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Introduction 
Lời nói đầu

-Wood fibers swell under the influence of water.

-Thus, the dimensions and shape of paper or board change with change in 

moisture content.

-Poor dimensional stability causes many problems including misregister in 

multicolor printing, curl, cockling, wavy edges and asymmetric shrinkage in fusers 

of laser printers and copiers and during drying of ink on press.

-We consider the control of moisture content and relate moisture change to 

dimensional changes.

-Xơ sợi gỗ khi gặp nước sẽ bị trương nở

-Do đó, kích thước và hình dạng của giấy hay giấy bìa thay đổi theo độ ẩm.

-Giấy có tính ổn định kích thước kém sẽ gây ra nhiều vấn đề như bắt màu sai khi 

in, giấy bị cong vênh, vặn xoắn, cong mép và co rút nhàu nát khi in laser, khi 

dùng trong máy photocopy hay trong quá trình sấy khô mực (đối với giấy in 

báo)

-Chúng ta nên quan tâm kiểm soát độ ẩm và những thay đổi kích thước có liên 

quan tới độ ẩm.



Moisture in paper
Độ ẩm của giấy

• In equilibrium, the moisture content of paper depends on temperature 

and partial vapor pressure of water (i.e. on relative humidity).

• The moisture content is highest in humid cold conditions.

• Pulp composition effects the moisture content of paper.

• The fiber wall structure changes when water is removed.

• Depending on pulp type, these changes may be partially irreversible.

-Ở trạng thái cân bằng, độ ẩm của giấy phụ thuộc vào nhiệt độ và áp

suất riêng phần của hơi nước (tức là độ ẩm tương đối)

-Độ ẩm đạt cao nhất trong những điều kiện lạnh ẩm.

-Thành phần bột giấy có tác động tới độ ẩm của giấy.

-Khi loại bỏ nước đi thì cấu trúc vách xơ sợi thay đổi.

Tùy theo loại bột, những thay đổi này có thể phần nào là không thể đảo

nghịch.



Relative humidity - Độ ẩm tương đối
• The relative humidity of air is defined in terms of the vapor pressure of water.

• We denote the water vapor pressure as Pw and the saturation vapor pressure as 
Pws.

• At a given temperature below the critical temperature, Pws is the pressure at which 
water vapor is in equilibrium with liquid water.

• Pws must increase with temperature, since more hydrogen bonds break on heating.

• The relative humidity is defined as

RH=Pw / Pws

-Độ ẩm tương đối của không khí được định nghĩa là áp suất hơi 
nước.

-Chúng ta ký hiệu áp suất hơi nước là Pw và áp suất hơi bão hòa 
là Pws

-Ở một nhiệt độ nghiêm ngặt cho trước, Pws là áp suất mà ở đó 
hơi nước đạt trạng thái cân bằng ở dạng lỏng.

- Pws phải tăng theo nhiệt độ, do bởi có nhiều liên kết hydro bị 
bẻ gãy khi bị nung nóng.

- Độ ẩm tương đối được định  nghĩa là:

RH=Pw / Pws



• The relationship between temperature, relative 

humidity and water vapor pressure is given in F.1.

• Wood fibers are hygroscopic, i.e. 

they absorb water readily.

• The moisture content is absorbed mass of water/ 

mass of oven dry paper.

• The moisture content decreases 

with increasing temperature or with decreasing 

relative humidity.

•-Quan hệ giữa nhiệt độ, độ ẩm tương đối và áp suất hơi nước được thể 

hiện nơi hình 1.

•-Xơ sợi từ gỗ có tính ái nước, tức là chúng dễ hấp thu nước.

•-Hàm lượng ẩm độ là lượng nước giấy đã hấp thụ / lượng giấy sấy khô.

•-Hàm lượng ẩm độ giảm khi nhiệt độ tăng, hay khi độ ẩm tương đối giảm.



• The effect of moisture content on 

temperature and relative humidity 

are shown in Figure 2.

• Mechanical pulps contain more 

moisture than chemical pulps (F. 3).

• Fines are more important for 

moisture in mechanical pulps.

• Amorphous cellulose and

hemicellulose are more important

for chemical pulp moisture.

-Ảnh hưởng của hàm lượng ẩm độ đối với nhiệt độ 

và độ ẩm tương đối được thể hiện nơi hình 2.

-Bột cơ có ẩm độ cao hơn bột hóa (H3)

-Trong bột cơ, thành phần mịn có ý nghĩa quan 

trọng hơn đối với ẩm độ.

-Trong bột hóa, các xơ sợi vô định hình và bán xơ 

sợi có ý nghĩa quan trọng hơn đối với ẩm độ.



Hysteresis and dynamic phenomena
Hiện tượng trễ và động học

• The effects of hysteresis on moisture 
content are that the moisture content of 
paper at a given relative humidity is 
different in absorption from dry 
conditions than in desorption from 
humid conditions.

• This is clearly evident in Figure 3.

-Hiện tượng trễ đối với hàm lượng ẩm độ 
xảy ra khi hàm lượng ẩm độ của giấy ở 
một độ ẩm tương đối cho trước thì có 
khác nhau giữa những khi hấp thụ hơi 
ẩm trong những điều kiện khô so với 
khi thoát ẩm từ những điều kiện ẩm.

-Điều này được chứng minh rõ ràng nơi 
hình 3.



•A pair of boundary curves is given in 

Figure 4.

•Depending upon the humidity 

history, the moisture content 

can be anywhere between the boundary 

curves.

-Trong hình 4 có 2 đường cong giới hạn

-Tùy theo diễn biến thay đổi độ ẩm, hàm 

lượng ẩm độ có thể nằm vào khoảng 

giữa hai đường cong giới hạn  này.



• The difference in moisture content at fixed RH & T becomes large at high 

humidity or low temperature.

• Thermal energy, or heat of desorption, is necessary to remove water from 

fibers and the heat of adsorption releases when water adsorbs on fibers.

• Hysteresis is not a dynamic effect and the loop does not collapse even if 

moisture content changes very slowly.

• This is in part due to capillary condensation, whereby liquid water is 

trapped in pores.

-Sự khác biệt về độ ẩm ở điều kiện nhiệt độ và độ ẩm tương đối RH không 

đổi sẽ trở nên lớn hơn ở độ ẩm cao hay nhiệt độ thấp.

-Nhiệt năng, hay nhiệt bốc hơi, là nhiệt cần thiết để hơi nước thoát ra khỏi xơ 

sợi và nhiệt hấp thu là nhiệt lượng tỏa ra khi phân tử nước bám vào xơ 

sợi.

-Hiện tượng trễ không phải là hiệu ứng động và vòng lặp không bị phá vỡ 

ngay cả khi hàm lượng ẩm độ thay đổi rất chậm.

-Điều này phần nào là do sự tập trung mao dẫn mà theo đó nước lỏng được 

giữ lại trong các ống mao dẫn.



• Another explanation is based on swelling stresses.

• Swelling stresses arise in the fiber wall because crystalline cellulose 

doesn't swell.

• At small amounts of water, the deformations are reversible and elastic.

• At larger amounts of water, the swelling stress may exceed a yield limit 

and cause plastic deformations.

• Weakly bonded micelles may free more OH groups to absorb water.

-Cách giải thích khác dựa trên lực ép do trương nở.

-Lực ép do trương nở tăng lên nơi các vách xơ sợi bởi vì các cellulose kết tinh 

không trương nở.

-Với lượng nhỏ nước thì sự biến dạng sẽ bị đảo chiều và có tính đàn hồi.

-Với lượng nước nhiều, lực ép do trương nở có thể vượt quá mức giới hạn và 

gây ra biến dạng dẻo.

-Các mixen liên kết yếu có thể giải phóng ra nhiều gốc OH hơn để hấp thụ 

nước.



Dynamic phenomena
Hiện tượng động

• The diffusion time of moisture into paper is proportional to basis weight 
squared for relatively high basis weight paper.

• The diffusion time is proportional to basis weight for low basis weight 
paper.

• This is characteristic of boundary layer formation at the sheet surface.

• In the boundary layer, the local humidity and temperature differ from the 
ambient conditions.

• The heat of sorption governs the conditions in the boundary layer.

- Đối với giấy có định lượng tương đối cao, thời gian phân tán độ ẩm vào
trong giấy thì tỷ lệ với bình phương định lượng; còn với giấy có định
lượng thấp thì nó tỷ lệ với định lượng.

-Đây là đặc tính được ứng dụng để tạo hình cho lớp biên ở bề mặt tờ giấy.

-Bên trong lớp biên, nhiệt độ và độ ẩm cục bộ khác với các điều kiện xung
quanh.

-Nhiệt thấm hút chi phối các điều kiện trong lớp biên.



• With moisture adsorption, temperature increases and RH decreases in the 
boundary layer.

• This retards the diffusion process because the relative humidity seen by the 
sheet surface is lower than the ambient RH.

• The sorption rate increases if heat exchanges effectively between paper and 
its surroundings (air blows).

• Sometimes dimensional stability problems occur when opening a moisture 
sealed package where the vapor pressure differs from that of the 
surrounding air.

-Khi có thấm hút độ ẩm, nhiệt độ trong lớp biên tăng lên, còn độ 
ẩm tương đối RH giảm.

-Điều này khiến quá trình phân tán bị chậm lại do độ ẩm tương đối 
ở bề mặt tờ giấy thấp hơn độ ẩm tương đối xung quanh.

-Tỷ lệ thấm hút tăng nếu như trao đổi nhiệt giữa giấy và môi 
trường xung quanh diễn ra một cách hiệu quả.

-Đôi khi xảy ra những hiện tượng bất ổn định về kích thước khi ta 
mở một gói đóng kín có độ ẩm cao trong khi áp lực hơi nước có 
chênh lệch với áp lực không khí xung quanh.



Interaction of water with fibers
Tương tác giữa Nước và Xơ sợi

• The amount of absorbed water is a small fraction of the dry mass that the paper has 

when dried in an oven.

• On the other extreme, the water content of a wet pulp can be higher than the dry 

mass.

• Solids content, the ratio of dry mass to the total mass, gives the water content in 

cases such as a wet paper web.

• The water retention value (WRV) of a pulp is a common measure of total amount of 

water retained by a wet pulp.

-Lượng nước được hấp thụ là một phần nhỏ của khối lượng khô của giấy khi nó được

sấy khô trong lò.

-Trong khi đó lượng nước có trong bột giấy ướt có thể cao hơn khối lượng khô.

-Hàm lượng chất rắn, tỷ lệ khối lượng khô so với tổng khối lượng, cho biết lượng nước

có trong băng giấy ướt.

-Giá trị nước tồn lưu của bột giấy là số đo chung của tổng lượng nước được giữ lại trong

một băng giấy ướt.



• Fibers absorb water either as free water

– Inter-fiber free water in the pores, or

– Intra-fiber free water in the lumen of fibers,

or as bound water

– Freezing bound water in the pores of the fiber wall or

– Nonfreezing bound water, chemically bonded to the hydroxylic and carboxylic 

acid groups in fibers.

Xơ sợi khi bị ngấm nước hay tháo nước ra đều:

-có nước tự do giữa các xơ sợi, trong các ống mao dẫn; hoặc

-có nước tự do bên trong xơ sợi, trong các lumen xơ sợi;

Hoặc có cả nước liên kết:

-nước liên kết đóng băng trong các ống mao dẫn của vách sợi, hay

-nước liên kết không đóng băng, liên kết hóa học với các nhóm axit carboxylic 

hay hydroxylic có trong xơ sợi.



• Figure 5 shows shows the proportions of water in the drying of TMP.

• Only water molecules bound to hydroxyl groups 

remain in fibers at moisture contents below 20%.

• The pores of a fiber wall are active when moisture

content is 20-40% or RH > 90% at T=23°C.

• Free water is significant only at higher moisture

content.

-H.5 cho thấy thành phần của nước trong quá trình sấy của 

TMP.

-Chỉ có những phân tử nước có liên kết với các nhóm hydroxyl 

tồn tại trong xơ sợi ở độ ẩm dưới 20%.

-Những ống mao dẫn trong vách xơ sợi hoạt động khi độ ẩm 

đạt 20-40% hay độ ẩm tương đối >90% ở T=23°C.

-Nước tự do chỉ đáng kể ở những hàm lượng độ ẩm cao hơn.



• Differential scanning calorimetry can resolve the fractions of free and bound water.

• The solute exclusion technique gives information about the distribution of water in 
the pores of the fiber wall.

• With this technique, pores are filled with macromolecules of different sizes.

• As the molecular size increases, the volume accessible to them decreases.

• Water fills the remaining pores and eventually reaches saturation.

• This is called the fiber saturation point.

-Đo khác biệt nhiệt lượng có thể theo dõi được hàm lượng của 
nước tự do và nước liên kết.

-Kỹ thuật loại trừ chất tan cung cấp các thông tin về sự phân bố 
của nước trong các ống mao dẫn của vách xơ sợi. 

-Kỹ thuật này cho lấp đầy các ống mao dẫn bằng những phân tử 
macro với kích thước khác nhau.

-Khi tăng kích thước phân tử, thì khối lượng có thể đạt được bị 
giảm.

-Nước lấp đầy các ống mao dẫn còn lại, dẫn đến tình trạng bão 
hòa - ở đây ta sẽ có điểm bão hòa của xơ sợi.



• Fibers swell upon water absorption because water molecules penetrate 
between hydrogen bonded fibrils in the fiber wall as shown in Figure 6.

• The phenomenon, called Hornification refers to the irreversible loss of 
water absorption capacity in drying.

• On rewetting, the once dried pulp absorbs less water than before 
drying.

-H. 6 cho thấy Xơ sợi ngậm nước bị trương nở do các phân tử nước chen
vào giữa những xớ sợi nhỏ có liên kết hydrogen trong các vách xơ sợi.

-Hiện tượng có tên là hóa sừng thì ngược lại, trong đó năng suất hấp thụ

bị giảm do mất nước trong quá trình sấy khô.

-Khi bị ướt trở lại, thì bột giấy đã được sấy sẽ hấp thu nước kém hơn so 

với lúc trước khi được sấy khô.



• H.6. Suy giảm liên kết giữa các sợi xơ cellulose do quá trình 

ngậm nước (từ A tới D); và tăng cường liên kết khi loại nước 

(từ D tới A)



• Hornification only occurs in chemical pulps.

• It probably arises from the irreversible collapse of pores between fibrils 

indicated from D to B in Figure 6.

• Beating can partially reverse hornification.

• Cellulose and hemicellulose contain three OH groups per six carbon atoms.

• Lignin contains one or two OH per 10 carbon atoms.

• In amorphous hemicellulose, internal bond is weak, OH available for water.

-Hiện tượng hóa sừng chỉ xảy ra tromg bột hóa.

-Nó có thể làm tăng thêm sự phá hủy không thể đảo ngược của các ống mao dẫn giữa

những xơ sợi nhỏ như trong hình 6, từ D tới B.

-Việc đập có thể làm nghịch đảo phần nào hiện tượng hóa sừng.

-Sợi cellulose và bán cellulose có chứa 3 nhóm OH cho mỗi 6 nguyên tử carbon.

-Lignin có chứa 1 hoặc 2 nhóm OH cho mỗi 10 nguyên tử Carbon.

-Trong các bán cellulose bất định hình, liên kết nội tại rất yếu nên OH sẵn sàng kết hợp

với nước.



• In crystalline cellulose, bonding is strong, OH are not available for 

hydrogen bonding with water.

• Figure 7 summarizes the removal of water from fibers during the 

different phases of papermaking, along with the changes in fiber cross 

section.

• The cross section is important because most shrinkage of paper comes 

from the transverse shrinkage of fibers.

• Paper starts to shrink at 50-60% solids.

-Trong cellulose kết tinh, lực liên kết thì mạnh, nên OH không có sẵn để 

tham gia vào các mối nối hydrogen với nước.

-H.7 tóm tắt quá trình tháo nước từ xơ sợi trong những công đoạn khác 

nhau của quá trình xeo giấy, cùng với những thay đổi nơi mặt cắt ngang 

của xơ sợi.

-Mặt cắt ngang rất quan trọng bởi vì đa phần hiện tượng co ngót của giấy là 

do sự co ngót theo phương ngang của xơ sợi.

-Giấy bắt đầu co ngót ở hàm lượng 50-60% chất rắn.



H.7. Tháo nước và thay đổi ở mặt cắt ngang xơ sợi so với hàm lượng chất 

rắn trong quá trình xeo giấy. Các kích thước theo phương ngang đo 

được nhờ kính  Hiển vi Laser Cùng Tiêu điểm (CLSM), còn hàm lượng 

nước được đo bằng Nhiệt kế Vi sai (DSC)



Hygroexpansion
Biến dạng do thay đổi độ ẩm

• We will outline the hygroexpansion phenomena that are relevant for 

different papers.

• We will relate the hygroexpansivity of paper to the microscopic structure 

of the fiber network.

• We also consider the effects of hygroexpansivity on furnish composition 

and control variables in the papermaking process.

-Ở đây sẽ vạch ra hiện tượng biến dạng do thay đổi độ ẩm mà có liên quan 

tới nhiều loại giấy khác nhau.

- Ở đây sẽ liên hệ Hiện tượng biến dạng do thay đổi độ ẩm của giấy với vi 

cấu trúc của mạng lưới các xơ sợi.

- Ở đây cũng chú trọng tới ảnh hưởng của hiện tượng biến dạng do thay 

đổi độ ẩm lên thành phần phối liệu và kiểm soát những thay đổi trong 

quá trình làm giấy.



General phenomena
• The hygroexpansive strain, eh, of paper is the incremental change in 

dimensions when the moisture content changes in the either the MD or CD.

eh is a linear reversible function of 

the moisture content as seen in Figure 8. 

• The hygroexpansivity is defined as

=eh/mc

where  is the hygroexpansivity 

and mc is the change in moisture content.

-Lực căng biến dạng của giấy, εh, là sự thay đổi tăng dần về kích thước khi 

thành phần độ ẩm thay đổi theo phương máy xeo hoặc theo phương ngang.

εh là hàm số tuyến tính nghịch đảo đối với độ ẩm như đã nêu trong H.8.

-Độ biến dạng do thay đổi độ ẩm được định nghĩa là: =eh/mc

Với  β là độ biến dạng do thay đổi độ ẩm

mc là sự thay đổi độ ẩm



• In the reversible region,  is independent of the actual moisture content 

change.

• When plotted against relative humidity, the hygroexpansive strains are 

generally nonlinear.

• Figure 9 shows the same data as Figure 8, except that RH is the x axis.

-Trong miền nghịch đảo, β thì độc lập với sự thay đổi độ ẩm thực tế.

-Khi được vẽ sơ đồ dựa trên độ ẩm tương đối, lực căng biến dạng do thay 

đổi độ ẩm nói chung là không tuyến tính.

-H.9 cho thấy cùng dữ liệu như H.8, chỉ khác là trục x là độ ẩm tương đối 

RH.



•Hysteresis results from the moisture content-relative humidity relationship.

•The strain values at given RH are different in adsorption and desorption.

-Hiện tượng trễ là do quan hệ độ ẩm-độ ẩm tương đối

-Lực căng ở một giá trị độ ẩm tương đối cho trước thì khác với lúc ngậm nước 

và tháo nước.



• The slope, deh/dRH is different in the two directions.

• The internal stresses of paper release when moisture content increases 
sufficiently.

• As  a result, paper shrinks irreversibly if it was initially dried under 
restraint as shown in Figure 8.

• Freely dried paper shows no irreversible shrinkage.

• In machine made papers, hygroexpansion is different in MD and CD.

-Độ dốc deh/dRH thì khác nhau theo hai hướng.

-Lực căng nội bộ của giấy được phóng thích khi hàm lượng ẩm độ gia tăng 
vừa đủ.

-Hậu quả là, giấy bị co ngót không thể trở lại như cũ nếu như lúc đầu nó đã 
được sấy khô như trong H.8

-Đối với giấy đã thực sự khô thì không có sự co ngót hồi phục lại.

-Trong máy giấy, hiện tượng trương nở do thay đổi độ ẩm theo phương 
ngang máy xeo và phương máy xeo thì có khác nhau.



• CD=0.1-0.15 is typically 3-5 times larger than in MD.

• z is one or two orders of magnitude larger than in MD and CD.

• The wet expansion of paper is important in offset printing, where 
approximately 1g/m2 is applied to the paper surface.

• Typical wet expansion of 1-2% is clearly larger than hygroexpansion.

• In printing, the time dependence of dimensional changes is often more 
important than the magnitude of the change.

-Trường hợp điển hình CD=0.1-0.15 theo phương CD thì lớn hơn từ 3-5 lần 
theo phương máy xeo MD.

- z theo phương z thì lớn hơn từ 1 đến 2 bậc so với theo phương MD và 
CD.

- Sự dãn nở của băng giấy ướt thì quan trọng đối với in offset, trong đó có 
khoảng 1g/m2 được đưa vào bề mặt tờ giấy.

- Độ giãn nở băng giấy ướt tiêu biểu 1-2% thì rõ ràng lớn hơn độ biến 
dạng do thay đổi độ ẩm.

- Trong công tác in ấn, sự phụ thuộc thời gian của những thay đổi kích 
thước thường quan trọng hơn so với cường độ thay đổi.



Hygroexpansion of the Fiber Network
Biến dạng do thay đổi độ ẩm của xơ sợi

• Over the 0-100% range of RH at room temperature, cellulosic fibrils expand 

approximately 1% in the longitudinal direction and approximately 20% in the 

transverse direction.

• The corresponding hygroexpansion coefficients of fibers are L
f=.03 and T

f=.6.

• Uesaka showed that the machine direction hygroexpansion coefficient is given 

by

MD=L
f+f21T

f

-Khi độ ẩm tương đối RH vượt quá giới hạn 0-100% ở nhiệt độ trong phòng, 

các xơ sợi cellulose nhỏ li ti sẽ trương nở khoảng 1% theo chiều dài và 

20% theo chiều ngang.

-Hệ số biến dạng của xơ sợi do thay đổi độ ẩm tương ứng là L
f=.03 and 

T
f=.6.

-Uesaka đã chứng minh là hệ số biến dạng theo hướng máy xeo do thay 

đổi độ ẩm được tính như sau:

MD=L
f+f21T

f



The corresponding expression for the cross direction is

CD=L
f+f22T

f

L
f and T

f are the longitudinal and transverse hygroexpansion

coefficients of fiber,

f2j describes the transfer of stress from direction j (j=1 for MD and 2 for 

CD) in the network to the transverse direction of a single fiber.

• The relative importance of the  j
f depends on the stress transfer 

parameters f2j, that are in turn determined by the inter-fiber bonds.

-Hệ số ấy đối với phương ngang máy xeo là: CD=L
f+f22T

f

Trong đó L
f và T

f là hệ số biến dạng theo chiều dài và chiều ngang của xơ sợi khi

độ ẩm thay đổi ;

f2j mô tả sự chuyển vị của lực ép từ hướng j (j=1 là cho phương máy xeo, j=2: 

phương ngang máy xeo) trong mạng lưới xơ sợi sang hướng ngang trong một

sợi xơ riêng lẻ.

-Tính chất tương đối quan trọng của L
f phụ thuộc vào thông số chuyển vị lực ép f2j, 

; bản thân thông số này được xác định bởi các liên kết giữa các xơ sợi .



• Numerical calculations by Uesaka and Qi (our own Dewei Qi) 

suggested that in a lap joint bond, such as 

shown in Figure 10a, the transfer is 

very ineffective and f2j<<1.

• The “wrapped-around” in Figure 10b 

was shown to give a much larger 

transfer factor f2j.

-Theo tính toán của Uesaka và Qi (Dewei Qi)

thì trong một liên kết vòng, như thể hiện 

ở H.10a, thì sự chuyển vị rất không đáng kể, và f2j<<1.

-Kiểu “vòng bao xung quanh” như trong H.10b sẽ cho yếu tố chuyển 

vị f2j lớn hơn



•The MD hygroexpansivity of paper, βMD, is at most 

slightly larger than the average axial hygroexpansivity of 

fibers, βTf.

•The RBA has only a small effect.

-Tính biến dạng theo phương máy xeo MD do thay đổi độ 

ẩm của giấy, tức là βMD, thì không lớn hơn bao nhiêu so 

với trung bình cộng của độ biến dạng theo trục của xơ sợi, 

βTf.

-Giá trị RBA chỉ có ảnh hưởng không nhiều lắm.



• Figure 11 corroborates this, since the higher paper density has little 

effect on MD.

• Wrapped-around bonds probably form primarily by fibers in the CD.

• In a MD fiber, wet strain and drying stress straighten undulations.

• Stress transfer is effective in compressed fiber segment and “wrapped-

around” bonds.

-H.11 xác nhận điều này, bởi vì với mật độ của giấy cao 

hơn có ảnh hưởng rất ít lên MD.

-Các liên kết vòng quanh có lẽ đã hình thành ngay từ đầu 

bởi các xơ sợi theo hướng CD.

-Trong một sợi xơ có hướng MD, lực căng ướt và lực ép 

khô làm cho những biến dạng gợn sóng duỗi thẳng ra.

-Chuyển vị lực ép có tác động lên những phần xơ sợi bị 

nén và các mối liên kết “bọc vòng quanh”



• Figure 11 shows that higher fiber orientations increase hygroexpansion 

in CD, but not in MD.

H.11 cho thấy tính định hướng cao của xơ sợi làm gia tăng độ biến dạng do 

thay đổi độ ẩm theo phương ngang máy xeo CD, chứ không phải theo 

phương máy xeo MD.



Drying stresses
Lực ép do sấy khô

• Drying shrinkage of paper presumably leads to the wrap-around 

geometry of Figure 10b.

• This bonding geometry explains why drying shrinkage has a 

strong effect on the hygroexpansion of paper.

-Sự co ngót do sấy khô của giấy được cho là dẫn tới dạng bọc vòng 

quanh như trong H.10b.

-Kiểu hình học liên kết này giải thích vì sao hiện tượng co ngót do 

sấy khô có tác động mạnh đối với sự biến dạng do thay đổi độ 

ẩm của giấy.



• If the drying shrinkage of a pulp varies, the hygroexpansivity is 

approximately linear in the drying shrinkage as shown in Figure 12.

• Nonzero hygroexpansion occurs in fully restrained drying.

• The effect of wet straining depends on the solids content at which the 

strain is applied as shown in Figure 12.

-Nếu sự co ngót do sấy khô của một loại bột biến đổi, thì tính 

biến dạng do thay đổi độ ẩm sẽ có dạng gần như tuyến tính 

khi có co ngót do sấy khô như  thể hiện trong H.12

-Biến dạng kiểu nonzero do thay đổi độ ẩm xảy ra khi việc sấy 

được duy trì toàn phần.

-Ảnh hưởng của lực căng ướt phụ thuộc vào hàm lượng chất rắn 

mà ở đó lực căng được tác động như thể hiện trong H.12





•If paper is strained at a high solids content, hygroexpansion decreases linearly 

with increasing wet strain.

•The CD shrinkage is smallest at the center of the web.

•The CD hygroexpansivity is larger at the edges of the web as shown in Figure 

13.

-Nếu cho căng giấy ở hàm lượng chất rắn cao thì độ biến dạng do thay đổi độ 

ẩm sẽ suy giảm tuyến tính so với việc gia tăng lực căng ướt.

-Co ngót theo phương ngang là nhỏ nhất ở phần giữa của băng giấy ướt.

-Biến dạng theo phương CD do thay đổi độ ẩm thì lớn hơn ở phần rìa băng giấy 

ướt như thể hiện trong H.13
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