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Phẩm màu 

 

Các chất màu dùng trong công nghiệp giấy với nhiều lý do vừa mang vẻ 

mỹ quan vừa để mã hóa nhận biết sản phẩm. Việc chọn màu cho thích hợp phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố như yêu cầu sử dụng cuối cùng, các tính chất lý hóa, các 

đặc tính tồn trữ. 

Có thể dùng một trong năm nhóm màu sau: 

Pigment (bột màu phân tán) 

Phẩm nhuộm acid 

Phẩm nhuộm bazo 

Phẩm nhuộm trực tiếp  

Phẩm nhuộm huỳnh quang 

Các phẩm màu khác nhau có tính chất vật lý, tính chất hóa học, độ bền, 

độ tương tác với xenlulose, khỏang pH hiệu quả, độ hòa tan… 

1. Bột màu phân tán 

Phân làm ba nhóm: 

 Bột màu vô cơ tự nhiên 

 Bột màu vô cơ tổng hợp 

 Bột màu hữu cơ tổng hợp 

Loại hữu cơ tổng hợp được xem là quan trọng nhất trong công nghiệp 

giấy, loại này không dùng nhuộm màu giấy mà làm thành phần lớp tráng vì nó 

có đặc tính không trôi theo nước khi gia công lớp tráng. 

Đặc tính của bột màu phân tán: 

 Các phân tử không tan  

 Độ bền ánh sáng tốt 

 Giá trị màu thấp, nghĩa là phải dùng nhiều bột màu để đạt được 

độ màu như mong muốn và điều này làm giảm độ bền cho giấy. 

 Không có ái lực trực tiếp với xơ sợi và sự tương tác yếu với sợi 

sẽ nảy sinh ra sự bảo lưu kém của chúng lên xơi sợi. để giải quyết vấn 

đề này người ta thường dùng thêm phèn. Khi dùng phèn, người ta hiệu 

Administrator
Congnghegiay



2 
 

chỉnh pH của hệ dưới 5 để giữ bột màu ở dạng hoạt động. ngoài ra còn 

dùng những chất trợ bảo lưu thích hợp. 

2. Phẩm màu tổng hợp 

2.1 Phẩm màu axít 

Dùng nhiều cho nylon và len và một số cũng đựơc dùng cho giấy. chúng 

là những muối tan trong nước, muối kali và natri của các axit hữu cơ mạch 

vòng có đặc tính mang màu. Phần lớn các màu axit là màu azo. Ví dụ ta có 

công thức của một màu vàng axit : 

 

Màu axit tương tự với màu trực tiếp, hai loại này thật ra không có sự phân 

biệt rõ ràng. Màu axit thường có nhiều gốc axit hơn nên có độ tan trong nước 

lớn hơn màu trực tiếp. 

Đặc tính màu axit: 

 Độ tan trong nước cao 

 Trong nước nó sẽ tạo dung dịch trung tính hoặc kiềm yếu 

 Độ bền ánh sáng ở mức khá trở lên 

 Ái lực với xơ sợi thấp, điều này làm cho nước trắng mang màu và 

thường phải dùng thêm chất trợ bảo lưu màu. 

 Nhạy với nhiệt, có thể bị di chuyển trên máy giấy 

 Rất tốt cho sự nhuộm trên máy cán 

2.2 Phẩm kiềm 

Phẩm kiềm là những muối clorua, hydro clorua, sunfat hay oxalat của 

những kiềm có màu. Ví dụ công thức điển hình là: 

 

Dung dịch trong nước cuả các chất này có đặc tính axit và đặc biệt nhạy 

với các kiềm tự do. Chúng hòa tan trong những môi trường axit và đây chính là 

lý do vì sao người ta hay dùng axit acetic để tạo ra những dung dịch đậm đặc. 

Phẩm nhuộm kiềm thường được dùng trong công nghiệp giấy. chúng hòa 

tan tốt trong những rượu methyl, ethyl và isopropyl, cũng như các hóa chất có 

đặc tính dung môi như dầu, sáp 

Đặc tính của phẩm kiềm: 
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 Có bản chất cationic 

 Không có ái lực với xenlulose 

 Có ái lực cao với các vật liệu có bản chất axit như lignin có mặt 

với hàm lượng đáng kể trong những loại bột hóa chưa tẩy trắng hoặc 

bột cơ. 

 Có giá trị màu cao 

 Có độ bền ánh sáng ở mức độ trung bình 

 Có độ bền kém với axit, kiềm và clo 

Từ đó cho thấy phẩm kiềm khi được dùng cho bột đã tẩy trắng cần phải 

dùng chất trợ bảo lưu màu. 

2.3 Phẩm màu trực tiếp 

Phẩm màu trực tiếp là những muối natri của màu axit, chứa các nhóm axit 

sulphonic- hoặc carboxylic (để tan trong nước), cấu trúc phân tử thon dài với 

vài chuỗi phẳng và các nhóm thơm được xếp trong 1 mặt phẳng đơn. về mặt 

hóa học chúng như màu axit nhưng được biết như màu trực tiếp vì chúng có ái 

lực với xenlulo. Ví dụ màu xanh trực tiếp có công thức là: 

 

 

Ái lực của hệ màu trực tiếp đối với xenlulo có thể dựa vào độ hòa tan 

thấp của chúng. Trong nước thường những phẩm nhuộm này tồn tại như một hệ 

keo, vài loại màu trực tiếp còn có thể tạo gel khi dung dịch đựơc bảo quản. Sự 

phân loại màu trực tiếp hay màu acid cũng có tính chất ngẫu nhiên. ái lực do 

lực Van der Waals và liên kết hydro. Màu axit có ái lực với xenlulo thấp hơn 

màu trực tiếp. có cả điện tích âm (ADD) hoặc điện tích dương (CDD). Gần đây 

người ta thừơng dùng phẩm màu trực tíêp cation để tăng ái lực với xenlulo. 

Đặc tính của màu trực tíêp: 

 Ái lực cao với xenlulo. 

 Tính bảo lưu có thể được cải thiện khi sử dụng phèn hoặc chất trợ 

bảo lưu, ngoài ra còn có thể gia nhiệt huyền phù bột sau khi đã cho 

màu vào. Một cách khác để cải thiện tính bảo lưu là đưa nhóm cationic 

vào những phân tử chất màu axit. 
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 Có độ bền ánh sáng tốt 

 Có giá trị màu ở mức trung gian 

 Có khuynh hướng tạo những vân đen nếu không được bảo quản 

cẩn thận 

 Thích hợp trong một khoảng pH rộng 

a) Phẩm màu trực tiếp điện tích dương (CDD): 

Tác dụng lực hút tĩnh điện lên xơ sợi cellulose điện tích âm. Không cần 

chất cầm màu. Chi phí nhuộm màu cao hơn và không kiểm soát được độ bền 

màu.  

b) Phẩm màu trực tiếp điện tích âm (ADD): 

Ái lực do lực van der Waal và liên kết hydro. Lực đẩy tĩnh điện có thể 

được khác phục bởi nước cứng (>15odH, 30oF). 

Độ bền màu và nhuộm màu nước nền có thể được kiểm soát bằng cách 

thêm phèn hoặc chất bền màu (polymer điện tích dương cao, khối lượng phân 

tử thấp). 

Được dùng hơn 90% trong tất cả giấy in, giấy viết và giấy tissue. 

* Điều kiện và cơ chế nhuộm màu 

Độ cứng của nước 

Sự nhuộm màu đòi hỏi độ cứng của nước (>15odH, 30oF). Độ cứng chủ 

yếu được định nghĩa bởi sự hiện diện của ion Ca 2+ và Mg 2+.  

Nước sạch ở các nước Bắc Âu thường mềm, khỏang 3odH. Trong nước 

này, ADD’s có thể chỉ đạt được khỏang 60% độ bền thông thường.  

Độ cứng nước ngăn cản lực đẩy giữa phân tử phẩm nhuộm điện tích âm 

và bề mặt  cellulose điện tích âm.  

Trong những khu vực nước mềm, phải thêm MgSO4 (Bittersalz) để tăng 

độ cứng cho nước.  

* Chất cầm màu hoặc chất bề mặt Cationic 
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2.4 Màu huỳnh quang 

Chúng đựơc xem là chất làm trắng quang học, đựơc dùng để làm giấy 

sáng hơn, vì vậy sẽ đuợc dùng với bột đã tẩy trắng. màu huỳnh quang hấp thụ 

ánh sáng ở cùng tử ngoại (<370 nm) và sẽ phát xạ lại ánh sáng trong vùng 

xanh của ánh sáng thấy đựơc (pick hấp thụ là 435nm  10) và cho ta hiệu ứng 

hùynh quang mà dưới ánh sáng ban ngày, ta sẽ thấy màu trắng sáng, nhờ vậy 

có thể giấy đi màu vàng của bột giấy đã được tẩy trắng tới một mức độ hạn chế 

nào đó. Bất cứ chất nào hấp thụ ánh sáng tử ngoại cũng làm giảm hiệu quả của 

màu hùynh quang ví dụ TiO2, đất sét. CaCO3 phản xạ ánh sáng tử ngoại nên 

làm tăng hiệu quả của màu hùynh quang. 

3. Cơ sở hóa học của hiện tượng nhuộm màu cho giấy 

Mối quan hệ giữ phẩm màu và giấy có thể xét trên hai quan điểm 

Những yếu tố có ảnh hưởng đến sự liên kết của chất màu trong tờ giấy, 

nghĩa là liên quan đến độ bảo lưu của màu 

Những cấu tử khác, những điều kiện khác của hệ huyền phù và của máy 

xeo giấy có ảnh hưởng đến sự phát triển của màu. 

a) Sự bảo lưu của màu 

AD

Phẩm nhuộm dạng kết tủa: 

Cellulo

AD

Ghi :  Anionic Direct Dye 

Chất cầm màu Cationic (hoặc tương 
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Sự bảo lưu của màu có quan hệ chặt chẽ với sự bảo lưu các thành phần 

mịn và chất độn. Các chất phụ gia có khuynh hướng hấp thụ lên những cấu tử 

có bề mặt riêng lớn. 

Màu trực tíêp có ái lực tự nhiên với xơ sợi do có độ hòa tan thấp. khi 

phèn được dùng với hệ màu này, các hạt màu sẽ tương tác với phèn và sẽ có 

điện tích dương. Mạch phân tử xenlulo có chứa nhiều nhóm chức và có khả 

năng tham gia tạo liên kết hydro. Thuốc nhuộm trực tiếp có cấu trúc mạch 

thẳng hay đồng phẳng chứa các nhóm OH hay NH2 có khả năng tạo liên kết 

hydro với nhóm OH của mạch xenlulo. Ngòai ra lực vandervan cũng giữ vai trò 

đáng kể trong sự tạo liên kết giữa phân tử màu và bề mặt xơ sợi. 

Thuốc nhuộm trực tiếp cation có điện tích dương có thể tương tác với bề 

mặt xơ sợi điện tích âm.  

Nếu kết hợp dùng cả phẩm màu trực tiếp điện tích âm và điện tích dương 

thì sẽ cho kết quả tốt hơn là dùng riêng từng loại. 

Màu axit tương tự màu trực tiếp nhưng thiếu độ đồng phẳng trong cấu 

trúc. Chúng có nhiều nhóm hòa tan nên ngăn chặn sự liên kết tốt giữa màu và 

xơ sợi. màu và xơ sợi hơn nữa lại có cùng điện tích bề mặt nên chúng không có 

lực hút tĩnh điện, do vậy phải dùng thêm chất trợ bảo lưu điện tích dương cùng 

với màu axit. 

Màu kiềm điện tích dương nên nó có lực hút tĩnh điện với xơ sợi. 

Khi thêm màu vào huyền phù xơ sợi, một cân bằng được thiết lập giữa 

các thành phần min, xơ sợi. Với màu nhạt, cân bằng tồn tại sao cho hầu hết các 

phân tử màu (thường là màu trực tiếp) đều được hấp phụ lên sợi. với màu đậm 

hơn thì phải thêm hóa chất khác vào để làm dịch chuyển cân bằng về phía sợi. 

phèn hoặc các chất keo thuộc hệ gia keo có thể dùng cho mục đích này. 

Các tác động khác để thúc đẩy cao hơn  độ bảo lưu màu là: gia nhiệt cho 

hỗn hợp huyền phù, thêm muối hoặc phèn trong huyền phù bột đã gia màu 

hoặc dùng trợ bảo lưu. Các chất tăng trợ bảo lưu là những polymer mang điện 

tích cao, trọng lượng phân tử thấp và có chứa các cấu tử như chất gia cường 

ướt. các chất nhựa gia cường ướt và tiinh bột cation cũng góp phần cung cấp 
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điện tích dương cho chất màu và cải thiện độ bảo lưu của chất màu trong quá 

trình xeo giấy. 

b) Những tương tác ảnh hưởng đến sự phát triển màu 

Loại nguyên liệu thứ hai liên quan đến hóa học về giấy và hóa chất màu 

bao gồm những tương tác ảnh hưởng đến sự phát triển màu có được từ hệ chất 

màu sử dụng. Ví dụ như sự tương tác của Cl2 và ClO2 hiện diệntrong hệ thống 

máy xeo giấy như tác chất kiểm tra vi sinh. Nếu hàm lượng những chất này 

không được kiểm tra cẩn thận, chúng có thể phản ứng với thuốc nhuộm và làm 

vô hiệu thuốc nhuộm. 

Các yếu tố có ảnh hưởng đến sự phát triển màu là: 

 Thành phần sợi 

 Loại và hàm lượng chất độn 

 Chỉ số thoát nước của sợi 

 Thời gian tiếp xúc trước khi tiến hành quá trình tạo hình tờ giấy 

 Loại và hàm lượng chất gia keo 

 Nồng độ phèn và ion nhôm 

 pH, độ axit tổng cộng 

 loại và hàm lượng các loại nhựa và tinh bột. 

* Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả nhuộm màu 

• pH 

• Sự thay đổi huyền phù bột (sự góp màu) 

• Độ tự do của bột (độ nghiền) 

• Nhiệt độ bột/ nhiệt độ và độ ẩm băng giấy 

• Nồng độ 

• Thời gian tiếp xúc 

• Thứ tự gia hóa chất (phụ gia khác) 

• Giấy đứt 

• Độ cứng của nước  

• Chất bền màu & chất độn 

• Điều kiện và phương pháp nhuộm màu 

• Xơ sợi thu hồi sau tuyển nổi 
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4. Các phương pháp gia màu . Ưu-nhược điểm 

4.1 Sự gia phẩm màu liên tục 

Tất cả phẩm nhuộm có thể bơm vào huyền phù bột ở cuối quy trình 

Ưu điểm 

 Thay đổi và điều chỉnh màu nhanh.  

 Không bị thừa màu.  

 Linh động 

 Định lượng tự động 

Nhược điểm 

 Độ ăn màu thấp và tiêu hao phẩm màu cao để màu thấm sâu  

 không đều màu nếu quá trình kiểm sóat bằng tay. 

Ứng dụng 

Chủ yếu dùng trong giấy cao cấp, shading dyes and pale to medium tissue 

shades 

4.2 Gia màu gián đoạn 

Tất cả phẩm màu được gia vào bể bột lớn đầu quy trình 

Ưu điểm: 

 Thời gian tiếp xúc lâu, độ bền màu tốt hơn và tiêu hao ít phẩm 

màu để màu thấm sâu. 

 Có thể dùng phẩm màu dạng bột 

Nhược điểm 

 Hiệu chính màu chậm, dễ bị thừa màu. 

 Độ linh động bị giới hạn 

 Đầu tư lớn để tránh vận hành bằng tay. 

Là cách truyền thống để gia màu khi màu dạng dịch lỏng không có.  

4.3 Nhuộm màu kết hợp 

70-90% phẩm màu được gia theo mẻ 

30-10% phẩm màu được gia liên tục 

Ưu điểm 

Thời gian tíêp xúc lâu, độ bền màu tốt và tiêu hao phẩm màu thấp hơn. 

Sự hiệu chỉnh màu nhanh và ít rủi ro thừa màu. Độ linh động cao.  



9 
 

Nhược điểm  

Gia màu ở nhiều vị trí, tốn công 

Phù hợp cho nhiều loại giấy, màu thấm sâu hơn cách nhuộm màu liên tục 

Đìêu kiện và vị trí gia màu liên tục. 

 

5. Điểm gia phẩm màu và chất cầm màu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 
À 
U 

Nồng độ bột 2-5% 
Vị trí dòng bột chuyển 
động hỗn độn 
No cationic additives 
close 

DÒNG BỘT 

 phẩm nhuộm nên được pha lõang trực tuyến 
với nước mềm (2-10%). 

 áp lực nước pha lõang nên đýợc giữ ổn định 
(để tránh dao động nồng độ). 

 phải đảm bảo xơ sợi không bít ống gia màu 
vào  

Nếu thêm vào nhiều dòng bột – phải đảm bảo 

Gia theo mẻ 

Gia liên tục 

Head Box 

Short 
Fiber 

Long 
Fiber 

Brok
e 

Mixing  
Chest 

Machine 
Chest 

White 
Water 

Fan  
Pump 

Ref 

Chất cầm màu 
phèn 
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5. Khái niệm nhuộm màu kết hợp 

 

 

Head Box 

Sho
rt 

Lon
g 

Bro
ke 

Mixing  
Chest 

Machine 
Chest 

White 
Water 

Fan  
Pump 

Ref 

Chất cầm 
màu 
phèn 

Gia màu từng phần 

70-90% 

10-30% 

Ví dụ: màu xanh thấm sâu 
Gia màu theo mẻ: 
1.5% PERGASOL Blue GL, 250% 
Gia màu liên tục: 
0,7% PERGASOL Blue 2R-Z Liq. 
0,15% PERGASOL Yellow S-Z Liq. 
0,4% PERGASOL Red 4G Liq. 

Lượng lớn phẩm màu cho vào mẻ => thời 
gian tíêp xúc dài, kết quả độ bền màu tốt 

và hiệu quả màu tốt! 

Tất cả phẩm màu cần cho việc kiểm soát màu được liên tục 
cho vào => hiệu chỉnh màu nhanh và có khả năng giảm độ 

sâu của màu nếu có quá nhiều màu được cho vào mẻ 
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Lợi ích của gia màu kết hợp 

• Thời gian chuyển tiếp màu giảm đáng kể (ví dụ 30 tới 10 phút) 

• Hiệu quả hiệu chỉnh màu <5 phút 

• Có thể linh hoạt sử dụng  giấy màu đứt như nguyên liệu đầu vào 

• Ít rủi ro bột thừa màu 

• Có thể dùng kiểm soát màu khép kín 

• Khuyến khích người công nhân tìm cách cải thiện màu.  

• Sự nhầm lẫn hay các trường hợp không mong muốn có thể được 

khắc phụ nhanh chóng 

 

6. Hệ thống gia màu 

 

 

7. Kiểm soát và kết hợp màu 

 

 

 

Day tanks, 100-300 
lit 

Kiểm soát mức 

Bơm tự khởi động  
Filling from Schütz container 
Dye passes through cask filters 

Bơm đo màu, heads 
of different sizes 

Gắn ống cho dòng ra ở đáy của day tanks 

Dòng nuớc pha lõang. Lưu lượng 
không đổi. Đưa phẩm nhuộm vào 

máy giấy 

Administrator
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Đo màu CIE L*a*b* 

 

Phạm vi Ciba PERGASOL 

+a

-

L

+b

-

16

+a

   

-

1.   PERGASOL Yellow 6G-Z 
Liq. 
2.   PERGASOL Yellow 3GN-
Z Liq. 
3.   PERGASOL Yellow G-Z 
Liq. 
4.   PERGASOL Yellow RN-Z 
Liq. 
5.   PERGASOL Yellow GA-Z 
Liq. 

2

3 5

4

6

7

9

10

1

11
12

8

17

14

13

15

18
19

20

21.   PERGASOL Yellow F-6G 
Liq. 
22=2. PERGASOL Yellow F-GN 
Liq. 

21

23. 

25

26 PERGASOL 
Liquid 

11.   PERGASOL Red 3B-Z Liq. 
NEW 
12.   PERGASOL Red 2B Liq. 
13.   PERGASOL Red 4G-E  Liq. 
14.   PERGASOL Violet BN Liq. 
15.   PERGASOL Blue 3RCM 
Liq. 
16.   PERGASOL Blue 2R-Z Liq. 
17.   PERGASOL Blue GD Liq. 
18.   PERGASOL Blue R Liq. 
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Ảnh hưởng của phẩm màu lên  hình màu 

Ví dụ kiểm sóat màu xanh 

PERGASOL Red 4G Liq. 

PERGASOL Red 2G-Z Liq. 

PERGASOL Orange 6R-Z Liq.  

PERGASOL Yellow S-Z Liq. 
PERGASOL Yellow GA-Z Liq. 

PERGASOL Yellow 6G-Z Liq. 

PERGASOL Blue GD-Z Liq. 

PERGASOL Violet BN-Z Liq.  

Các cách để kiểm sóat và kết hợp để tạo màu xanh 

+ + = 

+ + = 

+ + = 

+ + = 

+ + = 

Administrator
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Ví dụ kiểm soát màu hồng 

Kiểm soát màu 

dL*- nói lên sự đậm nhạt của màu. Quyết định đến việc hiệu chỉnh tăng 

giảm phẩm màu.  

da*- hiệu chỉnh bằng phẩm màu xanh lục và đỏ 

db*- hiệu chỉnh bằng phẩm màu xanh lam và vàng 

dC*- độ chói, is corrected with the dyes bringing in more or less of the 

complementary color  

Kiểm soát màu tuần hòan kín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERGASOL Red 

PERGASOL Red 

PERGASOL Violet 

Đòi hỏi đầu tý vào 

 máy đo ảnh phổ on-line 

 phần mềm 

 tự động thay đổi áp bơm 

Paper Tambour 

Máy đo ảnh phổ 
TOO 

BLUE 

Lợi ích 

 cho profile màu tòan cuộn giấy  

Bù lại sự thay đổi màu do thêm giấy đứt và xơ sợi sau tuyển nổi vào dòng bột 

 thay đổi màu nhanh 

Administrator
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8. Độ bền ánh sáng 

Đèn Xenon :                                                          

Mẫu được đặt dứơi ánh sáng đèn Xenon lamp cho đến khi tờ giấy bị mờ.  

Sau đó mẫu được đối chiếu với độ mờ trong Blue Wool Standards (1-8), cho độ 

mờ tương đối. 

1  Độ bền ánh sáng thấp               - Tissues/ disposables 

2-3  Độ bền ánh sáng trung bình    - Printings/ writings 

4-5  Độ bền ánh sáng tốt                         - Cover papers 

6-8  Độ bền ánh sáng rất tốt               - Laminates 

Daylight tubes:       

So với đèn Xenon Arc thì ít khả năng gây mờ hơn.  

Dùng co những loại giấy có độ bền ánh sáng thấp giấy sao chép hình ảnh 

không carbon. 

Sự tương quan giữa khi đặt giấy 

 dưới ánh sáng Xenon và Daylight 

Blue Wool Scale 

Light fastness rating 

Xenon 

Arc 

Daylight 

Exposure 

3 

4 

5 

3-4 giờ 

6-8 giờ 

30-40 giờ 

30-40 giờ 

70-100 giờ 

240-280 giờ 
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