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Bối cảnh kinh tế Việt nam
Dịch Covid-19 lan nhanh trên thế 

giới tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực 
tới nền kinh tế thế giới nói chung và 
Việt Nam nói riêng. Hoạt động xuất, 
nhập khẩu của Việt Nam đều sụt giảm, 
tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng 
hóa 7 tháng đầu năm ước đạt 285,12 
tỷ USD, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 
trước. 

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, 
Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất 
của Việt Nam trong 7 tháng với kim 
ngạch đạt 37,9 tỷ USD, tăng 15% so với 
cùng kỳ năm trước; tiếp theo là Trung 
Quốc đạt 23,5 tỷ USD, tăng 18,4%; EU 
đạt 19,5 tỷ USD, giảm 5,9%; ASEAN đạt 
12,8 tỷ USD, giảm 15,4%; Nhật Bản đạt 
10,9 tỷ USD, giảm 5%; Hàn Quốc đạt 
10,7 tỷ USD, giảm 0,4%. Việc các đơn 
hàng xuất khẩu giảm và tiêu dùng nội 
địa yếu kéo theo nhu cầu tiêu dùng 
giấy bao bì, giấy in và viết giảm theo. 

GDP 6 tháng đầu năm 2020 tiếp tục 
có mức tăng trưởng dương, đạt 1,8% - 
mức thấp nhất trong ba thập kỷ qua. 
Nhìn cụ thể vào từng ngành, có thể 
thấy ngành nông - lâm - ngư nghiệp có tốc 
độ tăng trưởng 1,2%, đóng góp được 
11,9% cho tăng trưởng kinh tế tổng 
thể; ngành công nghiệp tăng trưởng 
3,0% (tương đương với mức đóng góp 
73,1%); ngành dịch vụ chỉ tăng trưởng 
0,6% (tương đương với mức đóng góp 

Bối cảnh thế giới và khu vực
Từ đầu năm 2020, dịch COVID-19 

bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc 
vẫn đang diễn biến rất phức tạp, nguy 
hiểm và lan ra toàn thế giới. Trong 
gần 8 tháng qua, số ca mắc bệnh đã 
hơn 23 triệu người và hơn 809.000 
người chết. Tâm dịch chính lại nằm ở 
các quốc gia và khu vực là trọng tâm 
của nền kinh tế thế giới như: Mỹ, Anh, 
Pháp, Italy, Đức, Canada, Trung Quốc, 
Hàn Quốc…, đến nay dấu hiệu phục 
hồi vẫn rất khó khăn và không rõ nét… 
Chưa dừng lại ở đó, thời điểm từ cuối 
tháng 6 làn sóng tâm dịch COVID–19 
lại chuyển sang bùng phát mạnh ở các 
quốc gia có nền kinh tế mới nổi như 
Brazil, Nga, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexi-
co, Indonesia, Nam Phi và một số quốc 
gia ở Trung Đông, Mỹ Latinh. 

Theo số liệu thống kê, trước ngày 
03/6/2020 số lượng ca mắc mới chưa 
bao giờ vượt 134.000 người/ngày, tuy 
nhiên từ ngày 13/7/2020 số ca mới 
đã tăng kỷ lục với hơn 250.000 người 
nhiễm trong 24 giờ. Như vậy, diễn biến 
dịch vẫn rất nguy hiểm và tiềm ẩn 
nhiều rủi ro, tác động rất lớn đến các 
hoạt động: giáo dục, sản xuất, thương 
mại, lao động thất nghiệp, thu nhập 
giảm… Trong bối cảnh chung như vậy, 
nhu cầu về giấy văn phòng, giấy viết, 
giấy in, kể cả giấy bao bì đã và sẽ sụt 
giảm nghiêm trọng…

15,0%, giảm 6,3% so với năm trước).

Theo dự báo, nếu tình hình trong 
nước và quốc tế thuận lợi, dịch bệnh 
từng bước được cải thiện, các hoạt 
động kinh tế sẽ phục hồi vào nửa cuối 
của năm 2020, nền kinh tế sẽ đạt tăng 
trưởng khoảng 2,8% cho cả năm nay 
và 6,8% trong năm 2021. Nếu tình 
hình bên ngoài kém thuận lợi hơn, 
nền kinh tế sẽ tăng trưởng khoảng 
1,5% trong năm 2020 và 4,5% trong 
năm 2021.

Triển vọng kinh tế và ngành giấy 
Việt Nam trong thời gian tới

Hiệp định EVFTA được chính thức 
có hiệu lực từ ngày 01/8/2020, ngay lập 
tức 71% hàng hoá xuất khẩu của Việt 
Nam sang EU được hưởng thuế ưu đãi 
0%. Nhiều chuyên gia nhận định, nhờ 
EVFTA kinh tế và giá trị xuất khẩu 
hàng hoá sẽ tăng thêm lần lượt 2,4% 
và 12%, đặc biệt là sự tăng trưởng của 
các nhóm hàng có thế mạnh như may 
mặc, giày da, thuỷ sản, nông sản, đồ 
gỗ, điện thoại… 

Ngoài ra, xu thế dịch chuyển dòng 
vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã và 
đang diễn ra do ảnh hưởng từ cuộc 
chiến thương mại Mỹ - Trung và đặc 
biệt là sự ảnh hưởng từ dịch COVID-19, 
Việt Nam là một trong những quốc 
gia được hưởng lợi từ sự dịch chuyển 
chuỗi cung ứng từ Trung Quốc và một 
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số quốc gia khác sang. Việc phát triển 
mới và đầu tư mở rộng các cơ sở sản 
xuất hàng hóa tại Việt Nam sẽ thúc đẩy 
tăng trưởng về tiêu dùng cho ngành 
giấy, đặc biệt là giấy bao bì làm hòm 
hộp cho hàng hoá xuất khẩu trong 05 
tháng cuối năm 2020.

Việc thu hút nguồn vốn FDI và gia 
tăng lợi ích sẽ phát huy tác dụng nhiều 
hơn trong năm 2021–2022, trong 04 
lĩnh vực (i) công nghệ thông tin, công 
nghệ cao; (ii) thiết bị điện tử và phụ 
kiện; (iii) logistics, thương mại điện 
tử…; (iv) hàng tiêu dùng, bán lẻ. Đây 
đều là những mặt hàng có nhu cầu sử 
dụng giấy bao bì cao và tăng nhu cầu 
giấy copy…

Ngoài ra, việc thúc đẩy đầu tư công 
và giải ngân vốn cũng như các chính 
sách kích thích tiêu dùng nội địa của 
Chính phủ sẽ kéo theo tăng trưởng 
tiêu dùng giấy bao bì, giấy in, viết và 
giấy tissue.

Tuy nhiên, diễn biến dịch COVID-19 
tái bùng phát tại Đà Nẵng và các tỉnh 
Miền Trung trong đầu tháng 8/2020, 
và có thể lan rộng ra nhiều tỉnh, điều 
này có thể làm giảm tốc tăng trưởng 
kinh tế trong 05 tháng cuối năm và 
kéo theo đó là sự sụt giảm mạnh nhu 
cầu tiêu thụ các loại giấy.

Ngành giấy Việt Nam

Trong bối cảnh ngành giấy thế giới 
sụt giảm mạnh, tại Bắc Mỹ, Tây Âu top 
100 doanh nghiệp hàng đầu về giấy 
in, viết và giấy bao bì đều có kết quả 
bán hàng trong 06 tháng năm 2020 
giảm 12,3 – 19% so với cùng kỳ năm 
trước. Mặc dù vậy, ngành giấy Việt 
Nam trong 07 tháng năm 2020 vẫn có 
điểm sáng tích cực như sản xuất tăng 
trưởng 12,1%, xuất khẩu tăng trưởng 
101% chủ yếu là giấy bao bì, trong 
khi đó nhập khẩu giảm 1,5%, riêng về 
tiêu dùng giấy tissue tăng trưởng đến 
44,9%, giấy bao bì loại không tráng 
tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2019. 

Tuy nhiên, việc học sinh nghỉ học 
dài ngày, hội họp và học online tăng, 
thương mại điện tử tăng, doanh nghiệp 
tiết giảm chi phí… đã tác động giảm 
mạnh trên cả 3 yếu tố đối với giấy in, 
viết không tráng, sản xuất giảm 11,4%, 
tiêu dùng giảm 4,3%.

Về sản xuất

Tổng sản lượng giấy trong 07 tháng 
năm 2020 ước tính đạt hơn 2,79 triệu 
tấn, tăng 12,2%, tương ứng với lượng 
tăng 304 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 
2019, chủ yếu là giấy bao bì và giấy 
tissue.

Giấy bao bì, sản lượng đạt 2,73 triệu 

tấn, tăng 13,5%, tương ứng với lượng 
tăng hơn 281 nghìn tấn so với cùng kỳ 
năm 2019. Sản xuất giấy bao bì tăng 
chủ yếu đến từ các công ty có đầu tư 
mới như Công ty Thuận An, Đông Hải-
Bến Tre, Cheng Loong… và một số cơ 
sở nhỏ mới khác bù đắp cho việc giảm 
sản lượng của các công ty khó khăn 
về nguyên liệu, vật tư, hoá chất trong 
thời điểm tháng ba và tháng tư.

Giấy tissue, sản lượng đạt 165 nghìn 
tấn, tăng trưởng 33,3%, tương ứng với 
lượng tăng 40 nghìn tấn so với cùng kỳ 
năm 2019. Sản lượng tăng là do việc 
huy động tối đa công suất giấy tissue 
của các công ty Việt Nam cũng như 
một số công ty đầu tư mới như Công 
ty TNHH NTPM, Công ty Trường Xuân, 
phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước 
tăng trưởng mạnh trong thời điểm 
ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngoài 
ra còn phục vụ xuất khẩu ở dạng cuộn 
lớn và thành phẩm khi nhu cầu toàn 
cầu lên cao. 

Giấy in - viết, sản lượng đạt 169 nghìn 
tấn, giảm 11,4%, tương ứng với lượng 
giảm hơn 21 nghìn tấn so với cùng kỳ 
năm 2019. Việc giảm sản xuất do nhu 
cầu tiêu dùng xuống thấp, đẩy tồn kho 
lên cao, thanh khoản của các nhà sản 
xuất và thương mại rất thấp, trong khi 
đó phải cạnh tranh khốc liệt với giấy 
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ngoại nhập khẩu có giá bán và chính 
sách khác, ngoài ra nhiều đơn vị dừng 
máy bảo dưỡng trong thời điểm tháng 
ba và tháng tư.

Về tiêu dùng

Tổng khối lượng tiêu dùng trong 07 
tháng năm 2020 đạt hơn 2,99 triệu tấn 
và giảm 2,45%, tương ứng với lượng 
giảm 72,2 nghìn tấn so với cùng kỳ 
năm 2019. Tiêu dùng các loại giấy so 
với cùng kỳ như sau:

Giấy bao bì, tiêu dùng đạt 2,34 triệu 
tấn, giảm 2,1%, tương ứng với lượng 
giảm 49 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 
2019. Trong đó, giấy bao bì có tráng 
đạt 413,5 nghìn tấn, giấy bao bì không 
tráng đạt 1,92 triệu tấn và tăng 0,5%.

Giấy tissue, tiêu dùng đạt hơn 152 
nghìn tấn và tăng 44,9% so với cùng 
kỳ năm 2019. Tăng tiêu thụ giấy tissue 
là do: Một là, nhu cầu tiêu dùng từ hộ 
gia đình, do tâm lý tích trữ và cách ly 
xã hội đã tạo nên thói quen sử dụng 
khăn giấy để vệ sinh; Hai là, nhu cầu 
sử dụng giấy tissue để sản xuất gia 
công thành phẩm xuất khẩu vào thị 
trường Đông Nam Á và Tây Âu, đặc 
biệt là thị trường Mỹ.

Giấy in báo, tiêu dùng đạt 21,24 nghìn 
tấn, giảm 26,7%, tương ứng với lượng 
giảm 7,75 nghìn tấn. Việc giấy in báo 
giảm chủ yếu do sách giao khoa năm 
nay chuyển đổi sang giấy chất lượng 
cao hơn và nhu cầu đối với báo in là 
rất thấp.

Giấy in, viết, tiêu dùng đạt 368,4 
nghìn tấn, giảm 8,5%, tương ứng với 
lượng giảm 34,2 nghìn tấn so với cùng 
kỳ năm 2019. Trong đó, giấy in, viết 
không tráng đạt 289,3 nghìn tấn, giảm 

4,3% so với cùng kỳ, mức giảm chủ yếu 
đến từ giấy copy dành cho văn phòng 
và giấy in sách và truyện, trong khi đó 
giấy viết vẫn tăng; đối với giấy in có 
tráng đạt 79,05 nghìn tấn, giảm 21,2%.

Về xuất khẩu

Tổng khối lượng giấy xuất khẩu 
trong 07 tháng năm 2020 đạt 933,2 
nghìn tấn, tăng 100,6%, tương ứng với 
lượng tăng 468 nghìn tấn so với cùng 
kỳ năm 2019. Giấy bao bì, giấy tissue 
xuất khẩu tăng trưởng mạnh, trong 
khi đó giấy in, viết, giấy vàng mã giảm.

Giấy bao bì, xuất khẩu đạt 859 nghìn 
tấn, tăng 46,5%, tương ứng với lượng 
tăng 510,5 nghìn tấn so với cùng kỳ 
năm 2019. Xuất khẩu giấy bao bì của 
Việt Nam đến 33 quốc gia và năm 
châu lục, trong đó châu Á chiếm tỷ 

trọng lớn nhất 98,9%, kế đến là châu 
Phi 0,5%, châu Úc là 0,4%, châu Mỹ và 
châu Âu chiếm tỷ lệ 0,2%.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu 
số một của giấy bao bì Việt Nam, đạt 
622,7 nghìn tấn và chiếm tỷ lệ đến 
72,8%, tăng 203% so với cùng kỳ năm 
2019, tương ứng lượng tăng 417 nghìn 
tấn; kế đến là thị trường Campuchia 
đạt lượng 87,6 nghìn tấn và chiếm tỷ 
lệ 10,2%, tăng 171,7% so với cùng kỳ 
năm 2019, tương ứng lượng tăng 55,3 
nghìn tấn, tiếp theo là thị trường Ma-
laysia đạt lượng 45,9 nghìn tấn, chiếm 
tỷ lệ 5,4%, tăng 46,7% so với cùng kỳ 
năm 2019 và tương ứng lượng tăng 
14,5 nghìn tấn.

Đối với thị trường ở châu Âu, châu 
Phi và châu Mỹ tổng lượng xuất khẩu 
đạt 9,06 nghìn tấn, giảm 57% và tương 
ứng với lượng giảm 21 nghìn tấn; thị 
trường các quốc gia Đông Nam Á, 
ngoại trừ Indonesia giảm còn lại đều 
tăng trưởng mạnh, các thị trường 
Nhật Bản và Hàn Quốc không có biến 
động nhiều so với cùng kỳ 2019

Giấy tissue, xuất khẩu đạt lượng 
43,74 nghìn tấn, tăng 23,8% và tương 
ứng với lượng 8,4 nghìn tấn so với 
cùng kỳ 2019. Xuất khẩu giấy tissue 
tăng mạnh là do: Một là, nhu cầu tiêu 
dùng giấy tissue của thế giới lên cao 
do tác động của dịch COVID-19; Hai 
là, sự gia tăng xuất khẩu của các Công 
ty TNHH NTPM, Công ty Cổ phần XNK 
Bắc Giang và Công ty Corelex. 
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Việt Nam xuất khẩu giấy tissue đến 
26 quốc gia trên toàn thế giới, trong 
đó châu Á đạt 30,7 nghìn tấn chiếm tỷ 
trọng 70%. Thị trường số một là Malaysia 
đạt lượng 8,4 nghìn tấn, chiếm 19,3%; 
kế đến là Thái Lan đạt 5,7 nghìn tấn, 
chiếm 13,1%, tiếp theo là thị trường 
Australia và Mỹ lần lượt là 8,8% và 
6,9%; hai thị trường Australia và Mỹ 
có tốc độ tăng trưởng rất mạnh so với 
cùng kỳ 2019.

Giấy in - viết, xuất khẩu đạt 2,35 
nghìn tấn, giảm 50,4% và tương ứng với 
lượng giảm 2,4 nghìn tấn so với cùng 
kỳ 2019. Giấy in, viết xuất khẩu giảm 
là do nhu cầu tiêu dùng trong khu vực 
rất thấp, trong khi đó hàng giấy in, 
viết Việt Nam phải chịu sự cạnh trạnh 
về giá bán, chính sách, chất lượng với 
các đơn vị từ Trung Quốc, Indonesia.

Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt 72,4 
nghìn tấn, giảm 5,0% so với cùng kỳ 
2019. Việc xuất khẩu giấy vàng mà 
giảm, thị trường trọng yếu Đài Loan 
thắt chặt chi tiêu.

Về nhập khẩu

Tổng khối lượng giấy nhập khẩu 
trong 07 tháng năm 2020 đạt hơn 1,11 
triệu tấn, giảm 1,5% và tương ứng với 
lượng giảm 17,3 nghìn tấn so với cùng 
kỳ 2019. Giấy tissue, giấy khác (đặc 
biệt) và giấy in, viết tăng, trong khi đó 
giấy in báo, giấy bao bì giảm và giấy in 
tráng phủ giảm so với cùng kỳ.

Giấy bao bì, nhập khẩu đạt lượng 
729 nghìn tấn, giảm 0,7% và tương 
ứng với lượng giảm 5,5 nghìn tấn. 
Trong đó nhập khẩu giấy bao bì không 
tráng đạt 332 nghìn tấn, tăng 14,8%, 

chủ yếu là tăng chủng loại sack-kraft, 
kraft paper, còn đối với giấy lớp mặt 
và lớp sóng duy trì so với cùng kỳ 
2019; giấy bao bì tráng phủ đạt 397,5 
nghìn tấn, giảm 11% và tương ứng với 
lượng giảm 49 nghìn tấn.

Giấy tissue, nhập khẩu đạt 26,3 nghìn 
tấn, tăng 50,2% và tương ứng với 
lượng tăng 8,79 nghìn tấn so với cùng 
kỳ 2019. Nguyên nhân tăng nhập 
khẩu là do: Một là, nhu cầu sử dụng 
để gia công giấy tissue thành phẩm 
xuất khẩu vào thị trường Mỹ, Tây Âu, 
Nhật Bản, Hồng Kông tăng cao; Hai là, 
nhiều đơn vị thương mại do tâm lý 
sợ thiếu nguồn cung trong nước nên 
nhập nhiều hơn thường kỳ.

Việt Nam nhập khẩu giấy tissue chủ 
yếu từ các thị trường như: Indonesia 
với lượng 15,79 nghìn tấn và chiếm tỷ 
trọng đến 60%, Trung Quốc với lượng 
5,47 nghìn tấn và chiếm tỷ trọng 20%, 
đây cũng chính là hai nguồn cung có 
tốc độ tăng trưởng mạnh. Ngoài ra còn 
một số thị trường cung nổi bật khác 
như Malaysia 6,2%, Italy 5,5%.

Giấy in, viết, nhập khẩu đạt 195,2 
nghìn tấn, giảm 11%, tương ứng với 
lượng giảm 24 nghìn tấn. Diễn biến 
tăng, giảm nhập khẩu của giấy in, viết 
không tráng và có tráng so với cùng kỳ 
như sau:

Giấy in, viết không tráng đạt 121,2 
nghìn tấn, tăng 1,6%. Trong đó, giấy 
copy văn phòng giảm 47%, ngược lại 
giấy in, viết dạng cuộn lại tăng 39% 
so với cùng kỳ 2019. Giấy in, viết dạng 
cuộn tăng nhập khẩu là do: Một là, 
các doanh nghiệp FDI gia công vở, sổ 
xuất khẩu tại Việt Nam, hầu như chỉ 
sử dụng giấy nhập mà không mua giấy 
nội địa như những năm trước; Hai là, 
giá giấy nhập trong khu vực biến động 
giảm liên tục và giảm mạnh.

Giấy in có tráng, lượng nhập đạt 
73,96 nghìn tấn, giảm 26,3% và tương 
ứng với lượng giảm 26,3 nghìn tấn.

Giấy khác, chủ yếu là giấy đặc biệt 
lượng nhập đạt 114 nghìn tấn, tăng 
8,7% và tương ứng với lượng tăng 11,5 
nghìn tấn.

Triển vọng trong những tháng 
cuối năm 2020
Về tiêu dùng

Giấy in, viết, nhu cầu tiêu dùng đối 
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với giấy viết ổn định trong quý III và 
sẽ giảm mạnh trong quý IV/2020, giấy 
copy sẽ tăng trưởng mạnh so với các 
quý trước đó nhưng vẫn giảm mạnh 
so với cùng kỳ: (i) sản xuất gia công 
vở, sổ kéo dài hơn 01 tháng so với các 
năm trước và thời vụ kết thúc vào đầu 
quý IV/2020, (ii) đại hội Đảng bộ các 
cấp và công tác chuẩn bị đại hội Đảng 
lần thứ 13, (iii) khối giáo dục bắt đầu 
trở lại trường vào tháng đầu tháng 
chín, (iii) hoạt động thương mại dự 
kiến tăng trưởng tốt trở lại bởi hiệp 
định EVFTA, vốn FDI, đầu tư công.

Giấy bao bì, tiêu dùng tăng trưởng 
hơn quý trước và cùng kỳ nhưng mức 
tăng hạn chế: (i) cuối năm Việt Nam 
có nhiều ngày lễ lớn, (ii) ngành hàng 
nông sản và thuỷ sản, điện tử, dược 
phẩm, vật tư y tế sử dụng nhiều giấy 
bao bì được dự báo xuất khẩu tăng, 
(iii) chính sách kích thích tiêu dùng, 
giải ngân và tăng đầu tư công của 
chính phủ.

Giấy tissue, Tiêu dùng không còn 
tăng trưởng nóng như quý II/2020, 
nhưng vẫn tăng trưởng ở mức ổn 
định: (i) nhu cầu ở phân khúc hộ gia 

đình, bệnh viện tăng trưởng mạnh bù 
đắp cho phân khúc nhà hàng và khách 
sạn, (ii) nhu cầu tiêu dùng cuối năm là 
lớn nhất trong năm do có nhiều ngày 
lễ lớn và mùa đông, (iii) nhu cầu sử 
dụng giấy tissue gia công thành phẩm 
xuất khẩu đang tăng cao, đặc biệt là 
xuất vào thị trường Mỹ, Úc, New 
Zealand, Hồng Kông, các quốc gia 
Đông Nam Á.

Về sản xuất

Giấy in, viết thuận lợi cho các doanh 
nghiệp sử dụng nguồn bột giấy nhập 
khẩu, nhưng bất lợi cho doanh nghiệp 
sản xuất bột giấy và tích hợp sản xuất 
giấy: Nguyên do là giá bột giấy đã 
giảm ở mức tiệm cận giá thành và sẽ 
duy trì hết quý III/2020, có thể tăng trở 
lại ở mức hạn chế vào quý IV/2020.

Giấy tissue, sản xuất vẫn tăng 
trưởng ổn định so với quý trước và 
tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ: (i) 
giá bột giấy nhập khẩu ở mức thấp 
nên thanh khoản của doanh nghiệp 
tốt, (ii) sản xuất tăng bởi một số các 
công suất mới đầu tư như Công ty 
TNHH NTPM, Công ty Trường Xuân… 
(iii) nhu cầu tiêu dùng trong nước và 
xuất khẩu vẫn ở trạng thái tốt.

Giấy bao bì, sản xuất tăng trưởng 
hơn quý trước và tăng mạnh so với 
cùng kỳ: (i) do nguyên liệu thu gom 
trong nước đã ổn định, (ii) giá nguyên 
liệu OCC đã giảm mạnh so với quý 
trước và dự kiến sẽ đi ngang đến hết 
năm, (iii) nhu cầu tiêu dùng trong 
nước và xuất khẩu vẫn duy trì ổn 
định, (iii) sản xuất gia tăng bởi nguồn 
cung mới có sự tham gia của các công 
suất lớn mới đầu tư của các Công ty 
Cheng Loong, Công ty Giấy Thuận An, 
Công ty Đông Hải - Bến Tre… 

Về xuất khẩu

Giấy bao bì, xuất khẩu vào thị trường 
Trung Quốc có nhiều triển vọng: (i) 
nền kinh tế đang có dấu hiệu khởi sắc 



10  CÔNG NGHIỆP GIẤY

THỊ TRƯỜNG - ĐẦU TƯ

khi chỉ số mua hàng PMI, trị giá xuất 
khẩu, GDP tăng trưởng mạnh trong 
tháng 7/2020 và dự báo GDP cả năm 
tăng 2,3 - 3%, (ii) nguyên liệu OCC thu 
gom trong nước vẫn đang thiếu hụt và 
giá đang có dấu hiệu gia tăng.

Giấy tissue, xuất khẩu giấy tissue 
triển vọng vẫn rất tốt khi nhu cầu toàn 
cầu vẫn ở mức cao do ảnh hưởng từ 
dịch COVID-19.

Giấy in, viết, triển vọng xuất khấu 
vẫn rất xấu khi nhu cầu trong khu vực 
rất yếu và tồn kho vẫn đang cao, cạnh 
tranh giá bán khốc liệt.

Thách thức trong những tháng 
cuối năm 2020

Giấy tissue, chịu sự cạnh tranh về 
giá bán với giấy nhập khẩu từ Indonesia, 
Trung Quốc.

Giấy in, viết, cạnh tranh rất khốc 
liệt với giấy nhập khẩu từ Indonesia, 
Trung Quốc, Thái Lan về giá bán, 
chính sách bán hàng như thời hạn LC 
hay hình thức tín chấp (DP).

Đối với giấy in, viết, đặc biệt là giấy 
copy tốc độ tăng trưởng giảm rõ rệt: 
do lao động mất việc làm, giảm thu 
nhập, doanh nghiệp đóng cửa nhiều 
dẫn đến người tiêu dùng thắt chặt 
chi tiêu. Ngoài ra mô hình học và làm 
việc, hội họp online, thương mại điện 
tử tăng nhanh và mạnh kết hợp với đó 
là việc khu vực hành chính đẩy mạnh 
thực hiện Chính phủ điện tử dẫn đến 
làm giảm nhu cầu.

Giấy bao bì, việc ngành may mặc, 
giày da, đồ gỗ đã giảm mạnh các đơn 
hàng xuất khẩu trong quý III/2020, đặc 
biệt là đơn hàng cho quý IV vẫn chưa 
có tín hiệu khởi sắc nên đã kìm hãm 
tốc độ tăng trưởng tiêu dùng. Xuất 
khẩu giấy bao bì vào các thị trường 
Indonesia, Philippin, Ấn Độ, khu vực 
châu Phi, Nhật Bản, Tây Âu sẽ bị thu 
hẹp lại.

Theo tổng cục thống kê, trong 07 
tháng đã có hơn 63 nghìn doanh nghiệp 
đóng cửa và dự kiến vẫn tăng trong 
những tháng cuối năm 2020. Đa số các 
doanh nghiệp tạm đóng cửa và giải 
thể là các doanh nghiệp hoạt động 
kinh doanh về bán buôn, bán lẻ, công 
nghiệp chế biến, xây dựng, vui chơi 
giải trí, dịch vụ lưu trú và ăn uống, 
đây là lĩnh vực ảnh hưởng mạnh đến 
sự sụt giảm tiêu dùng giấy bao bì, giấy 
in, giấy copy và giấy tissue trong nước.

Việc dịch COVID-19 bùng phát lần 
2 tại Việt Nam đã lan rộng ra nhiều 
tỉnh, nếu tình hình xấu hơn không 
thể khống chế được dịch trong tháng 
8/2020 thì các yếu tố về sản xuất, tiêu 

dùng ngành giấy trở nên rất xấu và 
khó đoán định.

Dấu hiệu về chỉ số quản trị mua 
hàng PMI, GDP của Trung Quốc tiến 
triển tốt, tuy nhiên diễn biến kinh tế 
toàn cầu vẫn đang ở tình trạng xấu, 
nhiều nền kinh tế lớn và mới nổi ở 
trạng thái suy thoái. Trong khi đó việc 
ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại 
với Mỹ, ảnh hưởng từ dịch COVID-19 
và kết hợp với đó là lũ lụt ảnh hưởng 
đến gần 37 tỉnh thành, hơn 330 triệu 
lao động bị ảnh hưởng mất việc và 
giảm thu nhập vẫn là dấu hỏi lớn 
cho nền kinh tế của Trung Quốc cho 
những tháng cuối năm.

Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến 
phức tạp và bùng phát mạnh nhiều 
nơi trên thế giới, tiềm ẩn rất nhiều rủi 
ro, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh 
tế toàn cầu và đời sống con người, dẫn 
đến những tác động khó suy đoán về 
thị trường cung cầu nguyên liệu sản 
xuất giấy và cung cầu giấy trên toàn 
thế giới cũng như tại Việt nam./.

BAN BIÊN TẬP

DỰ ÁN NGHI SƠN DỰ KIẾN 
KHỞI CHẠY ĐẦU NĂM 2021

Công ty TNHH Miza Nghi Sơn chuẩn bị hoàn thành lắp đặt và đưa 
vào chạy thử nghiệm dây chuyền giấy bao bì hòm hộp tái chế công suất 
100.000 tấn/năm mới, có khả năng phát huy công suất tới 120.000 tấn/
năm tại Khu công nghiệp Nghi Sơn, Thanh Hóa. 

Sản phẩm gồm giấy sóng (medium) và giấy lớp mặt (testliner) chất 
lượng cao. Trong đó, giấy lớp mặt (testliner) có định lượng mỏng – 90g/
m2, là dòng sản phẩm chưa có khả năng sản xuất tại Việt Nam.

Dây chuyền được chọn lọc và tích hợp từ các nhà cung cấp thiết bị uy 
tín và nổi tiếng từ Châu Âu, Trung Quốc, bảo đảm được hiệu suất đầu tư 
và chất lượng thiết bị.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên kế hoạch lắp đặt và vận hành bị 
lùi lại khoảng 4 tháng, dự kiến tháng 1/2021, dây chuyền sẽ đưa vào vận 
hành thủ nghiệm./.
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THỐNG KÊ SẢN XUẤT, TIÊU THỤ GIẤY - BÌA 
CỦA TRUNG QUỐC NĂM 2019

Theo báo cáo thường niên của Hiệp hội Giấy Trung Quốc (CPA), ngành công nghiệp giấy Trung Quốc đã 
chứng kiến sản lượng và tiêu thụ giấy, bìa (P&B) các loại đều tăng trong năm 2019, mặc dù nhập khẩu giấy thu 
hồi đã giảm rất mạnh.

Tổng sản lượng P&B đạt 107,65 triệu tấn, tăng 3,16% so với năm 2018 và phục hồi nhẹ sau khi năm 2018 đã 
giảm 6,24% so với năm trước.

Nền sản xuất đã trở nên tập trung hơn, với 30 nhà sản xuất lớn nhất chiếm tới 68,2% (tương đương 73,37 triệu 
tấn) tổng sản lượng toàn ngành. Tỷ lệ này cao hơn 3,7% so với năm 2018.

Nguồn: Hiệp hội Giấy Trung Quốc

Thống kê sản lượng và tiêu thụ giấy và bột giấy Trung Quốc năm 2019
ĐVT: Nghìn tấn
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Tiêu thụ giấy, bìa trong năm 2019 cũng tăng 2,54%, đạt 107,04 triệu tấn, phục hồi nhẹ sau khi năm 2018 
đã giảm 4,20% so với năm trước.

Mặc dù sản lượng tăng và chi phí bột gỗ đã giảm mạnh trong năm 2019, nhưng nhìn chung giá giấy, bìa 
suy yếu đã làm giảm hiệu quả tài chính của ngành. Theo số liệu khảo sát của Cục Thống kê Quốc gia, hiện tại 
Trung Quốc có tới 2.524 nhà sản xuất giấy, bìa. Lợi nhuận gộp của các nhà sản xuất đã giảm 21,06% xuống 
còn 35,9 tỷ RMB (5,06 tỷ USD) vào năm ngoái và có tới 560 nhà sản xuất (tương đương 22,2%) báo cáo lỗ.

Tuy vậy, theo số liệu phân tích và thống kê các sản phẩm giấy, bìa của Hiệp hội Giấy Trung Quốc cho thấy 
hầu hết các chủng loại đều có sản lượng và mức tiêu thụ tăng trưởng trong năm 2019.

Trường hợp ngoại lệ, giấy in báo đã chứng kiến cả sản lượng và tiêu thụ đều sụt giảm mạnh. Sản lượng giấy 
in báo chỉ đạt 1,5 triệu tấn, giảm 21,05% so với năm 2018, mức giảm cao nhất đối với loại này trong thời gian 
gần đây. Tiêu thụ giấy in báo giảm 17,72% xuống 1,95 triệu tấn, nhập khẩu ròng ở mức cao, đạt 450.000 tấn.

Cũng xét về mặt sụt giảm thì nhu cầu tiêu thụ giấy in, viết (P&W) tráng phủ đã giảm nhanh chóng do tác 
động của phát triển quảng cáo và tiếp thị kỹ thuật số. Tiêu thụ loại giấy này đã giảm 10,26% xuống 5,42 triệu 
tấn trong khi sản lượng giảm 3,55% xuống còn 6,8 triệu tấn.

Ngoài giấy in báo và giấy in, viết tráng phủ, các loại sản phẩm khác đều có tín hiệu khả quan. 

Sản lượng giấy in, viết không tráng phủ tăng 1,71%, đạt 17,8 triệu tấn.  Mức tiêu thụ loại giấy này cũng đạt 
17,49 triệu tấn, hầu như không thay đổi so với 17,51 triệu tấn trong năm 2018.

Sản lượng bìa gấp hộp tăng 5,62% lên 14,1 triệu tấn, chủ yếu là do các nhà sản xuất bìa ngà (ivory) đã đẩy 
mạnh sản xuất. Tiêu thụ bìa gấp hộp đạt 12,77 triệu tấn, tăng 4,76%.

Lĩnh vực giấy bao bì hòm hộp Trung Quốc tăng trưởng tích cực trong năm 2019 sau khi đã giảm sút đáng 
kể trong năm 2018.

Năm 2019, Trung Quốc sản xuất 21,9 triệu tấn bìa lớp mặt và 22,2 triệu tấn giấy lớp sóng, tăng lần lượt 2,1% 
và 5,46% so với năm 2018. Tiêu thụ bìa lớp mặt tăng 2,47% lên 24,03 triệu tấn. Riêng tiêu thụ giấy lớp sóng 
chứng kiến mức tăng đáng kể hơn, tăng 7,28% lên 23,74 triệu tấn. 

Trong năm 2019, Trung Quốc cũng gia tăng tốc độ giảm nhập khẩu giấy thu hồi (RCP). Trung Quốc chỉ 
nhập 10,36 triệu tấn giấy thu hồi (RCP) năm 2019, giảm 39,16%, tương đương 6,67 triệu tấn so với năm 2018, 
do hạn ngạch nhập khẩu giảm mạnh.
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Trong năm 2019, lượng bột giấy thương phẩm nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc đạt mức cao lịch sử 
27,2 triệu tấn, tăng 9,72% so với năm trước.

Giá trung bình bột giấy nhập khẩu là 629 USD/tấn, thấp hơn khoảng 21% so với năm 2018.

Theo số liệu của Hiệp hội Giấy Trung Quốc, năm 2019 đã nhập khẩu 920.000 tấn bột giấy tái chế, gấp ba lần 
so với năm 2018. Dự báo khối lượng bột giấy tái chế nhập khẩu sẽ tiếp tục tăng nhanh trong các năm tới, khi 
các nhà sản xuất giấy bao gói Trung Quốc đang nỗ lực tìm nguyên liệu thay thế giấy thu hồi nhập khẩu, theo 
quy định sẽ bị cấm hoàn toàn vào đầu năm 2021./.

Theo báo cáo thường niên của Hiệp hội Giấy Trung Quốc (CPA), ngành công nghiệp giấy Trung Quốc đã 
chứng kiến sản lượng và tiêu thụ giấy, bìa (P&B) các loại đều tăng trong năm 2019, mặc dù nhập khẩu giấy thu 
hồi đã giảm rất mạnh.

Tổng sản lượng P&B đạt 107,65 triệu tấn, tăng 3,16% so với năm 2018 và phục hồi nhẹ sau khi năm 2018 đã 
giảm 6,24% so với năm trước.

Nền sản xuất đã trở nên tập trung hơn, với 30 nhà sản xuất lớn nhất chiếm tới 68,2% (tương đương 73,37 triệu 
tấn) tổng sản lượng toàn ngành. Tỷ lệ này cao hơn 3,7% so với năm 2018.

Tiêu thụ giấy, bìa trong năm 2019 cũng tăng 2,54%, đạt 107,04 triệu tấn, phục hồi nhẹ sau khi năm 2018 đã 
giảm 4,20% so với năm trước.

Mặc dù sản lượng tăng và chi phí bột gỗ đã giảm mạnh trong năm 2019, nhưng nhìn chung giá giấy, bìa suy 
yếu đã làm giảm hiệu quả tài chính của ngành. Theo số liệu khảo sát của Cục Thống kê Quốc gia, hiện tại Trung 
Quốc có tới 2.524 nhà sản xuất giấy, bìa. Lợi nhuận gộp của các nhà sản xuất đã giảm 21,06% xuống còn 35,9 
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tỷ RMB (5,06 tỷ USD) vào năm ngoái và có tới 560 nhà sản xuất (tương đương 22,2%) báo cáo lỗ.

Tuy vậy, theo số liệu phân tích và thống kê các sản phẩm giấy, bìa của Hiệp hội Giấy Trung Quốc cho thấy hầu 
hết các chủng loại đều có sản lượng và mức tiêu thụ tăng trưởng trong năm 2019.

Trường hợp ngoại lệ, giấy in báo đã chứng kiến cả sản lượng và tiêu thụ đều sụt giảm mạnh. Sản lượng giấy in 
báo chỉ đạt 1,5 triệu tấn, giảm 21,05% so với năm 2018, mức giảm cao nhất đối với loại này trong thời gian gần đây. 
Tiêu thụ giấy in báo giảm 17,72% xuống 1,95 triệu tấn, nhập khẩu ròng ở mức cao, đạt 450.000 tấn.

Cũng xét về mặt sụt giảm thì nhu cầu tiêu thụ giấy in, viết (P&W) tráng phủ đã giảm nhanh chóng do tác động 
của phát triển quảng cáo và tiếp thị kỹ thuật số. Tiêu thụ loại giấy này đã giảm 10,26% xuống 5,42 triệu tấn trong 
khi sản lượng giảm 3,55% xuống còn 6,8 triệu tấn.

Ngoài giấy in báo và giấy in, viết tráng phủ, các loại sản phẩm khác đều có tín hiệu khả quan. 

Sản lượng giấy in, viết không tráng phủ tăng 1,71%, đạt 17,8 triệu tấn.  Mức tiêu thụ loại giấy này cũng đạt 17,49 
triệu tấn, hầu như không thay đổi so với 17,51 triệu tấn trong năm 2018.

Sản lượng bìa gấp hộp tăng 5,62% lên 14,1 triệu tấn, chủ yếu là do các nhà sản xuất bìa ngà (ivory) đã đẩy mạnh 
sản xuất. Tiêu thụ bìa gấp hộp đạt 12,77 triệu tấn, tăng 4,76%.

Lĩnh vực giấy bao bì hòm hộp Trung Quốc tăng trưởng tích cực trong năm 2019 sau khi đã giảm sút đáng kể 
trong năm 2018.

Năm 2019, Trung Quốc sản xuất 21,9 triệu tấn bìa lớp mặt và 22,2 triệu tấn giấy lớp sóng, tăng lần lượt 2,1% và 
5,46% so với năm 2018. Tiêu thụ bìa lớp mặt tăng 2,47% lên 24,03 triệu tấn. Riêng tiêu thụ giấy lớp sóng chứng 
kiến mức tăng đáng kể hơn, tăng 7,28% lên 23,74 triệu tấn. 

Trong năm 2019, Trung Quốc cũng gia tăng tốc độ giảm nhập khẩu giấy thu hồi (RCP). Trung Quốc chỉ nhập 
10,36 triệu tấn giấy thu hồi (RCP) năm 2019, giảm 39,16%, tương đương 6,67 triệu tấn so với năm 2018, do hạn 
ngạch nhập khẩu giảm mạnh.

Trong năm 2019, lượng bột giấy thương phẩm nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc đạt mức cao lịch sử 27,2 
triệu tấn, tăng 9,72% so với năm trước.

Giá trung bình bột giấy nhập khẩu là 629 USD/tấn, thấp hơn khoảng 21% so với năm 2018.

Theo số liệu của Hiệp hội Giấy Trung Quốc, năm 2019 đã nhập khẩu 920.000 tấn bột giấy tái chế, gấp ba lần so 
với năm 2018. Dự báo khối lượng bột giấy tái chế nhập khẩu sẽ tiếp tục tăng nhanh trong các năm tới, khi các nhà 
sản xuất giấy bao gói Trung Quốc đang nỗ lực tìm nguyên liệu thay thế giấy thu hồi nhập khẩu, theo quy định sẽ bị 
cấm hoàn toàn vào đầu năm 2021./.

VPPA tổng hợp
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Sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu các 
loại giấy tissue sử dụng tại gia đình 
(tissue at-home) đã bù đắp cho phần 
sụt giảm của loại giấy tissue sử dụng 
xa nhà (away-from-home) do việc 
hàng loạt các công sở, trường học, 
nhà hàng… bị đóng cửa. Chỉ tính riêng 
trong tháng 3/2020, báo cáo doanh 
thu của các nhà sản xuất giấy tissue 
lớn đã tăng 20% so với hai tháng đầu 
năm và gấp đôi so với cùng kỳ năm 
trước.

Chỉ riêng sự gia tăng nhu cầu đối với 
các sản phẩm giấy tissue sử dụng tại 
nhà đã thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu 
bột giấy mạnh hơn do sử dụng nhiều 
hơn cho sản xuất các loại tissue chất 
lượng cao, cùng với đó SOP- nguyên 
liệu chính cho sản xuất tissue bị giảm 
sút nguồn cung và giá tăng cao, nên 
các nhà sản xuất đã chuyển đổi sang 
sử dụng bột nguyên thủy.

Hai yếu tố này đã đẩy mức tiêu thụ 
bột giấy trong sản xuất giấy tissue cao 
hơn rõ rệt trong khi các loại sản phẩm 
khác giảm sút nghiêm trọng trong giai 
đoạn đầu của đại dịch. Theo đánh giá 
của các nhà sản xuất, chỉ tính riêng 
sự gia tăng nhu cầu bình thường của 
giấy tissue cũng đã có tác động tích 
cực, thúc đẩy tăng trưởng tiêu thụ 
bột giấy, hơn nữa trong bối cảnh dịch 
COVID-19 bùng phát mạnh toàn cầu 
từ đầu năm 2020, mức độ tiêu thụ các 
loại sản phẩm giấy tissue bùng phát 
thì sử dụng bột giấy cho sản xuất tissue 
còn gia tăng cao hơn nhiều.

Theo số liệu thống kê về sản lượng 
các loại giấy trong giai đoạn dịch 
COVID, giấy tissue là phân đoạn sử 
dụng bột giấy thương phẩm lớn nhất 
(hình 1), chiếm tới 40% lượng tiêu thụ 
và đã đóng vai trò quan trọng trong 
tăng trưởng nhu cầu bột giấy thương 
phẩm. 

Trong sản xuất giấy tissue, bột giấy 
nguyên thủy chiếm phần lớn, trung 
bình chiếm tới 2/3 tổng nguyên liệu 
đầu vào và rất ít sử dụng chất độn 
hoặc chất tráng phủ, cho nên bất kỳ 

sự tăng trưởng nào trong sản xuất 
đều trực tiếp làm gia tăng nhu cầu bột 
giấy.

Về tỷ trọng hai loại giấy tissue trên 
thị trường tiêu dùng thế giới, giấy tissue 
sử dụng cho sinh hoạt gia đình (tissue 
at-home) chiếm tới 75% nhu cầu và 
phân khúc giấy tissue sử dụng xa nhà 
(away-from-home) chiếm 25% còn lại. 

Trong khi phân khúc giấy tissue xa 
nhà bị sụt giảm mạnh do ảnh hưởng 
của dịch, thì phân khúc sinh hoạt gia 
đình, vốn đã chiếm phần lớn nhu cầu 
tiêu thụ và sử dụng bột giấy nhiều 
hơn, đã bùng phát mạnh mẽ và bù 
đắp cho sự suy giảm của phân khúc 
xa nhà và thúc đẩy tổng nhu cầu tiêu 
thụ tissue cao hơn. 

Theo dự báo của các nhà nghiên 
cứu và phân tích thị trường, nhu cầu 
giấy tissue sẽ tiếp tục gia tăng mạnh 
thời gian tới. Riêng trong năm 2020 
nhu cầu trên toàn thế giới sẽ tăng ở 
mức hơn 3% hoặc là tương đương 1,4 

Nhu cầu tiêu thụ giấy tissue tăng vọt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lan rộng trên toàn thế giới, 
đã khiến các nhà sản xuất đua tranh tăng sản lượng nhằm đáp ứng thị trường. Giai đoạn đầu của 
dịch, người tiêu dùng đã có phản ứng thái quá khi mua vào và tích trữ lượng lớn giấy tissue, mặc dù 
sau đó cũng đã có những động thái giảm bớt, nhưng các nhà sản xuất vẫn nỗ lực nhằm đáp ứng và 
duy trì mức tiêu thụ cao cho chuỗi cung ứng.
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triệu tấn.

Chỉ riêng tỷ lệ sản xuất giấy tissue 
cho phân khúc gia đình cao hơn đã 
dẫn đến tiêu thụ bột giấy nguyên 
thủy cao hơn trong phân khúc này, 
cùng với đó là các hạn chế, sụt giảm 
nguồn cung của SOP thì việc sử dụng 
bột giấy nguyên thủy đã tăng theo cấp 
số nhân. 

Việc thực hiện phong tỏa do dịch 
trên diện rộng đã phá vỡ chuỗi cung 
ứng SOP, do không có nguồn phát 
sinh, quá trình thu gom và phân loại 
bị tắc nghẽn. Điều này, cùng với sự 
giảm sút trong tiêu thụ giấy in, viết do 
việc đóng cửa các trường học và văn 
phòng, đã dẫn đến nguồn cung của 
SOP sụt giảm và gây áp lực lên giá SOP 
sử dụng cho sản xuất giấy tissue. 

Tác động kép của việc nguồn cung 
SOP bị sụt giảm và tăng trưởng nhu 
cầu tissue tại gia đình đối với việc 
tiêu thụ bột giấy nguyên sinh được 
minh họa trong Hình 2, trong đó 
việc sụt giảm nguồn cung SOP dẫn 
đến giảm 10% hoặc 1,7 triệu tấn so 
với tình trạng sẵn có nguồn SOP chất 
lượng cao. Nếu tính tổn thất trung 
bình trong quá trình xử lý SOP ở mức 
khoảng 30%, thì suy giảm nguồn cung 
bột thực tế sẽ khoảng 1,2triệu tấn. 

Do khối lượng bột phi gỗ thương 
phẩm trên thị trường bột giấy thế giới 

thấp, sự sụt giảm nguồn cung của bột 
tái chế và do yêu cầu về chất lượng và 
khối lượng giấy tissue tăng lên, nguồn 
nguyên liệu bảo đảm cho sản xuất chỉ 
có thể được thay thế bằng nguồn cung 
bột giấy nguyên thủy. Đây là các yếu 
tố xảy ra ở điều kiện thị trường thông 
thường, không có sự thay đổi đột biến 
về cung cầu. 

Trong điều kiện thị trường thông 
thường, nguyên liệu sử dụng cho sản 
xuất giấy tissue nói chung sẽ chiếm 
khoảng 2/3 là bột nguyên thủy và còn 
lại là bột SOP chất lượng cao.

Với điều kiện không có nguồn SOP 
chất lượng cao bổ sung thì toàn bộ sự 
tăng trưởng trong sản xuất giấy tissue 
sẽ bắt buộc phải sử dụng bột nguyên 
thủy. 

Điều này dẫn đến nhu cầu bột giấy 
thương phẩm thế giới năm 2020 sẽ 
tăng thêm khoảng 400.000 tấn. Tóm 
lại, do ảnh hưởng phát sinh của đại 
dịch sẽ dẫn đến nguyên liệu bột giấy 
nguyên thủy sử dụng cho sản xuất 
giấy tissue toàn cầu sẽ tăng thêm 
khoảng 1,6 triệu tấn.

Các nhà sản xuất hiện đang rất quan 
tâm đến mức độ gia tăng nhu cầu giấy 
tissue sẽ ổn định thế nào và sẽ kéo dài 
trong thời gian bao lâu? Tuy nhiên, 
tác động của việc gia tăng nhu cầu 
giấy tissue đối với nhu cầu bột giấy 

cho đến nay vẫn cực kỳ mạnh mẽ. 

Trong khi nhiều nơi trên thế giới 
đang bắt đầu nới lỏng các biện pháp 
phong tỏa, nhưng dự báo làn sóng 
dịch quay trở lại sẽ còn khắc nghiệt 
hơn nên các văn phòng đã chậm mở 
cửa trở lại và các công ty vẫn đang 
khuyến khích nhân viên cân nhắc 
làm việc tại nhà.

Người tiêu dùng vẫn do dự quay 
trở lại các nhà hàng và các trung tâm 
thương mại, nhiều nơi  trường học, 
văn phòng vẫn đóng cửa…  Chính 
điều này sẽ tiếp tục thúc đẩy gia tăng 
nhu cầu giấy tissue tại nhà, hạn chế 
nguồn phát sinh và khả năng cung 
cấp SOP cao cấp và thúc đấy gia tăng 
nhu cầu bột giấy nguyên thủy./.

VPPA
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HIỆP ĐỊNH EVFTA
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO CÁC 

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Bên cạnh Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp 

định EVFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới quan trọng mà Việt Nam tham gia. Sau 
một thời gian dài 9 năm đàm phán, ngày 30/6/2019 Việt Nam và EU chính thức ký kết Hiệp 
định EVFTA và EVIPA, ngày 8/6/2020 Quốc hội Việt Nam đã chính thức thông qua Hiệp định 
thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA). Tiếp theo, ngày 01/8/2020 
Hiệp định EVFTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đã chính thức có hiệu lực, sau khi các 
bên đã hoàn tất thủ tục nội bộ của mình đối với việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA.

Đây thực sự là cơ hội hợp tác rộng lớn, toàn diện và phát triển mạnh mẽ hơn của Việt Nam 
và EU, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp hai bên. Tuy nhiên, theo các chuyên 
gia đánh giá, cơ hội mà EVFTA đem lại sẽ “song hành” cùng khó khăn và thách thức.
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EVFTA là một Hiệp định toàn diện, 
chất lượng cao, cân bằng về lợi ích 
cho cả Việt Nam và EU, đồng thời phù 
hợp với các quy định của Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO).

Đối với hàng xuất khẩu của Việt 
Nam, ngay sau khi Hiệp định có hiệu 
lực, EU cam kết xóa bỏ thuế nhập 
khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng 
thuế, tương đương 70,3% kim ngạch 
xuất khẩu của Việt Nam sang EU. 

Sau 07 năm kể từ khi Hiệp định có 
hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu 
đối với 99,2% số dòng thuế, tương 
đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam. Đối với một số ít mặt 
hàng còn lại (tương đương khoảng 
0,3% kim ngạch xuất khẩu), EU cam 
kết dành cho Việt Nam hạn ngạch 
thuế quan (TRQ) với thuế nhập khẩu 
trong hạn ngạch là 0%. 

Đối với nhập khẩu từ EU, Việt Nam 
cam kết sẽ xóa bỏ thuế quan ngay khi 
Hiệp định có hiệu lực với 48,5% số 
dòng thuế (chiếm 64,5% kim ngạch 
nhập khẩu). Tiếp đó, sau 7 năm, 91,8% 
số dòng thuế tương đương 97,1% kim 
ngạch xuất khẩu từ EU được Việt Nam 
xóa bỏ thuế nhập khẩu. Sau 10 năm, 
mức xóa bỏ thuế quan là khoảng 
98,3% số dòng thuế (chiếm 99,8% kim 
ngạch nhập khẩu). Đối với khoảng 
1,7% số dòng thuế còn lại của EU, ta 
áp dụng lộ trình xóa bỏ thuế nhập 
khẩu dài hơn 10 năm hoặc áp dụng 
TRQ theo cam kết WTO hoặc không 
cam kết.

Như vậy, có thể nói gần 100% kim 
ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang 
EU sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau 
một lộ trình ngắn. Cho đến nay, đây là 
mức cam kết cao nhất mà một đối tác 
dành cho ta trong các hiệp định FTA 
đã được ký kết. Lợi ích này đặc biệt có 
ý nghĩa khi EU liên tục là một trong 
hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của 
ta hiện nay.

Theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, nếu các cam kết về cắt 
giảm thuế quan và phi thuế quan 
được thực thi triệt để thì tăng trưởng 
kinh tế của Việt Nam sẽ được cải thiện 
trong cả ngắn hạn, trung hạn và dài 
hạn. 

EVFTA dự kiến sẽ góp phần làm 
GDP tăng thêm ở mức bình quân từ 

2,18 đến 3,25% (cho giai đoạn 5 năm 
đầu thực hiện), 4,57-5,30% (cho giai 
đoạn 5 năm tiếp theo) và 7,07-7,72% 
(cho giai đoạn 5 năm sau đó).

Về xuất khẩu, EVFTA dự kiến giúp 
kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 
sang EU tăng thêm khoảng 42,7% vào 
năm 2025 và 44,37% vào năm 2030 so 
với không có Hiệp định.

Xét về tổng thể, EVFTA sẽ góp phần 
giúp đa dạng hóa thị trường, để không 
bị phụ thuộc quá nhiều vào một thị 
trường nào, từ đó giúp bảo đảm an 
ninh kinh tế của Việt Nam. Cùng với 
đó, các cam kết rộng và sâu về đầu tư 
của Hiệp định sẽ giúp Việt Nam tiếp 
tục đổi mới cơ cấu kinh tế, hoàn thiện 
thể chế và môi trường kinh doanh ở 
Việt Nam, tạo thuận lợi cho các nhà 
đầu tư EU kinh doanh tại Việt Nam. 
Điều này sẽ thúc đẩy dòng vốn FDI từ 
EU vào Việt Nam tăng trong thời gian 
tới.

Cơ hội đối với cả Việt Nam và EU

Việc Quốc hội Việt Nam thông qua 
EVFTA và EVIPA là một thành quả 
lịch sử. Điều này cho thấy một bước 
tiến vượt bậc trong quan hệ giữa EU 
và Việt Nam. Sự mở rộng thương mại 
và tăng trưởng đầu tư có những mối 
tương tác qua lại.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt 
Nam đang nổi lên là một trong những 
quốc gia thành công trong cuộc chiến 
với đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, là 
một trong số ít các quốc gia đang mở 
cửa trở lại nền kinh tế, Việt Nam cũng 
trở thành hình mẫu cho những quốc 
gia khác noi theo. Tuy nhiên, trong 
tương lai, triển vọng tăng trưởng 
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kinh tế của Việt Nam phụ thuộc vào 
thương mại tự do, công bằng và dựa 
trên những quy tắc (đặc biệt là xuất 
khẩu) với các thị trường quan trọng 
trên thế giới, điển hình như Liên 
minh châu Âu (EU).

Trong bối cảnh thương mại có nhiều 
biến động như hiện tại, Hiệp định 
Thương mại Tự do giữa Việt Nam và 
EU (EVFTA) được coi là một điểm sáng 
trong lộ trình phục hồi kinh tế Việt 
Nam. Sau khi được phê chuẩn và có 
hiệu lực, Hiệp định này sẽ loại bỏ gần 
như toàn bộ thuế quan, đồng thời mở 
ra các lĩnh vực mới cho đầu tư. Với lộ 
trình thực hiện kéo dài một thập kỷ, 
EVFTA sẽ xóa bỏ gần 99% các dòng 
thuế và rào cản thương mại giữa Việt 
Nam và EU.

Như vậy, Hiệp định EVFTA sẽ mang 
đến cho doanh nghiệp Việt Nam cơ hội 
“truy cập” vào thị trường châu Âu, thị 
trường rộng lớn với khoảng 500 triệu 
người tiêu dùng. Ngược lại, người tiêu 
dùng Việt Nam cũng được tiếp cận 
với hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao 
và sáng tạo của châu Âu. EVFTA cũng 
góp phần thúc đẩy thương mại, đầu 
tư, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 
và đưa quốc gia này trở thành điểm 
đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư châu 
Âu ở châu Á.

Trong bối cảnh ảnh hưởng của đại 
dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh 
doanh, nhưng Chính phủ Việt Nam 
vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 
của Việt Nam ở mức 5% vào năm 
2020. Mặc dù con số này đã giảm so 
với tốc độ tăng trưởng của Việt Nam 
trong những năm gần đây, tuy nhiên, 
con số này vẫn cao hơn nhiều so với 
các quốc gia trong khu vực và trên thế 
giới.

Các nhà phân tích kinh tế cho rằng, 
EVFTA sẽ đóng một phần tích cực 
trong tăng trưởng kinh tế của Việt 
Nam. Tuy nhiên, những lợi ích này 
sẽ được minh chứng theo thời gian 
bởi một số dòng thuế sẽ được loại 
bỏ ngay khi thỏa thuận có hiệu lực, 
nhưng cũng có những dòng thuế lại 
được loại bỏ dần dần trong khoảng 
thời gian kéo dài 10 năm. Do đó, tác 
động của EVFTA đối với tăng trưởng 
kinh tế Việt Nam cần được đo lường 
ít nhất trong một thập kỷ chứ không 
phải vài ngày. 

Dự đoán rằng, EVFTA có thể góp 
thêm 7-8% vào tăng trưởng kinh tế 
của Việt Nam, tăng tiền lương của 
người lao động và tăng thu nhập hộ 
gia đình trong thời gian thực hiện 
thỏa thuận.

Đối mặt cùng thách thức
Đối với doanh nghiệp châu Âu, Việt 

Nam là một quốc gia phát triển nhanh 
với thu nhập khả dụng tăng cao, tầng 
lớp tiêu dùng trung lưu lớn và đang 
phát triển. Vì vậy, quốc gia Đông 
Nam Á này là điểm đến lý tưởng để 
các doanh nghiệp châu Âu khai thác 
nhu cầu của người tiêu dùng đối với 
hàng hóa chất lượng cao và dịch vụ 
sáng tạo. Ví dụ, việc giảm thuế đối với 
các sản phẩm châu Âu như ô tô, dược 
phẩm, rượu vang và rượu mạnh sẽ 
giúp cho hàng hóa của EU cạnh tranh 
hơn trên thị trường.

Bên cạnh thương mại hàng hóa, 
EVFTA cũng mở ra cơ hội mới cho 
doanh nghiệp EU trong ngành dịch 
vụ. Việt Nam đã sẵn sàng mở cửa cho 
những lĩnh vực như giáo dục đại học, 
dịch vụ tài chính, viễn thông và các 
doanh nghiệp châu Âu cũng sẵn sàng 
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“mạnh tay” đầu tư vào những lĩnh 
vực này.

EVFTA không chỉ dừng lại ở việc 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. EU 
và Việt Nam cũng đã đàm phán Hiệp 
định Bảo hộ đầu tư (EVIPA), Hiệp định 
này sẽ giúp các nhà đầu tư châu Âu tự 
tin hơn khi đầu tư tại Việt Nam. EVIPA 
sẽ mất nhiều thời gian hơn để có hiệu 
lực bởi Hiệp định này cũng yêu cầu 
phê chuẩn ở từng quốc gia thành viên 
EU, song, EVIPA cũng là cơ hội lớn 
dành cho doanh nghiệp châu Âu.

Do đó, không thể phủ nhận rằng, 
EVFTA mang đến những cơ hội lớn 
cho các doanh nghiệp Việt Nam. Hơn 
70% thuế quan đối với hàng xuất 
khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được 
loại bỏ ngay khi EVFTA có hiệu lực và 
nâng lên 99% thuế quan trong vòng 
bảy năm tiếp theo. Các sản phẩm của 
Việt Nam như hải sản, nông sản, dệt 

may, giày dép, đồ nội thất và đồ da 
sẽ trở nên cạnh tranh hơn trên thị 
trường EU. Hiệp định này sẽ góp phần 
thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng 
hóa của Việt Nam cho EU và đóng góp 
một phần không nhỏ vào tăng trưởng 
xuất khẩu của Việt Nam.

Tuy nhiên, song hành với cơ hội 
cũng là những thách thức. Để tận dụng 
tối đa lợi ích từ EVFTA, doanh nghiệp 
Việt Nam phải đảm bảo thực hiện 
suôn sẻ và thành công thỏa thuận lịch 
sử này. Điều này đòi hỏi tất cả những 
đối tượng liên quan đến EVFTA như 
Chính phủ, chính quyền địa phương, 
cũng như cộng đồng doanh nghiệp 
trong nước và quốc tế, phải hợp tác 
để nâng cao nhận thức về EVFTA và 
các điều khoản của Hiệp định.

Thách thức tiếp theo dành cho do-
anh nghiệp bao gồm cải cách khung 
pháp lý của Việt Nam để phù hợp với 

các quy định của EVFTA, đảm bảo 
hàng hóa Việt Nam có thể đáp ứng 
đầy đủ các tiêu chuẩn cao của thị 
trường châu Âu. Song, bất kể nhiều 
thử thách đang chờ ở phía trước, tôi 
tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ vươn lên 
bởi quốc gia này đã từng vượt qua rất 
nhiều khó khăn trong quá khứ.

BAN BIÊN TẬP
Nguồn tham khảo: http://tapchitaichinh.vn/ 
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NHỮNG DẤU MỐC CỦA TIẾN TRÌNH ĐÀM PHÁN 
VÀ HOÀN TẤT KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH EVFTA

- Tháng 10/2010: Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Chủ tịch EU đồng ý khởi động đàm phán Hiệp định 
EVFTA.

- Tháng 6/2012: Bộ trưởng Công Thương Việt Nam và Cao ủy Thương mại EU chính thức tuyên bố khởi động 
đàm phán Hiệp định EVFTA.

- Tháng 12/2015: Kết thúc đàm phán và bắt đầu rà soát pháp lý để chuẩn bị cho việc ký kết Hiệp định.

- Tháng 6/2017: Hoàn thành rà soát pháp lý ở cấp kỹ thuật.

- Tháng 9/2017: EU chính thức đề nghị Việt Nam tách riêng nội dung bảo hộ đầu tư và cơ chế giải quyết tranh 
chấp giữa Nhà nước với nhà đầu tư (ISDS) ra khỏi Hiệp định EVFTA thành một hiệp định riêng do phát sinh 
một số vấn đề mới liên quan đến thẩm quyền phê chuẩn các hiệp định thương mại tự do của EU hay từng 
nước thành viên. Theo đề xuất này, EVFTA sẽ được tách thành hai hiệp định riêng biệt, bao gồm:

+ Hiệp định Thương mại tự do bao gồm toàn bộ nội dung EVFTA hiện nay nhưng phần đầu tư sẽ chỉ bao 
gồm tự do hóa đầu tư trực tiếp nước ngoài. Vh này, EU có quyền phê chuẩn và đưa vào thực thi tạm thời.

+ Hiệp định Bảo hộ đầu tư (Hiệp định IPA) bao gồm nội dung bảo hộ đầu tư và giải quyết tranh chấp đầu 
tư. Hiệp định IPA này phải được sự phê chuẩn của cả Nghị viện châu Âu và của Nghị viện các nước thành 
viên thì mới có thể thực thi.

- Tháng 6/2018: Việt Nam và EU đã chính thức thống nhất việc tách riêng EVFTA thành hai hiệp định gồm 
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA); chính thức kết thúc 
toàn bộ quá trình rà soát pháp lý Hiệp định EVFTA; và thống nhất toàn bộ các nội dung của Hiệp định IPA.

- Tháng 8/2018: Hoàn tất rà soát pháp lý Hiệp định IPA.

- Ngày 17/10/2018: Ủy ban châu Âu đã chính thức thông qua EVFTA và IPA.

- Ngày 25/6/2019: Hội đồng châu Âu đã phê duyệt cho phép ký Hiệp định.

- Ngày 30/6/2019: Việt Nam và EU chính thức ký kết EVFTA và IPA.

- Ngày 21/1/2020: Ủy ban Thương mại Quốc tế Liên minh châu Âu thông qua khuyến nghị phê chuẩn EVFTA.

- Ngày 12/2/2020: Nghị viện châu Âu thông qua EVFTA và IPA.

- Ngày 30/3/2020: Hội đồng châu Âu thông qua Hiệp định EVFTA.

- Ngày 08/6/2020: Quốc hội Việt Nam thông qua Hiệp định EVFTA.

- Ngày 01/8/2020: Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực.
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Tổng Công ty Giấy Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty 
mẹ - Công ty con kinh doanh đa ngành: Trồng rừng, khai thác và chế biến gỗ; sản xuất giấy, 
bột giấy, văn phòng phẩm; sản xuất hóa chất, điện; xuất nhập khẩu các loại phụ tùng, thiết 
bị máy móc, vật tư ngành giấy; kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, khách sạn…

TRỤ SỞ CHÍNH:

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH:

Số 25A - Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội
ĐT: (84-24) 3824 7773 - Fax: (84-24) 3826 0381 - Email: vp.hn@vinapaco.vn 

Phong Châu - Phù Ninh - Phú Thọ 
ĐT: (84-210) 3829 755 - Fax: (84-210) 3829 177 - Email: vp.bb@vinapaco.com.vn 

Chủ tịch HĐTV: ÔNG HOÀNG QUỐC LÂM
Tổng Giám đốc: ÔNG NGUYỄN VIỆT ĐỨC
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QUẠT CHÂN KHÔNG 
TIẾT KIỆM 40 – 50% CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG 

TRONG SẢN XUẤT GIẤY TISSUE
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Tăng chi phí năng lượng và vấn đề môi trường 
thúc đẩy các giải pháp tiết kiệm năng lượng 

Theo báo cáo của MAN Diesel & Turbo có trụ sở tại Đức, 
các khách hàng trong ngành công nghiệp giấy và tissue 
đang ngày càng trang bị thêm quạt chân không TURBAIR® 
cho các nhà máy sản xuất của họ. 

Giá năng lượng tăng cũng như nhận thức về môi trường 
ngày càng cao là nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ về doanh 
số của các hệ thống chân không được phát triển và chế tạo 
tại nhà máy MAN Diesel & Turbo đóng tại Zurich, Thụy Sĩ. 
Các nhà sản xuất giấy và tissue đánh giá cao công nghệ 
quạt chân không TURBAIR bởi nó mang lại nhiều lợi ích so 
với việc tạo chân không truyền thống sử dụng bơm vòng 
nước.

Hệ thống chân không TURBAIR đã được sử dụng cho 
nhiều máy tissue, bìa và giấy mới lắp đặt. Đồng thời, xu 
hướng chuyển đổi hệ thống chân không cũng rất mạnh mẽ. 
Hệ thống chân không TURBAIR thứ 200 rời nhà máy MAN 
Diesel & Turbo, Zurich vào cuối tháng 01/2016. Hệ thống 
này bao gồm hai quạt chân không một cấp RT 56 và RT 71 
để thay thế cho 10 bơm vòng nước cũ cho một khách hàng 
Hàn Quốc.

Theo ông Manfred Dobler, người đứng đầu ngành Công 
nghiệp Giấy tại MAN Diesel & Turbo, công nghệ TURBAIR 
giúp các nhà sản xuất tissue, giấy và bìa có lợi thế cạnh tranh 
rất lớn so với các hệ thống chân không thông thường. Hệ 
thống chân không không những đóng góp đáng kể vào việc 
bảo vệ môi trường, mà còn cho phép giảm đáng kể chi phí 
sản xuất.

Hệ thống chân không đóng vai trò trung tâm trong quá 
trình sản xuất giấy và được lắp đặt tại vị trí thoát nước tự 
nhiên không còn hiệu quả nên phải thoát nước bằng hút 
chân không. Các hệ thống chân không TURBAIR từ MAN 
Diesel & Turbo làm việc với lưu lượng từ 180 m3/phút lên 
đến 2.800 m3/phút.

Hình 1. Quạt chân không RT - TURBAIR®

Bảng 1. Thông số kỹ thuật của quạt chân không RT - TURBAIR®

Hình 2. Cấu tạo quạt chân không RT - TURBAIR®
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Giải pháp thoát nước tiết kiệm 
chi phí, sử dụng hiệu quả nguồn 
tài nguyên

Thành công của quạt chân không 
TURBAIR dựa trên các yếu tố:

- Được chế tạo bằng cách sử dụng các 
cánh bơm tạo dòng chảy hướng tâm 
nên có mức tiêu thụ năng lượng thấp 
hơn tới 30% so với bơm vòng nước 
thông thường do không có tổn thất 
ma sát do vòng nước gây ra.

- Không cần làm kín bằng nước, vì vậy 
có thể tiết kiệm nước sạch.

- Tùy thuộc vào định lượng giấy, tốc 
độ máy xeo và thành phần nguyên 
liệu sản xuất giấy, có thể điều chỉnh 
lưu lượng không khí và mức độ chân 
không để đạt được kết quả thoát nước 
tối ưu và tiết kiệm chi phí. Các loại 
quạt TURBAIR có phạm vi làm việc 
rộng do đó cũng có thể vận hành hiệu 
quả dưới tải trọng riêng phần. Điều 
này dẫn đến mức tiêu thụ năng lượng 
có thể giảm hơn nữa, với mức giảm 
tới 30%.

- Một ưu điểm khác là quạt TURBAIR 
của MAN không có bộ phận bị hao 
mòn và đặc biệt dễ bảo trì. Ngay cả 
quạt chân không thế hệ cũ được MAN 
lắp đặt từ hơn 60 năm trước vẫn đang 
hoạt động tốt với sự hài lòng của 
nhiều khách hàng.

- Cùng với phạm vi hoạt động rộng 
của quạt TURBAIR, các bộ điều khiển 
tần số ngày càng được sử dụng nhiều 
hơn. Điều này cho phép không chỉ 
lưu lượng không khí, mà cả mức độ 
chân không cũng được điều chỉnh tối 
ưu với các điều kiện của máy xeo, do 
đó năng lượng tiêu thụ giảm hơn nữa, 
với mức giảm tới 20%.

Kết hợp các lợi ích đã nêu ở trên, tính 
toán cho thấy thời gian khấu hao của 
hệ thống TURBAIR được lắp đặt thay 
thế cho hệ thống chân không hiện có 
của nhà máy sản xuất giấy tissue hoặc 
nhà máy giấy là dưới hai năm. Số liệu 
tham khảo tại các nhà máy đã chuyển 
đổi sang sử dụng hệ thống chân không 
TURBAIR chứng minh việc tiết kiệm 
từ 45 - 65% năng lượng tiêu thụ. Kết 
quả này thậm chí chưa tính đến việc 
tiết kiệm thêm từ việc sử dụng bộ trao 
đổi nhiệt một đến ba giai đoạn.

Ứng dụng của quạt chân không 
Quạt RT một cấp có điều tiết khí thải

Hình 3. Hiệu quả điều chỉnh đầu ra tự động của cánh quạt

Bảng 2. Hiệu quả thực tế của một số dây chuyền thay thế hệ thống chân không hiện có 
bằng công nghệ TURBAIR 

Hình 4. Quạt chân không RT - TURBAIR®

Tùy thuộc vào kích thước, quạt chân không RT có lưu lượng 200 - 2.200 m3/phút 
và  áp suất lên đến 60 kPa. Nhờ việc điều chỉnh đầu ra tự động, lưu lượng thích 
ứng linh hoạt với các yêu cầu của máy xeo. Bộ điều khiển tự động điều chỉnh thể 
tích yêu cầu từ 30 - 100%. Đồng thời, quạt RT với bộ điều khiển tần số có thể điều 
chỉnh áp suất chân không trong khoảng 35 - 60 kPa.
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Hình 5. Quạt chân không RC - TURBAIR®

Do phạm vi hoạt động rộng của quạt chân không RT nên 
có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như điều 
hòa chăn, các ứng dụng trong máy xeo giấy tissue, và quan 
trọng nhất là thay thế các hệ thống chân không hiện có.

Quạt chân không loại RC

Tùy thuộc vào kích thước, quạt chân không RC có thể sử 
dụng trong phạm vi 180 - 2.800 m3/phút và áp suất lên đến 
75 kPa. Với tối đa bốn ống nạp, có thể vận hành được tất cả 
các mức chân không cho thiết bị lọc và phần ép. Đồng thời, 
với bộ điều khiển tần số có thể điều chỉnh áp suất chân 
không trong khoảng 55 - 75 kPa.

Nhu cầu về quạt RC chủ yếu là cho các dây chuyền lắp 
đặt mới sản xuất giấy đồ họa, bìa hoặc bột giấy hóa học. 
Các dây chuyền này đòi hỏi độ chân không cao mà quạt RC 
có thể cung cấp ổn định nhờ thiết kế ly tâm nhiều cấp. Quạt 
chân không RC có thể thay thế hoàn toàn hệ thống bơm 
vòng nước.

MAN Energy Solutions Schweiz AG 
TAPPI TISSUE 360o

Biên dịch: KS. Đào Ngọc Truyền 
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển VPPA

ANDRITZ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NGHIỀN BỘT APMP 

LỚN NHẤT THẾ GIỚI TẠI TRUNG QUỐC

Công ty công nghệ ANDRITZ vừa 
hoàn tất lắp đặt hệ thống nghiền 
bột APMP lớn nhất thế giới, công 
suất đạt 2.250 tấn bột khô/ngày tại 
Công ty TNHH Jiangsu Bohui Paper 
Industry ở Yancheng, Dafeng, Trung 
Quốc.

Công ty ANDRITZ sử dụng công 
nghệ sản xuất bột cơ học peroxyt 
– kiềm có sử dụng hóa chất trong 
quá trình nghiền (Pre-Conditioning 
Refiner Chemical Alkaline Peroxide 
Mechanical Pulp), công nghệ đã 
chứng minh được mức độ tối ưu 

hóa trong quá trình sản xuất bột 
giấy, đảm bảo bột giấy có độ xốp 
lớn, hiệu suất bột cao, tiêu thụ điện 
năng thấp.

Hệ thống xử lý dăm gỗ bạch đàn 
để sản xuất bột giấy (nguyên liệu 
đầu vào để sản xuất bìa gấp hộp, 
đặc biệt là bìa ngà có tráng phủ) 
bao gồm dây chuyền bột P-RC 
APMP đơn lớn nhất thế giới với công 
suất 1.500 tấn bột khô/ngày và dây 
chuyền thứ 2 có công suất 750 tấn 
bột khô/ngày.

Máy nghiền bột ANDRITZ TX68 có 
hệ thống nạp liệu tiên tiến là phần 
cốt lõi của dây chuyền, là cải tiến 
mới nhất trong quá trình nghiền bột 
nồng độ cao (HC). 

Hệ thống nạp liệu mới kết hợp bộ 
cấp liệu mô-đun cơ động của An-
dritz (SEPF) với bộ cấp liệu cố định 
liên tục (C-Feeder) ở mỗi bên của 

máy nghiền đĩa đôi. 

Hệ thống nạp liệu “DoubleSEPF” 
đảm bảo nguồn dăm gỗ chạy ổn 
định liên tục, độ kiểm soát hơi tốt, 
nhờ sự phân tách chính xác dăm 
gỗ, bảo đảm hiệu suất hoạt động 
tối ưu của máy nghiền dây chuyền. 
Do đó, dây chuyền này sẽ cho hiệu 
suất vượt trội.

Công ty TNHH Jiangsu Bohui 
Paper là một công ty con 
của Công ty TNHH Shandong 
Bohui Paper Industrial, được 
thành lập năm 1994, chuyên 
sản xuất giấy bìa ngà, giấy in 
viết, giấy lớp lót, tấm thạch 
cao và bột giấy thương mại.
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NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO 

GIẤY THẤM SỬ DỤNG ĐỂ KIỂM TRA 

ĐỘ HÚT NƯỚC CỦA GIẤY

    KS. Đào Sĩ Hinh
Trung tâm NC&PTCN

Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô
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Tóm tắt
Giấy thấm (Blotting paper) - một 

loại giấy có tính thấm hút cao, được 
sử dụng để hấp thụ lượng chất lỏng 
dư thừa như nước, mực hoặc dầu 
trên bề mặt giấy hoặc các đồ vật, được 
ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực 
như hội họa, phân tích hóa học, dược 
phẩm và mỹ phẩm. Đặc điểm của sản 
phẩm này là có định lượng 250 ÷ 300 
g/m2, độ dày 0,4 ÷ 0,8 mm, được làm 
từ loại bột có hàm lượng α – cellulose 
cao nên giấy có độ thấm hút nước, 
độ bền của giấy ở trạng thái ướt cao. 
Hiện nay, các đơn vị sử dụng loại giấy 
này ở Việt Nam đều phải nhập khẩu 
trực tiếp với giá thành cao, song việc 
mua bán không thực sự thuận lợi do 
sản lượng thấp. Chính vì vậy, nhóm 
nghiên cứu đã thực hiện xây dựng 
công nghệ sản xuất phù hợp cho dây 
chuyền công suất nhỏ

Từ khóa: Giấy thấm, blotting paper, độ 
thấm hút nước, giấy và bột giấy

Giới thiệu chung
 Cùng với sự tăng trưởng cao 

của ngành giấy Việt Nam và những 
đòi hỏi khắt khe trong việc kiểm tra 
chất lượng sản phẩm phục vụ cho 
xuất khẩu, hầu hết các đơn vị sản 
xuất đều có phòng KCS để kiểm định 
chất lượng từng cuộn sản phẩm đều 
được trang bị một số thiết bị để phân 
tích một số các chỉ tiêu (tùy theo từng 
chủng loại giấy). Trong đó, giá trị độ 
hút nước Cobb là một trong những chỉ 
tiêu quan trọng đối với các loại giấy, 
đặc biệt là giấy in, giấy bao bì công 
nghiệp. Để kiểm tra độ hút nước theo 

phương pháp Cobb, vật liệu không thể 
thiếu là giấy thấm. 

Giấy thấm là một trong những sản 
phẩm giấy đặc biệt của ngành giấy. 
Giấy thấm được nhập khẩu chủ yếu 
từ thị trường Phần Lan, Thụy Điển, 
Đức, Nhật Bản, Trung Quốc với nhu 
cầu ngày càng tăng bởi sự phát triển 
của nền kinh tế Việt Nam trong những 
năm gần đây.

Có thể thấy, giấy thấm có tính ứng 
dụng cao trong đời sống, nhưng sản 
lượng sản phẩm trên thị trường hiện 
nay thấp. Trong khi đó, nguyên liệu 
có thể sử dụng cho sản xuất giấy thấm 
(bột giấy hóa học tẩy trắng, sợi bông) 
hiện đã được thương mại hóa tại thị 
trường trong nước và ở Việt Nam cũng 
chưa có nghiên cứu nào về dòng sản 
phẩm giấy đặc biệt này. Do vậy, đây 
là thị trường tiềm năng đối với ngành 
giấy Việt Nam, cần được nghiên cứu 
và phát triển dòng sản phẩm có giá trị 
kinh tế cao này.

Phương pháp nghiên cứu
Bột sau kiềm hóa từ bột hóa học tẩy 

trắng gỗ cứng (BHKP) và bột hóa học 
tẩy trắng gỗ mềm (BSKP) được đánh 
tơi trên thiết bị đánh tơi 5 lít, sau đó 
nghiền trên máy nghiền tiêu chuẩn 
PFI đến độ nghiền phù hợp. Bột sau 
nghiền được phối trộn với nhau trong 
xô nhựa dung tích 5 lít theo các tỷ lệ 
nghiên cứu. Sau đó bổ sung thêm chất 
tăng bền ướt. Huyền phù bột sau đó 
được khuấy trộn đều và mang đi xeo 
mẫu giấy với định lượng 250g/m2, ép, 
sấy ở nhiệt độ 93oC trên máy xeo Rapid 
- Kothen. Mẫu giấy sau khi sấy được 

Với mục tiêu nghiên 
cứu tạo nên những 
dòng sản phẩm giấy 
đặc biệt, bên cạnh việc 
áp dụng công nghệ 
mới, việc cải tiến những 
công nghệ truyền 
thống nhằm giảm chi 
phí sản xuất, giảm sự 
phụ thuộc vào nhập 
khẩu và nhắm đến các 
chỉ tiêu chất lượng 
riêng để tạo thuận lợi 
cho việc mua bán của 
các đơn vị trong nước, 
phục vụ các phân khúc 
khác nhau thì việc nghiên 
cứu và chế tạo giấy 
thấm sử dụng để kiểm 
tra độ hút nước cho 
giấy là rất cần thiết.
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bảo quản ở điều kiện tiêu chuẩn trước 
khi đem xác định tính chất cơ lý.

Để xác định lượng nước hấp thụ, cân 
tờ giấy có kích thước 40 mm x 40 mm 
đã được điều hòa và ngâm vào trong 
nước cất hoặc nước khử ion ở nhiệt độ 
23°C trong 2 giây. Sau khi lấy ra, để tờ 
giấy ráo nước bằng cách treo một góc 
của tờ giấy theo phương thẳng đứng 
trong 30 giây và xác định sự chênh 
lệch khối lượng của tờ giấy thấm trước 
và sau khi ngâm nước. Tính lượng 
nước hút được là khối lượng nước đã 
hấp thụ, biểu thị bằng gam trên mét 
vuông tờ giấy thấm đã được điều hòa.

Kết quả nghiên cứu
Tính chất quan trọng của giấy thấm 

sử dụng để kiểm tra độ hút nước của 
giấy là khả năng hấp thụ nước cao. 
Do vậy, nguyên liệu sử dụng cần được 
loại bỏ lượng hemicellulose. Theo 
TLTK, bột giấy được xử lý có hàm 
lượng α – xenlulo cao trên 95% phải 
có công đoạn xử lý bột giấy hoá học 
tẩy trắng bằng kiềm. Kế thừa các kết 
quả nghiên cứu và phù hợp với thực 
tiễn sản xuất, nhóm đề tài lựa chọn 
nguyên liệu phù hợp là bột giấy BSKP 
và BHKP sau kiềm hóa để tiến hành 
thực hiện nghiên cứu.

Nghiên cứu tỷ lệ phối trộn nguyên 
liệu phù hợp

Tiến hành thí nghiệm với tỷ lệ phối 
trộn giữa 02 loại bột giấy kiềm hoá để 

nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên 
liệu đến các tính chất như độ dày, độ 
hút nước Klemm, lượng nước hấp thụ, 
sự thay đổi kích thước của giấy khi 
ngâm trong nước, đồng thời, đưa ra 
điều kiện công nghệ tối ưu cho quá 
trình sản xuất giấy thấm. Điều kiện thí 
nghiệm cụ thể như sau:

- Độ nghiền: 22 ± 2oSR.

- Tỷ lệ bột BHKP/BSKP (kiềm hóa): 
90/10; 80/20; 70/30; 60/40; 50/50.

Nhìn tại biểu đồ, thấy rằng, khi tăng 

tỷ lệ phối trộn bột BHKP/bột BSKP từ 
90/10 đến 50/50 thì độ dày của giấy 
giảm dần, sự thay đổi kích thước sau 
khi ngâm ướt của giấy tăng. Do bản 
chất của hiện tượng biến dạng của 
giấy khi bị ướt là do các xơ sợi khi gặp 
nước sẽ trương nở nên làm thay đổi 
kích thước của xơ sợi cả chiều dài và 
đường kính, làm cho giấy bị thay đổi 
kích thước theo cả 3 chiều là: chiều 
dài, chiều rộng và chiều dày. Giấy có 
độ biến dạng thấp nhất khi bị ướt là 
giấy có cấu trúc xốp nhất, bởi vì khi đó 
những khoảng không còn trống giữa 
các xơ sợi sẽ là chỗ cho sự biến dạng 
của xơ sợi. Còn giấy có độ biến dạng 
nhiều nhất là giấy có độ chặt cao nhất, 
vì khi đó trong cấu trúc giấy không 
còn khoảng trống nào dành chỗ cho 
sự biến dạng của xơ sợi. Khi tăng tỉ 
lệ sử dụng bột BSKP trong khoảng từ 
10 – 50%, xơ sợi đan dệt tốt hơn, cấu 
trúc của giấy chặt hơn, nên sự thay đổi 
kích thước sau khi ngâm ướt của các 
mẫu giấy tăng.

Ảnh hưởng của độ nghiền bột giấy 
đến chất lượng giấy

Nghiền bột giấy là một công đoạn 
quan trọng, không thể thiếu trong quá 
trình sản xuất giấy. Trong quá trình 
nghiền có hai tác động chính đến xơ 
sợi là thủy hóa, trương nở xơ sợi và cắt 
ngắn, phân tơ, chổi hóa xơ sợi tạo điều 
kiện cho sự liên kết tốt hơn giữa các 
xơ sợi khi hình thành tờ giấy, giúp cải 
thiện tính chất cơ lý, tăng độ bền của 

Hình 1: Ảnh hưởng của tỷ lệ bột BHKP/BSKP đến tính chất giấy

Hình 2: Biểu đồ ảnh hưởng của độ nghiền bột giấy đến tính chất của giấy
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giấy. Các yếu tố công nghệ để nghiên 
cứu ảnh hưởng của độ nghiền đến 
tính chất của giấy như sau:

- Tỷ lệ phối trộn nguyên liệu (BHKP/
BSKP kiềm hóa): 70/30;

- Độ nghiền: thay đổi từ 14, 18, 22, 26, 
30, 34oSR;

Kết quả thể hiện được rằng, khi tăng 
độ nghiền từ 14oSR đến 34oSR thì độ 
dày, độ hút nước Klemm giảm, trong 
khi đó sự thay đổi kích thước khi 
ngâm trong nước, lượng nước hấp thụ 
vào giấy tăng.

Ngược lại, khi độ nghiền tăng thì 
lượng nước hấp thụ vào giấy tăng do 
xơ sợi phân tơ chổi hoá, tạo cho giấy 
có nhiều liên kết với OH bởi bột giấy 
đã kiềm hoá. Nếu tiếp tục tăng độ nghiền 
lên 34oSR, bột giấy có xu hướng cắt 
ngắn, lượng nước hấp thụ tăng nhưng 
không đáng kể.

Với yêu cầu đặt ra, giấy thấm sử 
dụng để kiểm tra độ hút nước của 
giấy phải đảm bảo một số chỉ tiêu về 
độ dày, độ hút nước Klemm, khả năng 
hấp thụ nước, sự thay đổi kích thước 
của giấy khi ngâm trong nước. Vì vậy, 
độ nghiền phù hợp với 02 loại bột 
BSKP, BHKP đã xử lý kiềm là 24±2oSR.

Nghiên cứu sử dụng mức dùng 
hóa chất tăng bền ướt

Theo khuyến cáo của nhà sản xuất 

Bảng 1: Ảnh hưởng của mức dùng hoá chất bền ướt đến tính chất giấy

đối với hoá chất POLYFIX - WS236, 
mức dùng sử dụng từ 0,5 – 15 kg/tấn 
sản phẩm tuỳ theo yêu cầu chất lượng 
giấy. Điều kiện công nghệ cụ thể như 
sau:

- Tỷ lệ phối trộn nguyên liệu (BSKP/
BHKP kiềm hóa): 30/70;

- Độ nghiền: 24±2oSR;

- Mức dùng hoá chất POLYFIX - WS236: 

thay đổi từ 2 – 12 kg/tấn;

Kết quả được trình bày ở Bảng 1. 

Việc sử dụng hoá chất bền ướt không 
tác động đến các chỉ tiêu quan trọng 
của giấy thấm. Khi tăng mức dùng hoá 
chất bền ướt từ 2% đến 12%, độ bền 
kéo của giấy ở trạng thái ướt tăng từ 
3,68 kN/m lên 5,45 kN/m. So sánh với 
chỉ tiêu về độ bền của giấy ở trạng thái 
ướt với một số mẫu sản phẩm thương 
mại, nhóm đề tài lựa chọn mức dùng 
hoá chất bền ướt POLYFIX - WS236 là 
6 kg/tấn sản phẩm.

Sản xuất thử nghiệm 
Quá trình sản xuất thử nghiệm giấy 

thấm sử dụng để kiểm tra độ hút nước 
của giấy được hiệu chỉnh công nghệ 
và tiến hành tại Xưởng thực nghiệm 
– Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô. 

Mô tả khái quy trình: Nguyên liệu là 
bột giấy hóa học tẩy trắng từ gỗ cứng 
và gỗ mềm đã xử lý (kiềm hóa) phối 
trộn theo tỷ lệ phù hợp được đánh tơi, 
nghiền trên máy đến độ nghiền thích 
hợp. Bột giấy sau nghiền được phối 
trộn với hóa chất tăng bền ướt tạo 
thành hỗn hợp. Hỗn hợp này được xeo 
giấy để tạo thành tờ giấy.

Các mẫu giấy của quá trình sản xuất 
thử nghiệm được lấy đại diện từ các 
cuộn khác nhau, sau đó được mang 
đi xác định các chỉ tiêu, yêu cầu chất 

Hình 3: Sơ đồ công nghệ sản xuất giấy thấm sử dụng để kiểm tra độ hút nước của giấy 
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lượng sản phẩm. Chất lượng giấy thấm được lấy giá trị trung bình của các kết quả 
đo và được trình bày trong Bảng 2.

Bảng 2: Chỉ tiêu chất lượng giấy thấm chế tạo thử nghiệm

Bảng 3: Ước tính chi phí nguyên nhiên vật liệu, hóa chất phụ gia cho 01 tấn giấy thấm

Kết quả trong bảng 2 cho thấy, các 
chỉ tiêu chất lượng của giấy thấm như 
định lượng, các chỉ tiêu về cơ lý đều 
đạt so với các chỉ tiêu đặt ra. Sản phẩm 
được cắt xén theo kích thước yêu cầu 
(165 x 165 mm). Tổng sản lượng thu 
được là 13.000 tờ giấy thấm.

Định mức sản xuất được dựa trên 
quá trình tổng hợp của Trung tâm sản 
xuất thực nghiệm - Viện Công nghiệp Giấy 
và Xenluylô, ước lượng với chi phí 
sản xuất 1 tấn giấy in thông thường 
là 1.400.000 VNĐ/tấn sản phẩm.Định 
mức chi phí sản xuất trực tiếp trong 
quá trình chế tạo thử nghiệm được 
thống kê chi tiết ở Bảng 3.

Kết quả tính toán sơ bộ cho thấy 
định mức sản xuất 1 tấn giấy thấm sử 
dụng để kiểm tra độ hút nước của giấy 
khoảng 53.037.170 đồng (Năm mươi 
ba triệu, không trăm ba mươi bảy nghìn, 
một trăm bảy mươi đồng). Chi phí 
tổng hợp được đánh giá cao. Nguyên 
nhân được đưa ra là sản xuất thí nghiệm 
với khối lượng nhỏ, quá trình sản 
xuất không tận dụng được tối đa về 
nguyên, nhiên vật liệu và năng lượng 
trong quá trình sản xuất.

Kết luận
Như vậy, về mặt khoa học, nghiên 

cứu đã đưa ra được điều kiện công 
nghệ sản xuất giấy thấm sử dụng để 
đo độ hút nước của giấy, sản phẩm 
thu được đạt đầy đủ chỉ tiêu ban đầu 
đưa ra. Kết quả nghiên cứu đóng góp 
vào việc phát triển và hoàn thiện công 
nghệ sản xuất và nâng cao chất lượng 
sản phẩm giấy Việt Nam và thế giới. 
Áp dụng nghiên cứu vào sản xuất thực 
tiễn ở quy mô lớn, tiến hành quảng bá, 
từng bước tiếp cận thị trường ngành 
giấy trong nước.
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Sản phẩm giấy bao bì công nghiệp 
được sản xuất ở Việt Nam chủ yếu là 
giấy làm lớp sóng (medium), các tông 
lớp mặt (testliner) và giấy làm bao 
gói... Đối với giấy bao bì công nghiệp, 
đặc biệt là các loại các tông lớp mặt, 
độ bền cơ học (độ chịu bục, độ bền nén 
vòng) là chỉ tiêu được tất cả các doanh 
nghiệp quan tâm. 

Nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ cải thiện chất lượng sản phẩm giấy 
bao bì công nghiệp, Công ty CP Công 
nghệ Xen_Lu_Lo đã xây dựng các giải 
pháp kỹ thuật về công nghệ, thiết bị, 
vật tư dùng cho sản xuất. Công nghiệp 
Giấy xin giới thiệu để bạn đọc tham 
khảo. 

Giải pháp về công nghệ
- Thay đổi độ nghiền theo xu hướng 
giảm độ nghiền cả lớp mặt và lớp đáy 
(lớp đáy 30-32oSR; lớp mặt 45-47oSR), 
chú ý khi tốc độ chạy máy càng tăng, 
độ nghiền càng giảm bớt khi.

- Điều chỉnh định lượng các lớp giấy, 
định lượng lớp giữa dầy nhất, lớp mặt 
và lớp đáy có định lượng thấp nhất 
(nhưng vẫn duy trì định lượng lớp 
mặt luôn lớn hơn hoặc bằng 34 g/m2), 
có thể chạy càng nhiều lưới càng tốt.

- Điều chỉnh độ lệch tâm của ép 2 tăng 
lên thêm 3-5 cm nữa. Điều chỉnh áp 
lực ép 2 thấp nhất có thể (nên chỉ ép 
bằng tự trọng) nhằm mục đích tăng độ 
ẩm của băng giấy khi sang ép 3 và ép 4 
để hai cặp ép này là ép chính làm cho 
kết cấu tờ giấy chặt chẽ hơn, đan dệt 
với nhau tốt hơn.

- Vệ sinh chăn hình thành và lưới hình 
thành luôn sạch, thoát nước tốt, đặc 
biệt chú ý đến độ thông thoát khí của 
bạt sấy tổ số 1 và số 2, thường xuyên 
kiểm tra vệ sinh đảm bảo yêu cầu kỹ 
thuật. Kiểm tra điều chỉnh độ căng bạt 
sấy hợp lý (nên để độ căng bạt 1 lớn 
hơn bạt 2).

- Điều chỉnh khúc tuyến sấy sao cho độ 
khô của giấy khi đến ép bụng Yankee 
nhỏ hơn 68%, muốn tăng độ bục thì độ 
khô của giấy khi đến ép bụng lô Yankee 
càng thấp càng tốt.

- Sử dụng thêm các hóa chất tăng độ 
bền như tinh bột cation (mức dùng 
khoảng 10-12 kg/tấn sản phẩm), chất 
tăng độ bền khô ở cả phần bột và gia 
keo bề mặt (mức dùng khoảng 5-15 kg/
tấn sản phẩm), ngoài ra cần tăng nồng 
độ tinh bột gia keo bề mặt (nồng độ 
khoảng 10%) và gia keo 2 mặt, thực 
hiện biến tính bột sắn để hạ giá thành 
tinh bột sử dụng để việc tăng mức 
dùng không làm ảnh hưởng đến giá 
thành sản phẩm.

- Điều chỉnh ép mạnh ép bụng lô Yan-
kee và ép bụng ở áp lực ép nhỏ nhất 
để nhận được kết quả độ bền giấy từ 
đó lựa chọn được áp lực ép bụng là tối 
ưu (Mỗi chế độ cần duy trì một cuộn 
giấy cho ổn định thì kết quả mới chính 
xác được!).

- Kiểm tra cặp ép gia keo khi ép có 
dung dịch gia keo và không có dung 
dịch gia keo. Kết quả nhận được độ 
bục tăng lên khi có dung dịch gia keo 
so với mẫu đối chứng.

- Điều chỉnh tốc độ máy xeo từ thấp 
lên cao (từ 75 m/phút đến 95 m/phút), 
lấy mẫu đo độ bục để so sánh độ bục 
ở từng khoảng tốc độ, từ đó tìm được 
tốc độ tối ưu vừa đạt được độ bục theo 
yêu cầu vừa hiệu quả nhất về công 
suất máy.

- Lấy mẫu giấy tại các vị trí ép để xác 
định độ khô tại các áp lực ép khác 
nhau để tìm ra áp lực ép tối ưu đạt độ 
bục cao nhất.

- Thay đổi góc tiếp nhận giấy vào và ra 
khỏi các cặp ép, từ đó tìm ra các vị trí 
thích hợp.

- Thay đổi độ lệch tâm các lô ép để tìm 
ra độ lêch tâm tối ưu mang đến độ bục 
lớn nhất với từng cặp ép cụ thể của 
mỗi dây chuyền. 

- Thay đổi áp lực hút chân không? Tìm 
được giá trị áp lực hút chân không 
phù hợp nhất để tăng độ bền cơ lý cho 
từng dải định lượng giấy khi sản xuất 
trên dây chuyền.

- Tăng lượng nước sạch để phun rửa 
chăn lưới và pha loãng bột trước khi 
lên hòm lưới. Về nguyên tắc, khi giảm 
sử dụng nước tuần hoàn, tăng lượng 
nước mới thì chăn lưới sạch hơn, khả 
năng thoát nước của bột trên lưới, 
trên chăn ép tăng lên, độ khô của giấy 
tăng lên do đó giấy chặt hơn, độ bục 
của giấy tăng lên.

Giải pháp về thiết bị, vật tư công 
nghệ, nguyên liệu
- Thay đổi các lưới xeo tròn:

+ Lưới mặt và lưới đáy: Dùng loại 
20-22 sợi;

+ Lưới giữa (nếu có): Định lượng dầy 
nhất dùng lưới 16-17 sợi;

+ Lưới áp mặt: Dùng lưới 17-19 sợi;
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- Thay đổi định lượng chăn ép: 

+ Chăn hình thành: Định lượng 
1.150g/m2;

+ Chăn ép 2: Định lượng 1.250 g/m2;

+ Chăn ép 3: Định lượng 1.450 g/m2;

+ Chăn ép 4: Định lượng 1.500 g/m2;

+ Chăn ép Yankee Định lượng 1.600 
g/m2.

- Thay đổi kết cấu lưới hình thành? 
Thử nghiệm với 3 lưới tròn và 3 lưới 
dài.Ví dụ: Với cùng định lượng giấy 
cùng 1 loại nguyên liệu bột là OCC 
chạy giấy sóng định lượng 130 g/m2 
Thì nhận được sản phẩm có độ bền cơ 
lý như thế nào? 

- Thay đổi cơ cấu nguyên liệu: Sử dụng 
thêm 15-20% bột cơ sợi ngắn vào lớp 
đáy và lớp giữa để tăng cường độ cứng 
cho lớp giấy và độ xốp cho lớp đáy 
nhờ đó tăng cường khả năng ngấm 
dung dịch keo vào lớp đáy trên cặp ép 
gia keo.

- Thay đổi cơ cấu nguyên liệu: Tăng 
hàm lượng nguyên liệu OCC có tỷ lệ 
bột sợi dài cao (từ 5-10%) để khảo sát, 
từ đó tìm được tỷ lệ bột có độ bục và 
chi phí tối ưu.

Bảng 1: Các thông số kỹ thuật của sản phẩm giấy

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ 
GIẢI PHÁP

Thực tế trong sản xuất có rất nhiều 
yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng 
sản phẩm của giấy và cần được kiểm 
chứng ở khuôn khổ bài viết này chúng 
tôi trình bày kết quả của một trong các 
giải pháp kỹ thuật đó được áp dụng tại 
cơ sở sản xuất các tông lớp mặt với 
định lượng 170 g/m2 và giấy làm sóng 
định lượng 130 g/m2 trên hệ thống 
máy xeo tròn 5 lô lưới, kết quả được 
chỉ ra trong Bảng 1. 

Chế độ công nghệ cụ thể đã áp dụng 
như sau:

1 - Thay đổi lưới xeo:

Chế độ công nghệ khi sản xuất các 
tông lớp mặt trên máy xeo tròn 5 lưới 
khổ giấy 2100mm:

+ Lưới mặt 22 sợi, các lưới còn lại 
(gồm lưới 2, 3, 4, 5) 18 sợi và thay mới 
ngay từ đầu quá trình thử nghiệm. So 
với mẫu đối chứng lưới mặt 24 sợi và 
các lưới (2, 3, 4, 5 ) 20 sợi;

+ Nồng độ tinh bột bề mặt 10%, độ 
nhớt 120 cP/mẫu đối chúng cũng sử 
dụngC=10% độ nhớt 120 cp; 

+ Mức dùng tinh bột cation nội bộ 
10 kg/tấn sản phẩm/ mẫu đối chứng 
tương ứng;

+ Chế độ ép: P1 = 50 KN/m; P2 = 70 
KN/m; P3 = 90 KN/m; P4 = 110 KN/m/
mẫu đối chứng tương ứng;

+ Dùng nước sạch để vệ sinh chăn 
lưới/mẫu đối chứng tương ứng;

+ Độ lệch tâm các lô ép chưa điều 
chỉnh/mẫu đối tương ứng; 

+ Bột lớp mặt dùng 100% DLKC, lớp 
đáy 100% OCC Nhật/mẫu đối tương 
ứng.

+ Giữ nguyên tốc độ chạy máy 75m/
phút cả với mẫu đối chứng.

Trên cở sở kết qủa nhận được ta 
thấy rằng lưới lớp mặt dùng loại lưới 
thưa hơn và các lưới lớp trong cũng 
thưa hơn so với mẫu đối chứng dùng 
lưới dầy hơn thì độ bền cơ lý tăng lên, 
nhưng nước trắng đục hơn khả năng 
bảo lưu xơ sợi mịn kém hơn tốc độ 
chạy máy giữ nguyên thì khi lắp lưới 
thưa hơn sẽ thấy lưới xeo, chăn ép 
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Bảng 2: Các thông số kỹ thuật của sản phẩm giấy

sạch hơn vận hành dễ dàng không bị 
bốc đứt nhiều như khi dùng lưới dầy 
hơn. 

Chế độ công nghệ khi sản xuất giấy 
làm lớp sóng trên máy xeo tròn 5 lưới 
khổ giấy 2100mm:

+ Chỉ chạy 4 lưới (2, 3, 4, 5) đều dùng 
lưới 18 sợi? Mẫu đối chứng dùng lưới 
(2, 3, 4, 5) 20 sợi;  

+ Bột 100% OCC Nhật/mẫu đối chứng 
tương đồng;  

+ Nồng độ tinh bột bề mặt 10%, độ 
nhớt 120 cP/mẫu đối chứng tương 
đồng;

+ Mức dùng tinh bột cation nội bộ 
10kg/tấn sản phẩm/mẫu đối chứng 
tương đồng;

+ Chế độ ép P1 = 50 KN/m; P2 = 70 
KN/m; P3 = 90 KN/m; P4= 110 KN/m/
mẫu đối chứng tương đồng;

+ Dùng nước sạch để vệ sinh chăn 
lưới/ Mẫu đối chứng tương đồng;

+ Độ lệch tâm các lô ép:  Độ lệch tâm 
các lô ép 1, 2, 3 giữ nguyên theo máy 
D1= 10 cm; D2 = 15cm; D3 = 12 cm/
mẫu đối chứng tương đồng.

Kết quả nhận được thấy rằng khi các 
chế độ khác giữ nguyên chỉ thay đổi 
lưới thưa hơn so với lưới hình thành 
dầy hơn độ bền cơ lý của sản phẩm 
cũng thay đổi theo chiều hướng tăng 
lên tuy nhiên khả năng bảo lưu xơ sợi 
mịn kém hơn. 

2 - Thay đổi độ nghiền bột giấy: 
Chế độ công nghệ khi sản xuất 

cáctông lớp mặt trên máy xeo tròn 5 
lưới khổ giấy 2100mm:

+Độ nghiền bột lớp mặt 40oSR/mẫu 

đối chứng 45oSR.Độ nghiền các lớp 
đáy 32oSR/36oSR; 

+ Lưới mặt 22 sợi, các lưới còn lại 
(gồm lưới 2, 3, 4, 5) 18 sợi và thay mới 
ngay từ đầu quá trình thử nghiệm. So 
với mẫu đối chứng lưới mặt 24 sợi và 
các lưới (2, 3, 4, 5) 20 sợi;

+ Nồng độ tinh bột bề mặt 10%, độ 
nhớt 120 cP/mẫu đối chứng cũng sử 
dụng C=10% độ nhớt 120 cp;  

+ Mức dùng tinh bột cation nội bộ 
10 kg/tấn sản phẩm/mẫu đối chứng 
tương ứng;

+ Chế độ ép: P1 = 50 KN/m; P2 = 70 
KN/m; P3 = 90 KN/m; P4 = 110KN/m/
mẫu đối chứng tương ứng;

+ Dùng nước sạch để vệ sinh chăn 
lưới/mẫu đối chứng tương ứng;

+ Bột lớp mặt dùng 100% DLKC, lớp 
đáy 100% OCC Nhật/mẫu đối chứng 
tương ứng;

+ Giữ nguyên tốc độ chạy máy 75m/
phút cả với mẫu đối chứng.

Kết quả nhận được thấy rằng khi các 
yếu tố khác giữ nguyên chỉ thay đổi độ 
nghiền khi sản xuất giấy làm lớp mặt, 
độ bền cơ lý của sản phẩm cũng thay 
đổi độ bục tăng lên khi độ nghiền tăng 
nhưng độ bền nén vòng lại giảm vì 
vậy tùy theo đặc tính của mỗi máy xeo 
với mỗi định lượng giấy mà khống chế 
lựa chọn dải độ nghiền tối ưu. 

Chế độ cộng nghệ khi sản xuất giấy 
sóng trên máy xeo tròn 5 lưới khổ giấy 
2100mm:

+ Thay đổi độ nghiền bột giấy 32oS-
R/36oSR; 

+ Chỉ chạy 4 lưới (2, 3, 4, 5) đều dùng 
lưới 18 sợi? Mẫu đối chứng dùng lưới 
(2, 3, 4, 5) 20 sợi;  

+ Bột 100% OCC Nhật/mẫu đối chứng 
tương đồng;  

+ Nồng độ tinh bột bề mặt 10%, độ 
nhớt 120 cP/mẫu đối chứng tương 
đồng;

+ Mức dùng tinh bột cation nội bộ 
10kg/tấn sản phẩm/mẫu đối chứng 
tương đồng;

+ Chế độ ép P1 = 50 KN/m; P2 = 70 
KN/m; P3 = 90 KN/m; P4= 110 KN/m/ 
mẫu đối chứng tương đồng;
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+ Dùng nước sạch để vệ sinh chăn 
lưới/mẫu đối chứng tương đồng;

+ Độ lệch tâm các lô ép:  Độ lệch tâm 
các lô ép 1, 2, 3 giữ nguyên theo máy 
D1 = 10 cm; D2 = 15cm; D3 = 12 cm/
mẫu đối chứng tương đồng.

Kết quả nhận được thấy rằng khi các 
yếu tố khác giữ nguyên chỉ thay đổi độ 
nghiền của bột giấy hơn so độ bền cơ 
lý của sản phẩm cũng thay đổi độ bục 
tăng lên khi độ nghiền tăng nhưng độ 
bền nén vòng lại giảm vì vậy tùy theo 
đặc tính của mỗi máy xeo với mỗi định 
lượng giấy mà khống chế lựa chọn dải 
độ nghiền tối ưu. 

3 - Thay đổi áp lực ép:

Chế độ công nghệ khi sản xuất các 
tông lớp mặt trên máy xeo tròn 5 lưới 
khổ giấy 2100mm:

+ Chế độ ép P1 = 60 KN/m; P2 = 80 
KN/m; P3 = 100 KN/m; P4= 130 KN/m/ 
Mẫu đối chứng  ép P1 = 50 KN/m; P2 = 
70 KN/m; P3 = 90 KN/m; P4= 110 KN/m

+Độ nghiền bột lớp mặt 40oSR/ Mẫu 
đối chứng 45oSR.Độ nghiền các lớp 
đáy 32oSR/36oSR 

+ Lưới mặt 22 sợi, các lưới còn lại 
(gồm lưới 2,3,4,5) 18 sợi và thay mới 
ngay từ đầu quá trình thử nghiệm.So 
với mẫu đối chứng lưới mặt 24 sợi và 
các lưới (2,3,4,5 )20 sợi .

+ Nồng độ tinh bột bề mặt 10%, độ 
nhớt 120 cP/mẫu đối chúng cũng sử 
dụngC=10% độ nhớt 120 cp  

+ Mức dùng tinh bột cation nội bộ 
10 kg/tấn sản phẩm/mẫu đối chứng 
tương ứng.

+ Dùng nước sạch để vệ sinh chăn 
lưới/mẫu đối chứng tương ứng.

+ Bột lớp mặt dùng 100% DLKC, lớp 
đáy 100% OCC Nhật/mẫu đối chứng 
tương ứng. 

 + Giữ nguyên tốc độ chạy máy 75m/
phút /cả với mẫu đối chứng.

Kết quả nhận được thấy rằng khi các 
yếu tố khác giữ nguyên chỉ thay đổi áp 
lực ép. Khi tăng áp lực ép thì giấy có độ 
chặt cao hơn độ bục độ bền nén vòng 
tăng tiêu hao hơi giảm nhưng việc 
tăng áp lực ép chỉ thực hiện được khi 
chăn, lưới mới, và phụ thuộc nhiều 
vào đường kính lô ép tốc độ chạy máy 

và kết cấu ép của mỗi máy xeo mà lựa 
chọn chế độ ép tối ưu!

Chế độ công nghệ khi sản xuất giấy 
làm lớp sóng trên máy xeo tròn 5 lưới 
khổ giấy 2100mm:

+ Chế độ ép P1 = 60 KN/m; P2 = 80 
KN/m; P3 = 100 KN/m; P4= 130 KN/m/ 
Mẫu đối chứng   ép P1 = 50 KN/m; P2 = 
70 KN/m; P3 = 90 KN/m; P4= 110 KN/m;

+ Thay đổi độ nghiền bột giấy 32oS-
R/36oSR; 

+ Chỉ chạy 4 lưới (2, 3, 4, 5) đều dùng 
lưới 18 sợi? Mẫu đối chứng dùng lưới 
(2, 3, 4, 5) 20 sợi;  

+ Bột 100% OCC Nhật/mẫu đối chứng 
tương đồng;  

+ Nồng độ tinh bột bề mặt 10%, độ 
nhớt 120 cP/mẫu đối chứng tương 
đồng;

+ Mức dùng tinh bột cation nội bộ 
10kg/tấn sản phẩm/mẫu đối chứng 
tương đồng;

+ Dùng nước sạch để vệ sinh chăn 
lưới/mẫu đối chứng tương đồng.

+ Độ lệch tâm các lô ép: Độ lệch tâm 
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các lô ép 1, 2, 3 giữ nguyên theo máy 
D1= 10 cm; D2 = 15cm; D3 = 12 cm/
mẫu đối chứng tương đồng.

=> Kết quả nhận được thấy rằng khi 
các yếu tố khác giữ nguyên chỉ thay 
đổi tăng được lực ép độ bền cơ lý của 
sản phẩm cũng tăng lên xong việc 
tăng lực ép phụ thuộc nhiều vào kết 
cấu máy đường kính lô ép độ sạch của 
chăn ép nên với mỗi máy xeo cũng lên 
chọn được dải áp lực ép tối ưu theo 
đặc tính của mỗi máy xeo với mỗi 
định lượng giấy.

* Thực tế sản xuất còn tùy thuộc 
vào điều kiện của mỗi nhà máy mà 
xem xét điều chỉnh các yếu tố công 
nghệ ,thay đổi các yếu tố đó để mang 

lại hiệu quả sản xuất tối ưu mà trong 
điều kiện có thể của từng dây chuyền 
để kiểm chứng lại các yếu tố sau:

- Thay đổi chăn ép với các định lượng 
chăn khác nhau;

- Thay đổi độ lệch tâm lô ép;

- Thay đổi nồng độ tinh bột gia keo bề 
mặt;

- Thay đổi tốc độ vận hành;

- Thay đổi nồng độ tinh bột gia keo…; 

- Thay đổi tỷ lệ nguyên liệu.

Trên đây là một số giải pháp công 
nghệ và thay đổi chế độ công nghệ 
trong quá trình sản xuất thực tế đã 
thực hiện trên dây chuyền máy xeo 

tròn 5 lưới khổ giấy 2.100 mm vận tốc 
75 đến 120 m/phút. Tuy nhiên, thời 
gian thử nghiệm chưa dài để nhận 
được kết quả khách quan và ổn định, 
cần tùy theo từng dây chuyền máy 
móc thiết bị cụ thể mà có quyết định 
chế độ công nghệ và cơ cấu nguyên 
liệu phù hợp để đạt được kết quả tối 
ưu về giá thành và hiệu quả sản xuất 
cho từng nhà máy. 

Người viết muốn trao đổi kinh nghiệm 
và mong muốn nhận được ý kiến đóng 
góp của tất cả các nhà máy vừa và nhỏ 
trong nghành giấy để có được đánh 
giá thực tế  về các giải pháp nâng cao 
độ bền cơ lý  của sản phẩm giấy bao 
bì./.  

TAPPI phát hành một ấn phẩm mới nhằm giúp cho người 
đọc sẽ tra cứu được cách sử dụng các chất phụ gia trong 
quá trình sản xuất giấy,  phân biệt được các sản phẩm giấy 
và đáp ứng tốt hơn nhu cầu về giấy của khách hàng.

Việc bổ sung một lượng nhỏ các chất phụ gia trong quá 
trình làm giấy như: phẩm màu, tác nhân gia keo kỵ nước, tác 
nhân tạo độ bền khô và độ bền ướt có thể làm thay đổi đáng 
kể các đặc tính của giấy. Các tác nhân như vậy có thể ảnh 
hưởng rõ rệt đến các thuộc tính của sản phẩm giấy, như màu 
sắc, độ sáng, độ đục, khả năng chống thấm, khả năng hấp 
thụ hoặc giữ chất lỏng, cũng như một loạt các thuộc tính độ 
bền khác của giấy.

19 tác giả của cuốn Cẩm nang chủ yếu tập trung mô tả 
các chất phụ gia như: các chất tạo màu, khả năng chống 
thấm chất lỏng, khả năng hấp thụ, chất tạo độ ma sát, chất 
làm tăng độ bảo mật của giấy, chất tăng độ bền khô, chất 
tăng tính năng in, tăng độ xốp, hoặc độ bền gấp … 

Đây là kết quả nghiên cứu, tổng hợp và biên tập chung 
của hai nhà biên tập Hubbe và Scott Rosencrance. Trước 
đây hai nhà biên tập này đã đồng chủ biên cuốn Những tiến 
bộ trong công nghệ ứng dụng hóa học phần ướt trong sản 
xuất giấy (Advances in Papermaking Wet End Chemistry Ap-
plication Technologies), cũng do TAPPI Press ấn hành vào 
năm 2018.

TAPPI PHÁT HÀNH CẨM NANG SỬ DỤNG 
CHẤT PHỤ GIA TRONG SẢN XUẤT GIẤY

 Cẩm nang sử dụng chất phụ gia trong 
sản xuất giấy (Make Paper Products Stand 
Out) được phát hành dưới hai dạng ấn phẩm 
in hoặc sách điện tử./.
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 SỬ DỤNG MÁY LIÊN HỢP PHÂN LY VÀ TÁCH RÁC 

THẾ HỆ MỚI SCIS–N LÀM SÀNG THÔ CẤP 2 

TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ BỘT GIẤY TÁI CHẾ TỪ OCC

KS. Trần Quang Trị
Công ty cổ phần Đức Toàn
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Trong công nghệ xử lý bột giấy tái chế từ thùng hộp 
carton cũ (OCC), thì việc làm sao để tách được hết tạp chất 
trong nguyên liệu và giảm thất thoát bột qua rác thải là 
điều được các nhà doanh nghiệp sản xuất giấy quan tâm 
nhiều nhất.

Trong  thành phần của giấy OCC thì trong một tấm giấy 
OCC thường có khoảng 60 ÷ 65% hàm lượng bột sớ ngắn 
(short fiber) và khoảng 35 ÷ 40% là bột sớ dài (long fiber) 
và tạp chất.

Về cấu trúc sơ đồ công nghệ của hệ thống thiết bị xử lý thì 
trên thế giới các nhà chế tạo và thiết kế công nghệ đều chia 
làm 3 công đoạn xử lý chính:

Giai đoạn 1: Đánh tơi nguyên liệu và tách loại tạp chất 
kích cỡ lớn tại máy nghiền thủy lực (hydra pulper) hoặc 
máy nghiền tang trống (drum pulper).

Giai đoạn 2: Đánh tơi sàng lọc thô và tách loại tạp chất 
kích cỡ vừa (Coarse screen).

Giai đoạn 3: Xử lý tinh và tách loại tạp chất kích cỡ nhỏ. 

Trong phạm vi bài này chúng tôi chỉ nói về giai đoạn 
2 của quy trình xử lý. Giai đoạn 2 là công đoạn rất quan 
trọng, nó giúp cho giai đoạn 3 hiệu quả tốt hơn và đồng 
thời lượng bột thất thoát qua quá trình xử lý ít hơn. Đối 
với các dây chuyền xử lý OCC, công suất từ 100 ÷ 500 tấn/
ngày thì ở giai đoạn 2 thường có cấu trúc sơ đồ công nghệ 
gồm 2 sàng thô:

+ Sàng thô cấp 1, sử dụng sàng áp lực – xử lý bột sớ ngắn 
(xử lý khoảng 60÷65% tổng lượng bột bơm vào).

+ Sàng thô cấp 2: xử lý lại lượng thải ra từ đầu reject của 
sàng thô cấp 1 (khoảng 35% tổng lượng bột bơm vào công 
đoạn xử lý thô).

Chính vì vậy sàng thô cấp 2 là sàng làm việc “nặng nhọc”. 
Nó phải xử lý một lượng lớn bột dai chưa tan lẫn tạp chất 
và rác. Làm cho bột dai được đánh tơi và thu hồi qua sàng 
thô cấp 2 để phối chế với lượng bột sớ ngắn từ sàng thô cấp 
1,  đảm bảo hàm lượng xơ sợi, đảm bảo các tính chất cơ lý 
của tờ giấy mới. Đồng thời tách thải ra ngoài các loại tạp 
chất nhẹ gồm rác, xốp…. và tạp chất nặng qua bẫy tạp vật 
xả định kì.

Đối với sàng thô cấp 2 SCIS-N thế hệ mới do Công ty Duc 
Toan Machinery JSC thiết kế và chế tạo có hai yếu tố hàng 

đầu:

+ Hiệu quả vận hành của thiết bị.

+ Độ bền vận hành của các phụ tùng chính của máy.

Sau 3 năm đưa sản phẩm này ra thị trường và được các 
doanh nghiệp đón nhận và sử dụng có hiệu quả, các kỹ sư 
của Công ty Duc Toan Machinery JSC vẫn tiếp tục nghiên 
cứu nhằm cải thiện hơn nữa các tính năng sản phẩm của 
công ty.

+ Các vật liệu mới chịu mài mòn được sử dụng, theo dõi 
và đánh giá qua quá trình vận hành.

+ Các phản ánh, phản hồi của quý khách hàng đều được 
công ty phân tích tỉ mỉ.

Và cuối cùng Công ty Duc Toan Machinery JSC đã đưa 
ra các quyết định để hoàn thiện cho thế hệ mới của máy 
SCIS-N. Cụ thể:

- Mặt sàng ở khoang phân ly của SCIS-N sử dụng vật liệu 
inox 316, các dao tĩnh trên mặt sàng đều phủ hợp kim 
chrome carbide cao, chịu mài mòn tốt. Mặt sàng sau khi 
gia công hoàn chỉnh được mạ crome cứng bề mặt làm việc 
với độ dày > 100 micromet.

-  Mâm dao phân ly sử dụng nền mâm dao bằng thép không 
rỉ 304. Bề mặt làm việc của các cánh dao đều phủ hợp kim 
chrome carbide dày chịu mài mòn và cứng.

- Đặt biệt khâu phân áp giữa khoang phân ly và khoang thải 
rác sử dụng dao gạt bằng inox 316 phủ hợp kim chrome 
carbide cứng, chịu mài mòn cùng với thiết kế mới, cải tiến 
ở khâu lắp dao gạt đảm bảo bền và dễ thay thế.

Tất cả những điều này tạo nên sự hoàn hảo cho máy 
SCIS-N để hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó trong khâu xử 
lý. Đảm bảo:

+ Thu hồi hết bột sớ dài, bột dai, thải tạp chất sạch, giảm 
thất thoát bột.

+ Vận hành bền bỉ, thay thế phụ tùng dễ.

Hiện tại Công ty Duc Toan Machinery JSC đang thiết kế, 
chế tạo các dòng máy SCIS-N với các model máy như sau:

*) SCIS700N-55kW – cho hệ thống xử lý 30÷70 tấn/ngày.

*) SCIS800N-75 kW – cho hệ thống xử lý 80÷100 tấn/ngày.

*) SCIS1000N-90 ÷ 110 kW – cho hệ thống xử lý 150÷200 
tấn/ngày.

*) SCIS1250N-132 ÷ 160 kW – cho hệ thống xử lý 250÷500 
tấn/ngày.

 Mặt sàng phân ly và mâm dao SCIS
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TÍNH CHẤT VÀ XU HƯỚNG 
PHÁT TRIỂN CỦA 
GIẤY CHỐNG THẤM DẦU MỠ

KS. Nguyễn Thị Thu 
Trung tâm Phân tích và Kiểm định
Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô

Việt Nam đang phải đối mặt với tình 
trạng ô nhiễm do rác thải nhựa ngày 
càng gia tăng. Việc lạm dụng sử dụng 
túi ni lông khó phân huỷ và các sản 
phẩm nhựa, đặc biệt là đồ nhựa dùng 
một lần đã và đang để lại những hậu 
quả khôn lường đối với môi trường. 
Thế nên, rất nhiều sản phẩm thân 

thiện, không chứa nhựa đã xuất hiện 
trên thị trường. Giấy chống thấm dầu 
mỡ (greaseproof) là loại giấy bao gói 
có khả năng chống thấm dầu mỡ. Loại 
giấy này nếu được sử dụng cho bao 
gói thực phẩm thì không những phải 
có tính chất phù hợp với giấy bao gói 
mà còn phải đáp ứng các yêu cầu về 

an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Giấy chống thấm dầu, hay giấy 
chống thấm được sử dụng trong các 
ngành bao bì thực phẩm để đóng gói 
bao trà, cà phê, hoặc các loại thực 
phẩm ăn nhanh như bánh mì, ham-
berger, các loại thực phẩm chiên dầu 
như khoai tây chiên,… giấy có khả 
năng thấm hút các loại dầu mỡ nhanh 
chóng như tên gọi của nó. Các tính 
chất chống thấm dầu mỡ có được là 
nhờ bột được nghiền đến độ nghiền 
cao, gia tăng các liên kết giữa xơ sợi và 
tăng tỉ trọng của giấy, cấu trúc bề mặt 
chặt, không có các lỗ mao dẫn lớn, tạo 
một barie ngăn sự thẩm thấu của dầu 
mỡ. Giấy chống thấm dầu mỡ có bề 
mặt kín với số lượng nhỏ các lỗ xốp, 
điều này đã tạo tiền đề ứng dụng các 
chất tráng phủ để tạo được bề mặt kín 
có tác dụng chống thấm dầu mỡ. 

Hiện tại, Việt Nam đã có một số 
nghiên cứu về công nghệ sản xuất 
giấy bao gói công nghiệp. Nhưng riêng 
loại giấy bao gói thực phẩm khô có 
tính chống thấm dầu mỡ lại chưa có 
một nghiên cứu nào có tính chuyên 
sâu, khoa học và hệ thống. Từ thực tế 
đó, các nhà khoa học thuộc Viện Công 
nghiệp giấy và Xenluylô (Bộ Công 
Thương) đã nghiên cứu, hoàn thiện 
quy trình công nghệ sản xuất giấy 
chống thấm dầu mỡ phục vụ bao gói 
thực phẩm khô ở quy mô phòng thí 
nghiệm và trên dây chuyền sản xuất 
công nghiệp. Từ đó, đã thiết kế và 
hoàn thiện dây chuyền sản xuất giấy 
chống thấm dầu mỡ dùng cho bao gói 
thực phẩm khô trên cơ sở dây chuyền 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC
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Hình 1: Giấy chống thấm dầu mỡ dùng cho bao gói thực phẩm

hiện có của Trung tâm Sản xuất thực 
nghiệm với sản lượng 1,5 tấn/ngày.

Tính chất của giấy chống thấm 
dầu mỡ

Là một trong các loại giấy bao 
gói, giấy chống thấm dầu mỡ trước 
hết phải đảm bảo được tính chất cơ 
lý thích hợp. Độ bền cơ lý của giấy 
biểu thị khả năng của giấy chịu được 
những lực tác dụng từ bên ngoài lên 
giấy. Đối với giấy bao gói thì chỉ số 
bục, chiều dài đứt, độ hút nước và chỉ 
số độ bền xé là các chỉ tiêu quan trọng 
giúp cho giấy không bị đứt, rách trong 
quá trình sử dụng. Độ bền kéo của 
giấy phụ thuộc nhiều nhất vào liên kết 
giữa các xơ sợi, tiếp đó là độ bền của 
bản thân xơ sợi và chiều dài xơ sợi. 

Do vậy, giai đoạn đầu của quá trình 
nghiền, độ bền kéo của giấy tăng khi 
tăng độ nghiền của bột giấy, vì khi đó 
xơ sợi được chổi hóa nhiều hơn làm 
tăng lực liên kết giữa các xơ sợi. Độ 
bền kéo của giấy đạt cực đại khi độ 
nghiền đạt giá trị xác định tùy thuộc 
vào từng loại bột giấy, sau đó nếu tiếp 
tục nghiền thì xơ sợi sẽ bị phá hủy và 
cắt ngắn rõ rệt, do vậy độ bền kéo của 
giấy sẽ giảm. Độ bền xé của giấy phụ 
thuộc chủ yếu vào chiều dài xơ sợi và 
khả năng chịu giãn của giấy. Giấy làm 
từ bột xơ sợi dài thường có độ chịu xé 
cao hơn giấy làm từ bột xơ sợi ngắn. 

Nếu giấy làm từ hỗn hợp bột có cả 
xơ sợi dài và xơ sợi ngắn thì khi tăng 
tỷ lệ bột xơ sợi dài sẽ làm tăng độ bền 

xé của giấy. Xơ sợi xenlulô gỗ mềm 
có chiều dài cao hơn xơ sợi xenlulô 
gỗ cứng, do đó nếu trong thành phần 
nguyên liệu sản xuất giấy có bổ sung 
thêm một phần xơ sợi xenlulô gỗ mềm 
thì sẽ làm tăng độ bền xé của giấy. Khi 
tăng độ nghiền của bột, lúc mới ng-
hiền thì độ bền xé của giấy tăng, sau 
đó nếu tiếp tục tăng độ nghiền thì độ 
bền xé của giấy lại giảm, vì khi đó xơ 
sợi bị cắt ngắn. 

Thực tế sản xuất cho thấy độ bền xé 
của giấy còn phụ thuộc vào điều kiện 
công nghệ trong quá trình sấy giấy. 
Khi giấy đạt độ khô 60 ÷ 85%, không 
nên kéo chăn sấy quá căng, vì sẽ làm 
giảm khả năng chịu giãn của giấy và 
kết quả là làm cho độ bền xé của giấy 
giảm.

Đặc tính đặc biệt, quan trọng nổi bật 
nhất của giấy chống thấm dầu mỡ là 
khả năng ngăn cản sự đi qua của dầu, 
mỡ và các chất béo. Trước đây, giấy 
chống thấm dầu mỡ thường được sử 
dụng cho bao gói bơ và các thực phẩm 
béo. Ngoài ra, chúng còn được sử dụng 
để bảo vệ các lớp trên lõi vải. Những 
sợi chỉ chưa qua xử lý có chứa dầu 
mỡ, nếu không có lớp bảo vệ thì lớp 
dầu mỡ này sẽ thấm vào lõi giấy, làm 
yếu lõi giấy trong quá trình quay sợi. 

Ngày nay, giấy chống thấm dầu mỡ 
được sử dụng rộng rãi trong bao gói 
thực phẩm, làm bánh hay bao gói thức 
ăn động vật. Nếu chỉ dùng quá trình 
nghiền để đạt được hiệu quả chống 
thấm dầu mỡ thì quá trình sản xuất 

tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Hơn 
nữa, độ nghiền cao khiến bột khó 
thoát nước trên lưới, giấy qua bộ phận 
ép và sấy có hàm lượng ẩm cao. Điều 
này làm gia tăng năng lượng sấy cũng 
như làm ảnh hưởng đến tốc độ máy 
xeo.

Tùy thuộc vào ứng dụng của giấy mà 
các yêu cầu khác như độ chống thấm, 
độ cản khí và các chỉ tiêu độ bền ướt – 
bền khô cũng cần được quan tâm. Để 
đạt được khả năng chống thấm dầu 
mỡ thì có thể các chất fluoro được áp 
dụng cho cả quá trình gia keo nội bộ 
và tráng phủ bề mặt, tráng lớp poly-
olefin trên bề mặt (PE hay PP), xử lý 
bằng sáp nóng, tráng phủ với nhôm. 

Thông thường, nếu được sử dụng 
trong phần ướt thì các chất chống 
thấm dầu mỡ fluoro được phối trộn 
với các chất trợ bảo lưu, chất gia keo, 
chất bền ướt … và được đi vào hòm 
phun bột và lưới định hình. Nếu sử 
dụng cho bề mặt thì sẽ tạo màng nhờ 
gia keo bề mặt hay tráng phủ. Mặc dù 
ứng dụng các chất chống thấm cho bề 
mặt sẽ đem lại hiệu quả cao hơn so 
với bổ sung phần ướt nhưng với các 
hệ thống máy xeo thiếu thiết bị tráng 
phủ thì quá trình gia keo nội bộ vẫn 
đáp ứng được yêu cầu chống thấm 
dầu mỡ của giấy.

Hiện nay, có nhiều phương pháp để 
xác định độ chống thấm dầu mỡ của 
giấy. Các phương pháp xác định trực 
tiếp như DIN 53116 và ISO 5634 là xác 
định thời gian để dầu mỡ tiêu chuẩn 
thẩm thấu vào giấy dưới một áp suất 
nhất định. Ưu điểm của các phương 
pháp này là chính xác và dễ thực hiện 
nhưng lại tiêu tốn thời gian. Theo 
TAPPI 454, dầu thông được sử dụng 
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làm chất kiểm tra. Phương pháp này 
kém chính xác hơn nhưng tiến hành 
nhanh hơn. 

Phương pháp tiến hành theo TAPPI 
T559 pm – 96 hay còn gọi là xác định 
chỉ số Tappi KIT hiện nay là phổ biến 
hơn cả. Phương pháp này sử dụng dầu 
thầu dầu, toluen, và heptan. Vì tỉ lệ 
của dầu hòa tan trong dung môi giảm, 
độ nhớt và sức căng bề mặt cũng giảm, 
khiến hỗn hợp khó bị giữ lại hơn. 

Quá trình diễn ra được đánh giá 
bằng lượng dung dịch lớn nhất mà 
không làm ảnh hưởng đến tờ giấy 
trong vòng 15 giây. Phương pháp này 
đặc biệt thích hợp sử dụng cho các loại 
giấy chống thấm dầu mỡ được xử lý 
bằng hóa chất fluoro. 

Giấy tiếp xúc trực tiếp với thực 
phẩm, trước hết giấy phải đảm bảo 
được các chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực 
phẩm. Trong nhiều trường hợp, giấy 
không được phép chứa các vi sinh là 
điều kiện quan trọng. Cũng có thể tồn 
tại một số loại vi khuẩn không ảnh 
hưởng đến sức khỏe nhưng cần thận 
trọng với mùi và dấu vết xuất hiện 
trên sản phẩm có thể ảnh hưởng đến 
chất lượng thực phẩm trong bao gói. 
Chất tăng trắng quang học bao gồm 
các dẫn xuất của 4,4-diaminostillbe-

ne-2,2-disulphonic axit, thường được 
sử dụng với mức dùng 5 – 10 kg/tấn 
giấy. 

Do độ bảo lưu kém nên thường đi 
theo dòng nước thải trong quá trình 
sản xuất và không thể tự phân hủy 
sinh học. Chất tăng trắng có thể gây 
dị ứng và là chất độc không phân hủy 
trong môi trường thủy sinh, không 
được phép sử dụng đối với giấy bao 
gói có tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Chỉ tiêu an toàn sức khỏe của giấy 
chống thấm dầu mỡ dùng cho bao gói 
thực phẩm là yêu cầu hàng đầu của 
loại giấy này. Ở nhiều quốc gia, nhất 
là các nước phát triển có các quy định 
rất nghiêm ngặt về vấn đề này. 

Hiện nay, Hội đồng Châu Âu và 
nhiều nước trên thế giới cũng đã ban 
hành chính sách, luật liên quan đến 
các loại giấy, các tông và các vật phẩm 
tiếp xúc với thực phẩm. Trong nội 
dung chính sách, luật có danh mục 
các loại hóa chất được phép sử dụng 
và không được sử dụng để sản xuất 
giấy tiếp xúc với thực phẩm cũng như 
các quy định về độ tinh khiết của sản 
phẩm. 

Chỉ tiêu hóa học của giấy chống 
thấm dầu mỡ được xây dựng căn cứ

 

Bảng 1: Chỉ tiêu hóa học

Hình 2: Một số mẫu mã giấy chống thấm dầu 
mỡ trên thị trường

vào các quy định của Châu Âu và một 
số nước trên thế giới, các chỉ tiêu và 
mức quy định được trình bày trong 
bảng 1.

Xu hướng phát triển giấy chống 
thấm dầu mỡ dùng cho bao gói 
thực phẩm

Giấy là vật liệu tương đối an toàn và 
được sử dụng nhiều trong ngành công 
nghiệp thực phẩm. Tuy nhiên lượng 
giấy tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 
chỉ chiếm một phần rất nhỏ, khoảng 
3,5% (tương đương 0,9 kg/người/năm) 
trong số các loại vật liệu được sử dụng, 
còn lại nhựa chiếm đến 70%. Trong số 
đó, lượng giấy tiếp xúc với thực phẩm 
khô chiếm đến 50%, với thực phẩm 
cần được sơ chế/rửa là 30%. Như vậy 
chỉ có khoảng 20% giấy được sử dụng 
cho bao gói thực phẩm ướt hoặc thực 
phẩm chứa dầu mỡ [1]. 

Ngày nay, thời gian dùng cho chuẩn 
bị bữa ăn giảm đáng kể. Mọi người có 
xu hướng chuyển đổi thói quen ăn 
uống sang ăn ngoài hàng, mua thực 
phẩm đã qua sơ chế, và mua thức 
ăn sẵn. Chính vì vậy, thị trường thực 
phẩm rất cần sự hỗ trợ của ngành 
công nghiệp giấy bao gói với các sản 
phẩm vừa đảm bảo yêu cầu an toàn 
vệ sinh lại hướng người sử dụng hoạt 
động thân thiện với môi trường và 
phát triển bền vững. 

Bắt kịp xu hướng và hiểu được tầm 
quan trọng của giấy gói thực phẩm 
hiện nay, các sản phẩm bao gói ngày 
càng được chú trọng, không chỉ đảm 
bảo các tiêu chí về sự an toàn thực 
phẩm, mẫu mã chất lượng cao mà còn 
thiết kế phải đẹp, bắt mắt, thể hiện 
được thương hiệu của công ty vì đó 
cũng là cách quảng bá, đưa thương 
hiệu đến gần hơn với người tiêu 
dùng./.

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC
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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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THỊ TRƯỜNG - ĐẦU TƯ

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.


