đều đã giảm khoảng 

25% so với thời điểm đầu năm 2020 
và có khả năng sẽ tiếp tục giảm trong 
các quý tới. Bởi, nguồn cung OCC sẽ ổn 
định hơn khi các khu vực lớn như Mỹ, 
Châu Âu và Nhật Bản dần kiểm soát 
được dịch COVID-19 và thị trường tiêu 
thụ OCC lớn là Trung Quốc vẫn kiên 
quyết thắt chặt các vấn đề môi trường 
liên quan đến ngành giấy. 

Giá giấy đầu ra có thể tăng lại trong 
các quý cuối năm khi các nền kinh tế 
lớn dần hồi phục, việc giao thương sẽ 
trở nên sôi động hơn, đặc biệt là vào 
dịp cuối năm và đầu năm mới. Như 
đã phân tích, Trung Quốc cần bù đắp 
sự thiếu hụt nguyên liệu trong nước 
bằng cách nhập khẩu giấy thành 
phẩm từ các nước  khác, trong đó có 
Việt Nam. Do đó, BVSC đánh giá triển 
vọng giá giấy trong cuối  2020 và đầu 
2021 là khả quan. Ngoài ra, DHC đã 
có đợt tăng giá khá tích cực theo sự 
hồi phục của thị trường chung và 

phần nào cũng phản ánh kết quả 
kinh doanh quý I/2020 tăng trưởng 
ấn tượng.

Nhìn vào những chướng ngại sắp 
tới liên quan đến COVID-19, BVSC cho 
rằng cơ hội ngắn hạn ở cổ phiếu DHC 
không còn nhiều. Bên cạnh đó, việc 
các quỹ SSIAM và Daiwa chưa thoái 
vốn thành công cũng đang  tạo một 
ngưỡng cản tâm lý lớn khiến cho cổ 
phiếu khó bứt phá. 

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn 
đánh giá triển vọng năm 2021 của 
DHC là rất khả quan, nhà đầu tư nên 
cân nhắc tăng tỷ trọng DHC nếu giá 
cổ phiếu điều chỉnh về các vùng giá 
hấp dẫn hơn khi kết quả kinh doanh 
kém khả quan của các quý tới được 
công bố. Theo đó, khuyến nghị khả 
quan cho DHC với mức giá mục tiêu 
là 50.000 đồng/cp. 

Thu Hiền
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VCSC KHUYẾN NGHỊ MUA DÀNH CHO DHC VỚI GIÁ MỤC TIÊU 
53.600 ĐỒNG/CP

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) duy trì khuyến nghị mua 
cho CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC) nhờ năng lực của công ty trong việc tận 
dụng đà tăng trưởng của tiêu thụ giấy bao bì tại Việt Nam, được hỗ trợ bởi 
việc mở rộng công suất gần đây. 

Do đó, đơn vị này tăng giá mục tiêu 12% khi gia hạn định giá đến giữa 
năm 2021 và nâng trung bình 8% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích 
cổ đông thiểu số giai đoạn 2020-2022 khi sản lượng bán và giá bán trung  
bình (ASP) quý I/2020 vượt kỳ vọng trước đây. Theo đó, VCSC khuyến nghị 
mua dành cho DHC với giá mục tiêu 53.600 đồng/cp thay cho trước đây 
đơn vị này khuyến nghị là 47.700 đồng/cp. 
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TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TỪ 
HỆ THỐNG CHÂN KHÔNG

KSCN Vòng Viễn Dũng
Valmet Việt Nam
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Hệ thống chân không là thiết bị không thể thiếu trong dây chuyền sản xuất giấy, có chức năng tạo lực hút chân không để 
hút nước bên trong lớp giấy và chăn ép ra ngoài. Theo số liệu thống kê từ nhiều loại máy xeo khác nhau trên thế giới, nếu 
tính riêng trong phần ép, hệ thống chân không tiêu hao khoảng 20% năng lượng, 80% còn lại tiêu hao cho hệ thống truyền 
động và các thiết bị khác (Hình 1).

Phân loại hệ thống chân không
Hệ thống chân không được phân loại theo loại bơm chân 

không sử dụng. Có 2 loại bơm chân không chính đang được 
các nhà máy giấy sử dụng khá phổ biến là bơm chân không 
vòng dung dịch (nước hoặc dầu) và quạt turbo ly tâm.

Bơm chân không vòng dung dịch là loại bơm chân không 
cổ điển và phổ biến nhất được các nhà máy giấy sử dụng 
để tạo lực hút chân không trong dây chuyền sản xuất giấy. 
Công suất và hiệu suất của loại bơm này thường thấp và 
được sử dụng chủ yếu ở các dây chuyền sản suất giấy công 
suất thấp với công nghệ cũ.

 Quạt turbo ly tâm là thiết bị quạt chân không công nghệ 
tiên tiến nhất và chỉ mới được sử dụng trong dây chuyền 
sản xuất giấy trong nhiều năm gần đây. Ưu điểm của quạt 
turbo là công suất và hiệu suất vận hành cao hơn bơm chân 
không vòng dung dịch do đó lượng điện năng tiêu thụ sẽ ít 
hơn. Nhược điểm của loại quạt này là giá thành đầu tư ban 
đầu khá cao nên chỉ được sử dụng nhiều ở các dây chuyền 
sản xuất với công nghệ hiện đại và yêu cầu công suất chân 
không lớn.

Hiệu suất năng lượng chân không của các dây 
chuyền sản xuất giấy ở Việt Nam 
Đánh giá hiệu suất hoạt động của hệ thống chân không

Hiệu suất hoạt động của hệ thống chân không được đánh 
giá thông qua chỉ số SEC (Specific Energy Consumption), 
chỉ số SEC của hệ thống chân không thể hiện số kWh điện 
tiêu hao của hệ thống chân không trên mỗi tấn giấy thành 

Hình 1. Tiêu hao năng lượng điện cho các hệ thống trong phần ép của dây chuyền sản xuất giấy (Nguồn: Valmet)

phẩm được sản xuất. Các dây chuyền sản xuất giấy hiện đại 
sử dụng công nghệ tiên tiến tiết kiệm năng lượng thường 
có chỉ số SEC từ 30 đến 40 kWh/t, trong khi các dây chuyền 
hiệu suất kém thì chỉ số SEC có thể nằm ở mức trên 80 
kWh/t (Bảng 1).

Bảng 1. Xếp hạng hiệu suất năng lượng hệ thống chân không trong dây 
chuyền sản xuất giấy

Hiệu suất hệ thống chân không của các dây chuyền sản xuất giấy 
ở Việt Nam

Hiệu suất hệ thống chân không của các dây chuyền sản 
xuất giấy ở Việt Nam trung bình ở mức 67kWh/t, số liệu 
này được thống kê dựa trên những dây chuyền sản xuất 
giấy mới được đưa vào vận hành trong 10 năm trở lại đây 
(Hình 2).

So với hiệu suất chung của thế giới thì các dây chuyền 
sản xuất giấy ở Việt Nam có cơ hội rất cao để có thể áp dụng 
công nghệ mới nhằm tăng hiệu suất hệ thống chân không, 
giảm tiêu hao năng lượng, từ đó giảm giá thành sản xuất 
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Hình 2. Hiệu suất hệ thống chân không một số dây chuyền sản xuất giấy ở Việt Nam (Nguồn: Valmet)

Bảng 2. Khả năng tăng hiệu suất hệ thống chân không của các dây chuyền sản xuất giấy ở Việt Nam 
(Nguồn: Valmet)

Hình 3. Đánh giá hiệu suất bơm chân không

Các giải pháp nâng cao hiệu suất 
hệ thống chân không

Cài đặt áp suất chân không phù hợp

Việc cài đặt giá trị áp suất chân 
không trên máy xeo giấy sao cho hợp 
lý nhất luôn là thách thức lớn đối với 
nhiều nhà máy giấy. Giá trị áp suất 
chân không cài đặt không phù hợp 
sẽ gây lãng phí năng lượng hệ thống 
chân không, tăng ma sát gây giảm 
tuổi thọ vận hành của chăn lưới và 
nhiều thiết bị hao mòn trên máy, tăng 
tải và lãng phí năng lượng hệ thống 
truyền động. Do đó, việc lựa chọn đơn 
vị cung cấp và hỗ trợ dịch vụ rất quan 
trọng. Các tập đoàn như Valmet với 
dịch vụ hỗ trợ vận hành từ xa đảm 

bảo 24/7 sẽ đảm bảo các thông số vận 
hành của máy xeo giấy luôn được cài 
đặt ở mức tối ưu nhất. Hay, đội ngũ 
chuyên gia sẵn sàng đến hỗ trợ kiểm 
tra và xử lý các vấn đề mà khách hàng 
gặp phải trực tiếp tại nhà máy sẽ là 
điểm cộng trong các lựa chọn.
Kiểm tra, bảo trì bơm chân không

Việc kiểm tra và bảo trì định kỳ 
bơm chân không giúp đảm bảo hiệu 
suất hệ thống chân không luôn ở mức 
tốt, từ đó giúp tiết kiệm chi phí và 
giảm giá thành sản xuất.

Hiệu suất bơm chân không cần 
được kiểm tra và đánh giá định kỳ 
hàng năm. Theo đó, bơm chân không 
cần được bảo trì khi hiệu suất thấp 
hơn 80% so với giá trị thiết kế.

Cải tiến vỏ hộp hút nước chăn ép
Nhiều thiết bị trong ngành giấy cũng 

đã được cải tiến để có thể đáp ứng 
được yêu cầu về tốc độ và công suất 
ngày càng cao của các dây chuyền sản 
xuất giấy mới.

Điển hình, Valmet phát triển công 
nghệ vỏ hộp hút nước chăn ép dạng lỗ 
tròn (Hình 4) với nhiều ưu điểm vượt 
trội:

Công suất hút nước chăn ép tăng 
lên 30% so với hộp hút dạng khe cũ 
trong điều kiện áp suất chân không 
như nhau.

Áp suất chân không giảm hơn 28% 
so với hộp hút dạng khe cũ trong điều 
kiện lượng hút nước như nhau.

Biên dạng độ ẩm của giấy sau phần 
ép đồng đều hơn.

Vỏ hộp hút dạng lỗ giúp giảm ma sát 
giữa hộp hút và chăn ép, từ đó giúp 
giảm tải hệ thống truyền động lên 
đến 77%. Chi phí truyền động cho mỗi 
chăn ép có thể giảm đến 1,5 tỷ đồng/
năm.

Thời gian vận hành chăn ép lâu 
hơn, chu kì thay thế chăn ép dài hơn 
giúp giảm nhu cầu phải dừng máy để 
thay thế chăn lưới cho dây chuyền 
sản xuất./.

giấy. Bằng việc áp dụng các công nghệ và thiết bị mới giúp tối ưu hóa hệ thống 
chân không và tiết kiệm năng lượng, các hệ thống chân không ở Việt Nam hoàn 
toàn có khả năng nâng hiệu suất SEC lên mức 40kWh/t và điện năng tiết kiệm 
được hằng năm sẽ rất lớn (Bảng 2).

Hình 4. Thiết bị hộp hút nước chăn ép dạng lỗ 
tròn của Valmet
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ĐIỀU CHỈNH ĐỘ DÀY GIẤY THEO 
CHIỀU NGANG TẠI BỘ PHẬN ÉP QUANG

KS Dương Văn Chiến
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 
Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam

Ép quang là bộ phận cuối cùng 
của máy xeo trước khi vào cuộn. Ép 
quang ảnh hưởng trực tiếp tới các 
tính chất bề mặt của sản phẩm giấy 
như độ dày, độ nhẵn, độ nhám. Do 
đó vai trò của ép quang trong quá 
trình sản xuất rất quan trọng. Đặc 
biệt, đối với trường hợp sản xuất 
giấy sử dụng cho in ấn thì mục 
đích chính của ép quang là tăng 
độ nhẵn, giảm độ nhám bề mặt 
để đạt được kết quả in tốt. Còn đối 
với trường hợp sản xuất giấy tráng 
phủ cần sử dụng ép quang cả trước 
và sau tráng phủ. Ép quang trước 
tráng phủ để điều chỉnh độ dày, độ 
nhẵn của giấy đồng đều trước khi 
vào tráng làm cho kết quả tráng 
phủ tốt hơn. Trong khuôn khổ bài 
viết này chỉ nêu những  phương 
pháp đang sử dụng hiện nay trên 
thế giới để điều chỉnh độ dày của 
giấy theo chiều ngang.

PHẦN 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH ĐỘ DÀY 
CỦA GIẤY THEO CHIỀU NGANG TẠI BỘ PHẬN ÉP QUANG
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Sơ lược quá trình ép quang giấy 
trên máy xeo

Phần lớn các máy xeo hiện nay 
được trang bị hệ thống ép quang. Tại 
bộ phận ép quang băng giấy đi qua và 
được ép bởi 2 hoặc nhiều lô ép quang 
(Hình 1), khi đó tờ giấy bị tác động 
bởi lực ép cơ học và tính chất bề mặt 
của tờ giấy thay đổi. Khi qua ép quang 
tính chất bề mặt của tờ giấy đáp ứng 
được các yêu cầu của các công đoạn 
phía sau như độ bóng, độ nhẵn, độ 
nhám, độ dày. Để điều chỉnh độ dày 
của giấy lực ép của ép quang phải 
được kiểm soát và điều chỉnh để duy 
trì độ ổn định. Lực ép càng lớn thì độ 
dày của giấy càng giảm, độ nhẵn tăng 
và độ nhám giảm. Khi lực ép thay đổi 
thì các chỉ tiêu này cũng thay đổi theo. 
Do vậy vấn đề quan trọng được đặt ra 
là phải duy trì sự ổn định của các chỉ 
tiêu này trên toàn bộ tờ giấy (đại diện 
là chỉ tiêu độ dày).

Trong quá trình sản xuất để duy 
trì sự ổn định của độ dày tờ giấy theo 
chiều dọc cần thiết phải duy trì sự ổn 
định của lực ép vào lô ép quang. Đối 
với mỗi loại ép quang có phương pháp 
điều chỉnh và duy trì lực ép ổn định 
phù hợp. Còn đối với chiều ngang 
của băng giấy thì việc kiểm soát, 
điều chỉnh rất phức tạp vì lực ép tại 
các vị trí trên toàn bộ chiều rộng khe 
ép (chiều dài lô) không đồng đều với 
những lý do sau: lô ép quang bị võng 
giữa (đặc biệt với khổ máy lớn), lô ép 
quang bị mòn không đều trong quá 
trình sản xuất. Trong trường hợp khe 
hở hay lực ép trên toàn khe ép không 

đồng đều sẽ dẫn đến độ dày của giấy 
theo chiều ngang không đồng đều gây 
ra các ảnh hưởng sau:

- Đối với giấy khi qua ép quang 
trước tráng phủ, độ dày không đều sẽ 
làm cho lượng chất tráng phủ lên giấy 
trong quá trình tráng không đều dẫn 
đến tiêu tốn dịch tráng và tính chất 
in ấn của giấy sau tráng không đồng 
đều, từ đó dẫn đến có thể gây hỏng 
sản phẩm in.

- Đối với sản phẩm giấy in thì các 
chỉ tiêu về tính chất bề mặt không 
đồng đều trong lô hàng dẫn đến chất 
lượng in ấn không đều. 

- Độ dày không đều dẫn đến giấy bị 
nhăn tại cuộn và phần gia công phía 
sau, cuộn giấy chặt, lỏng không đều, 
xô giấy dẫn đến nhăn, tỷ lệ giấy bỏ 
nhiều.

Vì vậy, việc điều chỉnh, kiểm soát độ 
dày giấy theo chiều ngang rất quan 
trọng.

Các phương pháp điều chỉnh độ 
dày của giấy theo chiều ngang
1. Điều chỉnh bằng mài trung cao lô 
ép quang

Trong quá trình hoạt động các lô 
ép đè lên nhau, lực ép từ trên xuống 
làm cho các lô phía dưới (đặc biệt là 
lô cuối) có xu hướng bị võng ở giữa 
(Hình 2). Lực ép càng lớn, chiều dài lô 
càng lớn thì độ võng càng cao. Do lô 
võng nên khe hở tại vị trí giữa lô lớn 
hơn khe hở 2 đầu lô và giấy ở giữa bị 
ép với lực ép nhỏ hơn lực ép 2 đầu lô. 
Vì vậy độ dày giấy ở giữa lớn hơn độ 
dày 2 mép giấy.

Để khắc phục hiện tượng này, các 
lô ép quang bên dưới thường được 
mài “trung cao” (đường kính giữa lô 
lớn hơn hai đầu) để bù khi lô bị võng 
(Hình 3). Độ trung cao phụ thuộc 
nhiều vào lực ép và chiều dài lô. Khi 
hoạt động phần giữa lô võng xuống, 
do đường kính ở giữa lô lớn hơn 2 
đầu nên bù được độ võng và khe hở ở 
giữa lô bằng với 2 đầu lô, khi đó giấy 
sẽ được ép đồng đều hơn (Hình 4). Kết 
quả là độ dày, độ nhám của tờ giấy 

đồng đều theo chiều ngang.

2. Điều chỉnh bằng lô Sym
Giải pháp mài lô trung cao cải thiện 

được vấn đề giấy ép không đều do 
võng lô nhưng để mài được độ trung 
cao phù hợp là việc rất khó, hơn nữa 
mỗi độ trung cao chỉ phù hợp với 1 
lực ép nhất định, nếu lực ép không 
duy trì được ổn định, phù hợp với độ 
trung cao đã mài thì khe hở giữa các 
lô vẫn không đồng đều, do đó độ dày 
của giấy không đều. Để giải quyết vấn 
đề này, vào những năm 60 của thế kỷ 
20 công nghệ ép quang bằng lô Sym 
đã ra đời. Lô Sym (Swimming roll) 
được cấu tạo gồm trục cố định, vỏ lô 
bằng thép quay quanh trục. Khi hoạt 
động, khoảng không giữa trục và vỏ 
được bơm dầu thủy lực với áp lực cao 
vào để điều chỉnh “độ trung cao” của 
lô (Hình 5).

Lô Sym cho phép kiểm soát việc 
phân phối lực ép trên chiều dài lô, 
nhờ đó khắc phục được việc phải 
mài lô ép quang đạt độ trung cao phù 
hợp. Do vậy, lô Sym còn được gọi là lô 
điều chỉnh độ trung cao. Lô Sym được 
trang bị hệ thống dầu thủy lực bơm 
vào trong lô để điều chỉnh bề mặt lô 
phù hợp bù cho việc võng lô ép, từ đó 
không phải mài trung cao như trong 
công nghệ ép quang thường. Khi làm 
việc, bề mặt lô Sym được ép vào lô ép 
cùng cặp và bị tác động của 3 lực ép: 
lực ép từ hệ thống xy lanh lên 2 đầu 
lô và lực ép dầu thủy lực bên trong lô 
Sym tác động lên toàn bộ bề mặt lô. 

Hình 1: Máy ép quang 4 lô

Hình 2: Lô ép quang bị võng

Hình 5: Khe ép với lô Sym

Hình 3: Lô ép quang mài trung cao

Hình 4: Khe ép đều sau khi mài trung cao lô 
ép quang
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Khi có 3 lực ép tác động lên lô ép thì 
phân bổ lực ép phụ thuộc vào giá trị 
lực ép từng vị trí. 

Hình 6 mô phỏng tác động của các 
lực lên bề mặt lô ép và phân bổ lực ép 
trong các trường hợp thay đổi lực ép.

Như trên Hình 6 cho thấy, lực ép 
được phân bổ đều trên bề mặt lô Sym 
khi lực ép 2 đầu lô bằng lực ép trong 
lô. Khi đó khe hở đồng đều trên toàn 
bộ chiều dài lô và giấy được ép đều. 
Trong trường hợp lực ép do xy lanh 
ở 2 đầu lô nhỏ hơn lực ép từ trong 
lô Sym, bề mặt lô Sym sẽ lồi ra, khe 
ép ở khu vực giữa lô sẽ nhỏ hơn khe 
ép tại khu vực 2 đầu lô, do đó giấy đi 
qua khu vực giữa lô sẽ bị ép mạnh 
hơn nên độ dày của giấy sẽ nhỏ hơn 
so với 2 đầu lô. Ngược lại, nếu lực ép 
dầu thủy lực từ trong lô Sym nhỏ hơn 
lực ép của xy lanh tại 2 đầu lô, bề mặt 
lô Sym sẽ bị lõm vào, dẫn đến khe hở 
tại khu vực giữa lô sẽ lớn hơn tại khu 
vực 2 đầu lô, do đó giấy đi qua 2 đầu 
lô được ép mạnh hơn nên độ dày của 
giấy tại 2 đầu lô sẽ nhỏ hơn so với 
giữa lô. Trường hợp lực ép tại 2 đầu 
lô không được duy trì ổn định, đầu lô 
nào có lực ép xylanh lớn hơn thì khe 
ép nhỏ hơn, giấy được ép nhiều hơn, 
khi đó chiều dày của giấy sẽ nhỏ hơn. 
Như vậy, để giấy được ép đồng đều thì 
lực ép tại 3 điểm phải được điều chỉnh 
phù hợp.

Điều chỉnh độ dày giấy bằng lô Sym 
(điều chỉnh 3 điểm): Để điều chỉnh  
độ dày của giấy bằng lô Sym trước 
hết cần thiết phải có giá trị đo độ dày 
của giấy theo chiều ngang. Việc đo độ 
dày có thể được thực hiện thông qua 
hệ thống đo của QCS (nếu có trang bị) 
hoặc thông qua việc xác định mẫu 
thực tế. Căn cứ vào giá trị đo, người 
vận hành có thể điều chỉnh áp lực 
dầu ở 2 đầu ép và áp lực dầu trong lô 
Sym. Cụ thể, có các trường hợp sau:

- Trường hợp độ dày hai mép giấy 
không đều nhau thì phải tăng áp lực 

dầu ở phía dày hoặc giảm áp lực dầu 
ở phía mỏng hơn.

- Trường hợp 2 mép giấy đều nhau 
nhưng ở giữa dày hơn thì phải tăng áp 
lực dầu ở giữa hoặc giảm áp lực dầu 
2 đầu.

- Trường hợp 2 mép giấy đều nhau 
nhưng ở giữa mỏng hơn thì phải giảm 
áp lực dầu ở giữa hoặc tăng áp lực 
dầu 2 đầu.

Còn trong trường hợp 2 mép giấy và 
ở giữa đều nhau nhưng tại các vị trí 
khác độ dày khác với độ dày 2 mép và 
ở giữa thì không thể điều chỉnh được 
bằng phương pháp này.
Hạn chế của hai phương pháp điều 
chỉnh trên

Trong thực tế sản xuất, dù là lô mài 
trung cao hay điều chỉnh bằng lô Sym 
thì trong quá trình bề mặt lô tiếp xúc 
với giấy không thể tránh khỏi các tạp 
chất như bụi, cát sạn. Các tạp chất 
này theo thời gian làm mòn bề mặt 
lô ép quang dẫn đến bề mặt lô không 
phẳng, do đó khe hở không đều trên 
toàn bộ chiều dài lô (Hình 7). 

Từ đó độ dày của giấy cũng như các 
tính chất bề mặt không đồng đều. Với 
nguyên nhân này thì 2 biện pháp điều 
chỉnh trên không thể giải quyết được. 
Để tiếp tục duy trì hoạt động, các lô 
này phải được tháo ra mài lại bề mặt 
đảm bảo theo yêu cầu. Việc này gây 
lãng phí thời gian chạy máy, làm giảm 
năng suất và tăng chí phí bảo dưỡng, 
mài lô.

Để giải quyết vấn đề phát sinh này, 

trong những năm 80-90 của thế kỷ 
trước, các nhà nghiên cứu đã tìm ra 
nhiều giải pháp để khắc phục, thay 
thế các công nghệ trên nhằm ngày 
càng nâng cao chất lượng sản phẩm 
giấy. Trong các nghiên cứu đó có công 
nghệ điều chỉnh bằng lô điều chỉnh 
theo vùng và công nghệ điều chỉnh 
gián tiếp bằng phương pháp gia nhiệt 
vào lô hiện đang được sử dụng trên 
thế giới.
3. Điều chỉnh bằng lô điều chỉnh 
theo vùng
a) Nguyên lý

Công nghệ điều chỉnh bằng lô điều 
chỉnh theo vùng dựa trên cơ sở tính 
chất dẻo của thép. Tức là khả năng 
thép thay đổi hình dáng kích thước 
khi chịu tác dụng của ngoại lực. 
Nguyên lý này được áp dụng vào lô 
điều chỉnh theo vùng. Tại những vị trí 
bề mặt lô bị mòn nhiều sẽ được gia ép 
từ bên trong lô với áp lực lớn, khi đó 
bề mặt lô sẽ giãn ra và giảm khe hở 
ép, tại những vị trí lô bị mòn ít được 
gia ép với áp lực nhỏ, khi đó bề mặt 
lô co lại và tăng khe hở ép. Việc này 
giúp ổn định khe hở giữa các lô từ đó 
duy trì ổn định được độ dày của giấy 
(Hình 8).

b) Lô điều chỉnh theo vùng và phương 
pháp gia ép

Lô điều chỉnh theo vùng có 2 loại, lô 
SymZ (Swimming zonewise controlled 
crown roll) và lô SymCD (Swimming 
shoewise controlled crown roll). Các 

Hình 6: Phân bổ lực ép lên bề mặt lô Sym

Hình 9: Lô SymZ và lô SymCD (Valmet)

Hình 7: Khe ép khi lô bị mòn

Hình 8: Gia ép theo vị trí vào lô điều chỉnh theo vùng
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lô này gồm một trục cố định với vỏ 
thép quay quanh trục khi hoạt động. 
Giữa trục và vỏ là khoang chứa dầu 
thủy lực. Khoang chứa dầu được chia 
thành nhiều khoang nhỏ. Mỗi khoang 
tương ứng với 1 vùng điều chỉnh và có 
1 đường dầu tới. Ở giữa trục có nhiều 
ống phân phối dầu tới từng vùng bên 
trong lô, mỗi ống phân phối được nối 
với đường ống dầu từ hệ thống cung 
cấp dầu thủy lực từ bên ngoài (Hình 
9).

Hệ thống cung cấp dầu bao gồm 
bơm dầu thủy lực cao áp, hệ thống 
đường ống, hệ thống van điều chỉnh 
áp lực dầu và các bộ đo áp suất dầu 
cho mỗi đường ống dầu vào lô. Để gia 
ép cho từng vùng trong lô, bơm dầu sẽ 
hoạt động và đưa dầu vào từng vùng 
trong lô. Áp lực dầu vào từng vùng 
trong lô sẽ được đo bằng đồng hồ đo 
áp suất và được điều chỉnh bằng van 
điều chỉnh áp suất.
c) Tự động hóa việc điều chỉnh độ dày 
giấy bằng lô điều chỉnh theo vùng 

Với hệ thống trên cho phép người 
vận hành điều chỉnh được độ dày 
của giấy theo chiều ngang. Người vận 
hành có thể lấy mẫu để xác định độ 
dày, từ đó căn cứ kết quả đo để điều 

chỉnh đóng hay mở van dầu từng 
vùng. Tuy nhiên với cách này sẽ 
không điều chỉnh được liên tục và 
tự động. Để điều chỉnh liên tục và tự 
động hệ thống cần bổ sung thêm các 
thiết bị như thiết bị đo độ dày trực 
tuyến, thiết bị điều khiển tự động.

Thiết bị đo: Để điều chỉnh được độ 
dày cần phải có hệ thống đo độ dày 
theo chiều ngang trực tuyến. Do phần 
lớn các nhà máy giấy đều có lắp đặt 
hệ thống QCS nên thông thường hệ 
thống điều khiển độ dày sẽ sử dụng 
lại kết quả đo độ dày của QCS. Trong 
trường hợp chưa có thì bắt buộc phải 
lắp đặt hệ thống QCS để đo độ dày 
theo chiều ngang.

Thiết bị điều khiển tự động: Là các 
thiết bị tự động hóa dùng để xử lý 
thông tin và điều khiển các thiết bị 
chấp hành.

Việc đo độ dày của giấy được thực 
hiện bởi hệ thống QCS và giá trị độ 
dày theo chiều ngang của giấy được 
gửi tới thiết bị điều khiển tự động của 
hệ thống. Tại đây thiết bị điều khiển tự 
động sẽ phân tích dữ liệu và chuyển 
giá trị độ dày từ QCS thành giá trị độ 
dày tương ứng với từng vùng điều 
khiển của lô điều chỉnh theo vùng. Từ 

giá trị này hệ thống sẽ tự động tính 
toán và đưa ra các giá trị điều khiển. 
Hệ thống sẽ chuyển tín hiệu để điều 
chỉnh áp suất dầu vào trong từng 
vùng của khoang dầu thông qua van 
điều chỉnh áp suất dầu. Tại những vị 
trí độ dày lớn hệ thống sẽ điều chỉnh 
tăng áp suất dầu, khi đó lực ép vào bề 
mặt lô tại vị trí đó sẽ cao và bề mặt lô 
giãn ra làm cho khe hở ép nhỏ đi nên 
độ dày giấy giảm. Tại những vị trí có 
độ dày thấp hệ thống sẽ giảm áp suất 
dầu, do đó lực ép tại vị trí này thấp và 
bề mặt lô sẽ co lại làm cho khe hở ép 
tăng nên giấy dày lên.

4. Công nghệ điều chỉnh gián tiếp hỗ 
trợ ép quang

Như phân tích ở phần trên, điều 
khiển độ dày giấy tại ép quang bằng 
công nghệ ép quang sử dụng lô SymZ 
và SymCD có những ưu điểm vượt trội 
so với điều khiển bằng lô Sym. Tuy 
nhiên công nghệ lô SymZ và SymCD 
còn nhiều hạn chế do chi phí đầu tư 
ban đầu lớn hơn, việc sửa chữa, bảo 
dưỡng, thay thế, vận hành phức tạp 
hơn. Do đó công nghệ sử dụng lô Sym 
đã, đang và sẽ tiếp tục được sử dụng 
rộng rãi trên thế giới cũng như ở Việt 
Nam. Để khắc phục hạn chế của công 
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nghệ điều khiển bằng lô Sym, các nhà 
sản xuất đã nghiên cứu và phát triển 
công nghệ điều chỉnh độ dày của giấy 
theo chiều ngang gián tiếp bằng gia 
nhiệt lô ép quang để hỗ trợ cho việc 
điều chỉnh bằng lô Sym.
a) Nguyên lý

Công nghệ điều chỉnh gián tiếp dựa 
trên cơ sở giãn nở của vật liệu theo 
nhiệt độ. Ở nhiệt độ cao thì vật liệu 
giãn nở ra và ở nhiệt độ thấp thì co 
lại (Tỷ lệ giãn nỡ nhiệt của loại thép 
làm ép quang là 11,5x10-6mm/mm/
oC). Nguyên lý này được áp dụng để 
gia nhiệt lô ép quang. Tại những vị trí 
bề mặt lô bị mòn nhiều sẽ được gia 
nhiệt đến nhiệt độ phù hợp, khi đó vật 
liệu sẽ nở ra và đường kính lô tại ví 
trí đó tăng lên và ngược lại. Việc này 
giúp ổn định khe hở giữa các lô từ đó 
duy trì ổn định được độ dày của giấy 
(Hình 10).

b) Các phương pháp gia nhiệt
Để gia nhiệt cho lô ép quang hiện 

nay sử dụng 2 phương pháp là gia 
nhiệt trực tiếp bằng các cuộn cảm ứng 
điện và gia nhiệt bằng khí nóng.

Gia nhiệt bằng cuộn cảm ứng: Nguồn 
nhiệt để gia nhiệt cho bề mặt lô là 
nguồn nhiệt tạo ra từ các cuộn cảm 
ứng điện. Các cuộn cảm ứng khi hoạt 
động sẽ kết hợp với bề mặt lô tạo ra từ 
trường và sinh nhiệt đốt nóng bề mặt 
lô. Sơ đồ mô tả như Hình 11.

Để điều chỉnh được từng khoảng 
nhỏ trên bề mặt lô, hệ thống sẽ chia 
nhỏ thành nhiều cuộn cảm ứng, mỗi 
cuộn cảm ứng sẽ chỉ gia nhiệt, đốt 
nóng được 1 vùng nhỏ trên toàn bộ 
chiều dài lô. Để điều chỉnh được mức 
nhiệt đốt nóng, mỗi cuộn cảm ứng 

được trang bị hệ thống điều khiển 
nhiệt độ thông qua điều khiển công 
suất đốt bằng biến tần.

Gia nhiệt bằng khí nóng: Nguồn 
nhiệt trực tiếp gia nhiệt cho bề mặt 
lô là không khí nóng. Không khí được 
quạt thổi đưa qua bộ đốt nóng bằng 
hồng ngoại và thổi vào bề mặt lô. Sơ 
đồ mô tả như Hình 12.

Tương tự như phương pháp gia 
nhiệt bằng cuộn cảm ứng điện, để 
điều chỉnh được từng khoảng nhỏ 
trên bề mặt lô phương pháp thổi khí 
nóng cũng chia nhỏ đầu đốt thành 
nhiều cuộn đốt. Mỗi cuộn đốt chỉ gia 
nhiệt cho một phần không khí và chỉ 
gia nhiệt, đốt nóng được 1 vùng nhỏ 
trên toàn bộ chiều dài lô. Để điều 
chỉnh được mức nhiệt đốt nóng, mỗi 
cuộn đốt của đầu đốt được trang bị hệ 
thống điều khiển nhiệt độ, tại những 
vị trí cần đốt nóng thì cuộn đốt sẽ đốt 
với công suất cao và không khí nóng 
thổi vào bề mặt lô làm nhiệt độ bề 
mặt lô tăng nhanh; với những vị trí 
không cần đốt nóng hoặc đốt nóng ít 
thì cuộn đốt sẽ không được cấp điện 
hoặc cấp với công suất nhỏ, khi đó 
không khí mát sẽ thổi vào bề mặt lô 
làm cho nhiệt độ lô giảm nhanh.

c) Tự động hóa việc điều chỉnh độ dày 
bằng phương pháp gia nhiệt

Cũng như phương pháp điều chỉnh 
bằng lô điều chỉnh theo vùng, để tự 
động hóa việc điều chỉnh độ dày theo 
chiều ngang bằng phương pháp gia 
nhiệt thì ngoài các thiết bị điều chỉnh 
trên hệ thống cần phải bổ sung thêm 
các thiết bị đo độ dày trực tuyến và 
các thiết bị điều khiển tự động. Việc 
đo độ dày của giấy được thực hiện bởi 
hệ thống QCS và giá trị độ dày theo 
chiều ngang của giấy được gửi tới thiết 
bị điều khiển tự động của hệ thống. 
Giá trị từ QCS là đồ thị của rất nhiều 
điểm (thông thường 20 mm/điểm). Tại 
đây hệ thống sẽ phân tích dữ liệu và 
chuyển giá trị độ dày từ QCS thành 
giá trị tương ứng với từng điểm điều 
khiển của cơ cấu chấp hành (thông 

thường 60 mm/điểm). Từ giá trị này 
hệ thống sẽ tính toán và điều khiển 
công suất của từng cuộn gia nhiệt 
tại từng vùng của đầu gia nhiệt. Tại 
những vị trí độ dày lớn hệ thống sẽ 
điều khiển tăng công suất đốt, khi đó 
nhiệt độ tại vị trí đó sẽ cao và đường 
kính bề mặt lô lớn lên làm cho độ dày 
giấy giảm. Tại những vị trí có độ dày 
thấp hệ thống sẽ giảm công suất đốt, 
do đó nhiệt độ tại vị trí này thấp và lô 
sẽ co lại, đường kính lô nhỏ đi làm cho 
giấy dày lên. 

Hệ thống điều chỉnh gián tiếp bằng 
gia nhiệt thường được lắp vào 1 lô. 
Trong những trường hợp cần thiết 
cũng có thể lắp nhiều hệ thống vào 
nhiều lô để tăng cường quá trình điều 
chỉnh.

Qua phân tích trên thấy rằng, 
quá trình điều chỉnh gián tiếp bằng 
phương pháp gia nhiệt vào bề mặt lô 
ép quang thực chất là quá trình điều 
chỉnh để làm phẳng bề mặt lô do bị 
mài mòn không đều. Sau khi bề mặt lô 
được làm phẳng quá trình điều chỉnh 
của hệ thống ép quang diễn ra bình 
thường theo công nghệ điều chỉnh 
bằng lô Sym.

Trên đây là những công nghệ điều 
chỉnh độ dày giấy theo chiều ngang 
đang được sử dụng hiện nay trên thế 
giới. Để biết được thực trạng công 
nghệ, thiết bị điều chỉnh độ dày giấy 
theo chiều ngang của ngành công 
nghiệp giấy Việt Nam và cơ hội đầu tư 
ứng dụng các công nghệ trên cho các 
doanh nghiệp Việt Nam hiện đang hoạt 
động và các dự án đầu tư mới, xin mời 
quý độc giả đón đọc Công nghiệp Giấy 
số tiếp theo.
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PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

 CÁC PHƯƠNG PHÁP
TRUYỀN ĐỘNG CÔNG ĐOẠN SẤY 

TRONG MÁY XEO

Trong thiết kế máy xeo, vấn đề thiết kế hệ thống truyền động 
chiếm vị trí vô cùng quan trọng, quyết định rất nhiều đến chất 
lượng, độ tin cậy của dàn máy. Về tốc độ vật lý trên lý thuyết 
của máy xeo, đòi hỏi sự đồng tốc về tốc độ dài (m/phút) để 
đảm bảo cho quá trình di chuyển của băng giấy từ công đoạn 
này sang công đoạn khác được ổn định, băng giấy không chịu 
nhiều biến động về lực căng do sai số tốc độ cơ học.  

KSCK Nguyễn My Linh
Công ty CP TĐ Tân Mai
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Công đoạn sấy trong máy xeo được 
chia ra làm nhiều tổ sấy, mỗi tổ sấy sẽ 
được lắp một bộ dẫn động gồm một 
trục truyền, một hộp giảm tốc ngoài 
và một motor điện có công suất phù 
hợp – đây là phương pháp truyền 
động nhiều động cơ điện đang được 
sử dụng phổ biến hiện nay. 

(Trong phạm vi bài viết này tác 
giả không đề cập đến phương pháp 
truyền động cổ điển cho máy xeo từ 
một motor điện đến một trục truyền 
động chung – kiểu truyền động line 
shaft, sau đó kết hợp các cặp puly côn 
để vi chỉnh tốc độ cho từng tổ sấy).

Sự khác biệt về thiết kế hệ thống 
truyền động công đoạn sấy trong máy 
xeo dựa trên các phương pháp truyền 
động khác nhau.

Thiết kế hệ thống truyền động
Thiết kế hệ thống truyền động cho 

máy xeo thường dựa trên các căn cứ 
sau:

- Mục tiêu công suất sản phẩm của 
dàn máy, công suất được tính là tấn 
sản phẩm trong một ngày (tấn/ngày) 
hoặc tấn sản phẩm trong năm (tấn/
năm).

- Chủng loại sản phẩm và định 
lượng của sản phẩm giấy.

- Tính kinh tế của dàn máy ứng với 
chủng loại sản phẩm lựa chọn.

Từ những căn cứ trên nhà thiết kế 
tính toán để lựa chọn tốc độ máy phù 
hợp. Tốc độ máy được lựa chọn là tốc 
độ thiết kế, còn tốc độ chạy máy thực 
tế và ổn định thường thấp hơn tốc độ 
thiết kế từ 10 - 15% để đảm bảo máy 
xeo vận hành được êm, giảm thiểu 
tối đa độ rung lắc do sai số trong khi 
chế tạo và lắp đặt; mục đích cuối cùng 
nhằm đạt được hiệu suất sản xuất tốt 
nhất.  

Các phương pháp truyền động
1. Truyền động bằng bánh răng hở, 
đường kính lớn

Đây là phương pháp truyền động 
khá phổ biến hiện nay và thường 
được áp dụng với các công đoạn sấy 
của máy xeo có công suất vừa và nhỏ. 
Công đoạn sấy có 2 đến 3 tổ sấy, mỗi 
tổ sấy có từ  6 đến 8 lô, mỗi lô sấy có 
đường kính 1.500 mm - 1.800mm, 
nhiều lô sấy Yankee có đường kính 
lớn hơn cũng được lựa chọn truyền 
động bánh răng hở; tốc độ của máy 
xeo dao động từ 80 - 120 m/phút. 

Đặc điểm của phương án truyền động 
bánh răng hở 

Đặc điểm nổi bật của phương án 
truyền động bánh răng hở rất dễ nhận 
ra. Đó là có thể dễ dàng quan sát thấy 
bằng mắt thường khi các bánh răng 
của lô sấy này ăn khớp trực tiếp với 
bánh răng của lô sấy kia - mỗi lô sấy 
được lắp một bánh răng và thường 
có đường kính lớn hơn đường kính 
lô sấy. Một bánh răng chủ động được 
lắp ăn khớp với một bánh răng lô sấy 
ở khoảng giữa tổ sấy, từ đây momen 
quay truyền từ lô này đến lô kia theo 
dạng hình sin. 
Ưu điểm

- Kết cấu truyền động đơn giản, lắp 
đặt tương đối dễ so với các phương 
pháp khác.    

- Chi phí chế tạo thấp, giá thành rẻ.
- Trong quá trình sản xuất dễ quan 

sát, kiểm tra và phát hiện các hiện 
tượng hư hỏng. Là bộ truyền bánh 
răng hở nên thường được bôi trơn 
định kỳ bằng mỡ công nghiệp với 
thao tác dễ, không phải đầu tư nhiều 
cho hệ thống bôi trơn và công tác sửa 
chữa.
Nhược điểm

- Kết cấu cơ khí khá cồng kềnh, 
nặng.

- Việc lắp ráp, căn chỉnh đơn chiếc 
nên đòi hỏi thợ lắp máy có tay nghề 
cao, sự hiểu biết về bánh răng và có 
sự kiểm tra của cán bộ kỹ thuật để 
đảm bảo bộ truyền làm việc tin cậy.

- Do cấp chính xác gia công không 
cao, thường ở cấp 9 hoặc cấp 10 trong 
thang cấp chính xác từ cấp 17 đến cấp 
1, và ảnh hưởng sai số khi lắp nên 
bộ truyền làm việc có độ ồn lớn hơn 
so với các phương pháp truyền động 
khác.

- Tốc độ máy bị giới hạn cũng chính 
bởi kết cấu cồng kềnh, cấp chính xác 
không cao và chỉ số cân bằng động của 
bánh răng hở lô sấy; thông thường khi 
tốc độ máy tăng đến 120 - 125 m/phút, 
tương đương khoảng 25 - 27 vòng/
phút thì tiếng máy rất ồn, rung lắc 
mạnh, ảnh hưởng không tốt đến kết 
cấu cơ khí của máy, nguy cơ mất an 
toàn tăng.

- Do quá trình bôi trơn bánh răng 
là gián đoạn, độ tin cậy của việc bôi 
trơn phụ thuộc nhiều vào tay nghề 
và trách nhiệm của người công nhân 
bảo dưỡng sửa chữa. Vấn đề bụi công 
nghiệp cũng ảnh hưởng xấu đến công 
tác bôi trơn bánh răng hở.

2. Truyền động bằng hộp bánh răng 
liền khung

Phương pháp truyền động bằng 
hộp bánh răng liền khung được thiết 
kế trên nguyên tắc, phần thân hộp 
bánh răng cũng chính là khung máy 
xeo phía truyền động, các bánh răng 
bao gồm bánh răng lô sấy và các bánh 
răng trung gian nằm trong hộp thực 
hiện nhiệm vụ nhận momen quay từ 
motor và hộp giảm tốc ngoài truyền 
đến từng lô sấy.

Bộ truyền động bánh răng hở tổ 8 lô sấy máy xeo – Trung Quốc
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Đặc điểm của bộ truyền động bánh răng 
liền khung 

Khi quan sát phần thân hộp bánh 
răng cũng chính là khung máy xeo, có 
thể nhận thấy mỗi lô sấy, kể cả hàng 
trên và hàng dưới, đều có một hộp 
bánh răng được lắp trên đầu trục lô. 
Các hộp bánh răng này được kết nối 
liên động với nhau bằng mối ghép bu 
lông tạo thành khung máy vững chắc. 

Khi thiết kế, người thiết kế đã quan 
tâm đến việc các chi tiết của hộp bánh 
răng kể cả vỏ hộp có thể được tổ hợp 
trước đạt độ chính xác tiêu chuẩn, sau 
đó lắp vào đầu trục lô sấy. Khi lắp máy 
chỉ việc chồng các hộp bánh răng lên 
nhau theo thiết kế, tại vị trí kết nối 
liên động này cả hộp trên và hộp dưới 
đều có bánh răng trung gian để ăn 
khớp với nhau tạo mối lắp chính xác 
theo đúng yêu cầu kỹ thuật của nhà 
thiết kế và chế tạo. 
Ưu điểm

- Phương án truyền động hộp bánh 
răng liền khung cho kết cấu khung 
máy có độ cứng vững cao, trọng tâm 
máy thấp, ổn định trong vận hành.

- Khâu thiết kế cho ra sản phẩm 
hoàn thiện về kỹ thuật, khâu gia công 
chế tạo đảm bảo chất lượng cao là 
yếu tố quyết định đến tính làm việc 
ổn định của dàn máy, kết cấu vận 
hành êm ái, cho phép tốc độ máy cao, 
từ 500 - 700 m/phút và có thể cao hơn 
đến 900 - 1.000 m/phút.

- Cho phép lắp đặt theo modun kết 
hợp, độ chính xác khi lắp đặt tổng 
thể sẽ đạt được độ tin cậy cao của bộ 
truyền động bánh răng.

- Kết hợp hệ thống bôi trơn dùng 
môi chất dầu tuần hoàn luân chuyển 
trong hộp kín, không bị tạp chất hoặc 
nước xâm nhập càng làm cho bộ 
truyền hoạt động có độ tin cậy cao.

- Độ bền theo thời gian đã được thực 
tế khẳng định, có thể nhiều chục năm 
trong điều kiện chăm sóc bảo trì, bảo 
dưỡng đúng tiêu chuẩn.

- Góp phần nâng cao hiệu quả sản 
xuất do độ tin cậy của hệ thống.

Nhược điểm

 - Đòi hỏi từ khâu thiết kế đến chế 
tạo thật kỹ càng và cẩn thận, kết hợp 
hệ thống bôi trơn tuần hoàn nên chi 
phí gia công và đầu tư ban đầu cao 
hơn cơ cấu truyền động bánh răng hở 
nhiều lần.

Phương pháp truyền động bằng hộp bánh răng liền khung kiểu AV – Trung Quốc

Phương pháp truyền động bằng hộp bánh răng liền khung kiểu vuông góc – Nhật Bản

- Yêu cầu công tác kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng luôn phải chuẩn, mất nhiều 
công sức và thời gian hơn.
3. Truyền động bằng hộp giảm tốc treo

Phương pháp truyền động bằng hộp giảm tốc treo dựa trên nguyên tắc, mỗi 
lô sấy  có một hộp giảm tốc được lắp đặt trên đầu trục của lô. Giữa các hộp giảm 
tốc này có các trục truyền liên kết để truyền momen quay. Trong quá trình làm 
việc, mỗi tổ sấy có một hộp giảm tốc trung tâm nhận lực quay từ ngoài vào sau 
đó truyền đến các lô sấy khác nhờ trục truyền liên kết.
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Sơ đồ truyền động công đoạn sấy theo phương pháp hộp giảm tốc treo – Voith (Đức)

Phương pháp truyền động gián tiếp tổ sấy sau cụm thiết bị ép keo – Trung Quốc

Đặc điểm của phương pháp truyền 
động dùng hộp giảm tốc treo

- Bộ truyền hộp giảm tốc hoàn thiện 
về kỹ thuật, đảm bảo chất lượng chế 
tạo nên dàn máy làm việc ổn định và 
êm ái, tốc độ máy cao, từ 700 - 800 m/
phút và có thể cao hơn.

- Hộp giảm tốc treo được lắp trước 
theo bộ, thuận lợi cho công tác sửa 
chữa và thay thế.

- Kết hợp hệ thống bôi trơn dùng 
dầu tuần hoàn trong hệ thống kín, 
không bị tạp chất hoặc nước xâm 
nhập tạo điều kiện cho bộ truyền hoạt 
động có độ tin cậy cao.

- Kết cấu cơ khí gọn nhẹ, công đoạn 
sấy máy xeo còn nhiều không gian 
thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho 
vận hành. 
Ưu điểm

 - Hệ thống truyền động có độ tin 
cậy cao do các hộp giảm tốc được thiết 
kế, chế tạo chính xác, thường đạt cấp 
chính xác 8 đến 6 trong thang đo từ 
cấp 17 đến cấp 1, và được lắp tổ hợp 
hoàn thiện sau khi qua khâu kiểm tra 
nghiêm ngặt về chất lượng kỹ thuật.

- Khả năng lắp lẫn các hộp giảm tốc 
giống nhau rất cao do được thiết kế 
đồng bộ.

- Quá trình làm việc rất êm, giảm 
thiểu tiếng ồn đến mức thấp nhất.

- Công tác bảo dưỡng sửa chữa dễ 
dàng, nhanh chóng do có thể thay thế 
nguyên hộp giảm tốc, ưu tiên thời 
gian cho sản xuất.
Nhược điểm

- Từ khâu thiết kế đến chế tạo công 
nghệ cao nên chi phí đầu tư ban đầu 
cao, kết hợp hệ thống bôi trơn tuần 
hoàn khép kín làm tăng thêm chi phí 
đầu tư ban đầu.

- Đòi hỏi công tác kiểm tra, bảo trì, 
bảo dưỡng cẩn thận, đúng tiêu chuẩn 
kỹ thuật nên cần nhiều công sức và 

thời gian hơn.
4. Truyền động gián tiếp

 Đây là phương pháp truyền động 
khá đặc biệt, các lô sấy không được 
truyền động trực tiếp vào bánh răng 
lắp trên trục lô – trục lô không lắp 
bánh răng – mà lô sấy quay theo 
chuyển động của bạt sấy. Bạt sấy 
được truyền động thông qua các lô 
kéo được bố trí ở các vị trí có góc ôm 
của bạt sấy vào lô kéo trong khoảng 
135 - 160o. 
Đặc điểm của phương pháp truyền động 
gián tiếp

Do lô sấy không lắp bánh răng 
truyền động trên trục nên kết cấu hai 
đầu lô rất đơn giản và gọn nhẹ; hai 
đầu trục lô được thiết kế giống nhau, 
chỉ có gối đỡ và ổ bi, đầu trục bên 
trong có thiết kế đầu cấp hơi sấy và 
thoát nước ngưng. 

Các lô dẫn làm nhiệm vụ truyền 
động cho bạt sấy để kéo lô sấy quay 
theo thường có đường kính lớn hơn 
các lô dẫn ở vị trí khác, đường kính 
các lô dẫn chủ động này khoảng 400 - 
600 mm tùy theo từng máy. 
Ưu  điểm

- Do không có bánh răng truyền 
động, không hộp giảm tốc... nên chi 
phí đầu tư ban đầu so với các kiểu 
thiết kế truyền động khác khá thấp.

- Không gian xung quanh máy 
thoáng đãng tạo điều kiện thuận lợi 
cho vận hành và sửa chữa máy khi 
cần thiết.

- Chi phí vật tư, công sức, thời gian 
chăm sóc hệ thống truyền động giảm 
đáng kể so với các phương pháp khác.

- Hệ thống bôi trơn lúc này chỉ còn 
cung cấp dầu cho ổ bi nên cũng đơn 
giản và kiểm soát dễ hơn.
Nhược điểm

Vấn đề cần đặc biệt quan tâm chính 
là độ bền và sức căng của bạt sấy. Khi 
vận hành bạt sấy phải luôn đảm bảo 
độ căng theo đúng khuyến cáo của 
đơn vị thiết kế máy và sản xuất bạt 
sấy.

- Độ căng thực tế của bạt sấy phụ 
thuộc vào thời gian sử dụng bạt sấy, 
bạt sấy còn mới hay cũ; hiện tượng 
trượt do ma sát của bạt với bề mặt lô 
đang ở mức nào. Công nhân công nghệ 
phải thường xuyên theo dõi các yếu 
tố này và kịp thời thay thế bạt sấy để 
không làm ảnh hưởng đến chất lượng 
sản phẩm và hiệu quả chạy máy.

- Tuổi thọ của bạt sấy không cao 
như đối với các phương pháp truyền 
động khác, chi phí vật tư công nghệ 
tăng.

Kết luận
Trong quá trình thiết kế, các công ty 

chuyên về thiết kế máy xeo giấy căn 
cứ vào nhiều yếu tố như năng suất, 
mục tiêu sản phẩm, tốc độ, chi phí 
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tài chính... để đưa ra các mẫu thiết kế 
với kết cấu cơ khí và hệ thống truyền 
động khác nhau. Việc lựa chọn kết 
cấu và phương pháp truyền động sao 
cho phù hợp với điều kiện của doanh 
nghiệp cần có sự xem xét toàn diện để 
đạt hiệu quả đầu tư tốt nhất. 

Với Việt Nam hiện nay, đa số các 
doanh nghiệp sản xuất giấy có quy 
mô vừa và nhỏ, sản lượng máy xeo 
từ 40 - 150 tấn/ngày và các doanh 

nghiệp có công suất trung bình khá, 
sản lượng máy xeo 150 - 750 tấn/ngày 
đều đang lựa chọn hai loại máy xeo 
có thiết kế truyền động công đoạn sấy 
theo kiểu truyền động bánh răng hở 
và kiểu truyền động hộp bánh răng 
liền khung. 

Như đã phân tích ở trên, mỗi kiểu 
truyền động đều có những ưu điểm 
và nhược điểm riêng, vấn đề cần quan 
tâm với các doanh nghiệp là tính ổn 

định lâu dài của dây chuyền sản xuất 
và chi phí đầu tư... Dây chuyền thiết 
bị sản xuất giấy có tính đặc thù nên 
ngoài những yếu tố làm căn cứ thiết 
kế hệ thống truyền động máy xeo nói 
chung và truyền động công đoạn sấy 
nói riêng, các doanh nghiệp cần có cái 
nhìn tổng quát trong việc lựa chọn 
thiết bị trước khi quyết định đầu tư./.    

ANDRITZ CUNG CẤP MÁY TISSUE PRIMELINECOMPACT S1300 
CHO NHÀ MÁY GIẤY XƯƠNG GIANG, VIỆT NAM

Tập đoàn công nghệ quốc tế ANDRITZ đã cung cấp một máy sản xuất giấy tissue PrimeLineCOMPACT S1300 
hoàn chỉnh với hệ thống chuẩn bị bột cho Nhà máy Giấy Xương Giang, Việt Nam, một công ty con của Công ty 
Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang. Dây chuyền mới có công suất thiết kế 54 tấn/ngày, tốc độ thiết kế 1.300 
m/phút và khổ giấy 2,85 m. Dây chuyền sử dụng bột nguyên thủy để sản xuất khăn mặt và khăn vệ sinh chất 
lượng cao cũng như khăn ăn. Khởi chạy dự kiến vào quý IV năm 2020.

Hệ thống chuẩn bị bột được chia làm hai tuyến bột sợi ngắn và sợi dài riêng biệt và bao gồm hệ thống phun 
bột lên lưới xeo, thu hồi xơ sợi, thiết bị cơ khí và máy bơm.

Máy giấy tissue có hệ thống sấy PrimeDry Steel Yankee 12-ft. (đường kính 3,65 m), trang bị chụp gia nhiệt 
bằng hơi nước để đảm bảo hiệu quả sấy cao và tiết kiệm chi phí năng lượng đáng kể so với các lô sấy Yankee 
gang đúc và chụp gia nhiệt bằng khí nóng. PrimeDry Steel Yankee 12-ft. được sản xuất tại Trung tâm ANDRITZ 
Steel Yankee tại Foshan, Trung Quốc.

ANDRITZ cũng sẽ cung cấp một hệ thống tự động hóa phù hợp, bao gồm PrimeControl MCS (Hệ thống điều 
khiển máy), DCS (Hệ thống điều khiển phân tán) và MMD (Hệ truyền động nhiều mô-tơ) cũng như LV MCC 
(Trung tâm điều khiển mô-tơ điện áp thấp) hoàn chỉnh.

Gói cung cấp còn bao gồm thiết kế kỹ thuật chi tiết, giám sát lắp đặt và dịch vụ vận hành sản xuất đạt hiệu 
suất cao.

Đây là máy sản xuất giấy tissue ANDRITZ PrimeLineCOMPACT S1300 thứ ba được ANDRITZ cung cấp cho thị 
trường Việt Nam trong những năm gần đây./.
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Paper machine/ Máy sản xuất 
giấy carton 
  Tissue machine/ máy giấy vệ sinh 

Specialty paper machine/ 
máy giấy đặc biệt 

Culture paper machine/giấy truyền 
thống 

            
website: www.shqlsy.com 
Email：sqic@shqlsy.com 

Our expertise realized customer's inspiration since 1998 
Từ năm 1998 nhận thức từ cảm hứng của khách thành 
chuyên môn của chúng tôi. 

We designate project managers to follow up througout 

the whole process./ Chúng tôi chỉ định các quản lý dự 

án theo dõi trong toàn bộ quá trình 

 

Turn-Key project for Crescent Former 
tissue machine/ Bàn giao dự án máy 
xeo tissue Crescent Former. 

Machine maintenance and 
rebuilding/ Bảo trì và xây dựng lại 
máy. 

Persistence M
akes Excellence 

High runability/ chạy tốc độ cao 
High efficiency & safety/ hiệu quả 
cao và an toàn 
Easy maintenance/ dễ dàng bảo trì 
 Low consumption/ tiêu thụ thấp 
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Với triết lý kinh doanh: “Đồng Tiến
thịnh vượng cùng khách hàng”, sẵn
sàng chia sẻ những lợi ích, thành
công cùng khách hàng, chúng tôi
cam kết luôn đảm bảo chất lượng
sản phẩm như tiêu chuẩn công bố,
với màu sắc tươi sáng, độc đáo theo
yêu cầu của khách hàng như các loại
giấy K2E, K3E, KA, KT,... có giá cạnh
tranh, giao hàng đúng hẹn, dịch vụ
tận tình nên được nhiều khách hàng
như Sovi, Vĩnh Xuân, Quang Minh,
Việt Phát, Settsu, Tomoku,... tin dùng
như là nhà cung cấp duy nhất các sản
phẩm này. Đây thực sự là niềm tự
hào và nguồn động viên vô cùng lớn
lao cho ban lãnh đạo và tập thể cán
bộ, công nhân viên công ty Đồng
Tiến chúng tôi.

Công ty TNHH giấy và bao bì Đồng
Tiến là một trong những doanh
nghiệp tiên phong trong lĩnh vực tái
chế giấy tại Việt Nam. Với bề dày 25
năm hoạt động, có nền tảng vững
chắc là nguồn nhân lực có kiến thức
và kỹ năng chuyên môn cao gắn bó
nhiều năm cùng công ty, có thiết bị và
công nghệ hiện đại của các hãng
Andritz ( Áo), Voith ( Đức), Kadant
(Pháp),... cũng như hệ thống quản trị
tiên tiến, Đồng Tiến đang ngày càng
khẳng định thương hiệu và vững vàng
tâm thế hội nhập.

Đồng Tiến đang nỗ lực đầu tư và đặt
mục tiêu đến năm 2025 đưa công ty
vào top đầu các doanh nghiệp giấy
Việt Nam.


