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PHẦN I: VIỆN HOÁ HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 
 

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VIỆN HOÁ HỌC CÔNG 

NGHIỆP VIỆT NAM 
 

1. Giới thiệu chung 

Tên tiếng Anh  Institute of Industrial Chemistry 

Tên viết tắt            IIC 

 

2. Lĩnh vực hoạt động  

 Nghiên cứu khoa học công nghệ hoá học, triển khai và áp dụng các tiến bộ 

kỹ thuật bao gồm nghiên cứu ứng dụng, thực nghiệm, sản xuất - chế tạo ra công 

nghệ, sản phẩm, vật liệu và thiết bị mới cho ngành công nghiệp hóa chất và các 

ngành kinh tế khác. 

 Đánh giá, giám định, phân tích chất lượng sản phẩm hoá chất, tài nguyên, 

môi trường. 

 Tư vấn cho Tổng Công ty và các đơn vị kinh tế trong và ngoài Tổng Công ty 

về khoa học kỹ thuật. Tham gia lập và thẩm định các dự án khoa học kỹ thuật, soạn 

thảo công nghệ hoá học. 
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 Đào tạo sau đại học và tham gia đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật và công 

nghệ chuyên ngành. 

 Dịch vụ khoa học kỹ thuật. 

 Sản xuất, kinh doanh. 

 

3. Lịch sử phát triển 

Năm 1955 tiền thân là Phòng thí nghiệm thuộc Sở Mỏ Đông Dương.  

Năm 1957 thành Viện nghiên cứu Công nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp và 

được đổi tên thành Viện Hoá học.  

Theo Quyết định số 75CP/TTg ngày 30/4/1964 của TT Chính phủ, Viện Hoá 

học hợp nhất với Phòng Hoá học thuộc UBKHNN thành Viện nghiên cứu hoá học 

thuộc Bộ Công nghiệp nặng.  

Năm 1969 đổi tên thành Viện Hoá học Công nghiệp. 

 

4. Các bộ phận chức năng của Viện 

 Phòng thí nghiệm trọng điểm lọc hoá dầu (Số 2 Phạm Ngũ Lão) 

 Trung tâm công nghệ hoá dược: nghiên cứu các công nghệ về sản xuất thuốc 

từ các nguồn nguyên liệu tự nhiên và hoá thạch. 

 Trung tâm khoa học vật liệu. 

 Trung tâm hoá học hữu cơ, hoá học bề mặt: nghiên cứu tổng hợp các chất 

hoạt động bề mặt… 

 Trung tâm vô cơ phân bón: nghiên cứu vô cơ, hoá chất nông nghiệp… 

 Trung tâm phân tích, MT. 

 Trung tâm Môi trường và an toàn hoá chất. 

 Trung tâm công nghệ sinh học. 

 Trung tâm phụ gia dầu mỏ: nghiên cứu phụ gia dùng cho dầu mỏ… 
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 Trung tâm nghiên cứu phát triển: triển khai công nghệ quy mô pilot để đưa ra 

thị trường. 

 Trung tâm nghiên cứu khoa học. 

 Xưởng triển khai công nghiệp quy mô pilot 

 Các phòng chức năng khác như tài vụ, kho chứa…. 

Xưởng triển khai quy mô công nghiệp (pilot) 

 Xưởng sản xuất thuốc tuyển nổi với dây chuyền Oxy hoá paraffin. 

 Xưởng sản xuất formalin bằng phương pháp oxy hoá – dehydro hoá hỗn hợp 

metanol – không khí công nghệ BASF xúc tác Bạc. 
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CHƯƠNG 2: PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA 

CÔNG NGHỆ LỌC – HOÁ DẦU 
 

1. Cơ cấu tổ chức, hoạt động 

 Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia Công nghệ Lọc – Hoá dầu được thành 

lập năm 2003 theo quyết định của chính phủ với số tiền đầu tư 67 tỷ đồng, là một 

đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học Công nghệ. 

 Ban lãnh đạo của phòng thí nghiệm bao gồm giám đốc do Bộ Khoa học Công 

nghệ chỉ định và các phó giám đốc do Viện Hoá học Công nghiệp Việt Nam chỉ 

định. Hoạt động song song với ban giám đốc còn có một hội đồng chuyên ngành. 

 Hiện nay, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia Công nghệ Lọc – Hoá dầu 

đang thực hiện hai nhiệm vụ chính là nghiên cứu khoa học và đào tạo (bậc cao học 

và tiến sĩ). 

 

2. Các dự án, đề tài đang triển khai 

Với thế mạnh về đội ngũ cán bộ khoa học cũng như trang thiết bị được nhà 

nước đầu tư, phòng thí nghiệm đã và đang triển khai rất nhiều dự án và các đề tài 

khoa học mà tiêu biểu là: 

 Sản xuất - Al2O3 trên quy mô pilot, đã thành công trong việc ép viên và tạo 

hạt. 

 Sản xuất nhiên liệu sinh học (biodiesel) trên xúc tác dị thể với công suất 200 

tấn/năm. Nguyên liệu chủ yếu đi từ mỡ cá và dầu hạt (Jatropha, cao su). Dự án này 

hợp tác với Hàn Quốc. 

 Sản xuất nhiên liệu etanol. 

 Nghiên cứu về quá trình HDS và xúc tác TiO2 quang hoá. 

 

3. Các trang thiết bị chủ yếu của phòng thí nghiệm 
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Phòng thí nghiệm hiện nay đang sở hữu các thiết bị trên quy mô pilot và các 

thiết bị phân tích. Trong đó bao gồm thiết bị phân tích sản phẩm đầu, phân tích môi 

trường và các thiết bị nghiên cứu xúc tác. 

Sau đây là một số thiết bị chính: 

3.1 Thiết bị sấy phun 

3.1.1 Mục đích 

Tạo hạt cho xúc tác (dạng bột mịn) 

 

3.1.2 Nguyên tắc hoạt động 

 Đưa một dung dịch qua kim phun tạo các tia, không khí nóng được hút từ 

dưới lên, cắt qua dòng dung dịch tạo các hạt nhỏ. Trong quá trình rơi từ trên xuống 

chúng sẽ nguội dần rồi vào phễu chứa. Khí lẫn các hạt bé được đưa qua xyclon để 

thu hồi lại. 

 Khi thay kim phun to hơn ta có thể sử dụng để phun dung dịch dạng gel để 

tạo ra xúc tác mịn. 

 Có thể điều chỉnh kích thước hạt bằng kích thước đầu phun, tốc độ phun và 

tốc độ dòng không khí, nhiệt độ. 

 

3.2 Thiết bị quang phổ hồng ngoại IR 

3.2.1 Mục đích 

Nghiên cứu cấu trúc của phân tử. 

 

3.2.2 Nguyên tắc hoạt động 

 Các hợp chất hoá học có khả năng hấp thụ chọn lọc các bức xạ ở vùng hồng 

ngoại. Khi đó các phân tử bị dao động với nhiều vận tốc khác nhau và thu được 

một dải phổ hấp thụ gọi là hấp thụ bức xạ hồng ngoại. Mỗi nhóm chức, liên kết sẽ 
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có một vùng hấp thụ đặc trưng, qua đó ta có thể xác định được công thức của các 

hợp chất. 

 Cấu tạo của thiết bị IR bao gồm 4 phần chính: 

- Nguồn phát bức xạ: thường là các đèn đốt. 

- Hệ tán sắc dành cho quang phổ kế tán sắc: lăng kính hoặc cách tử. Đối với 

quang phổ kế không tán sắc thường dùng một bộ lọc để cô lập bước sóng cần xác 

định. 

- Detector: để nhận và ghi tín hiệu 

 Tại phòng thí nghiệm này, ta có thể tiến hành đo theo hai phương pháp: đo 

trong môi trường khí trơ N2 để loại bỏ ảnh hưởng của hơi nước; đo insitu (Khi đó 

tiến hành hút chân không, áp suất cỡ 10-3 – 10-4 mmHg) 

 

3.3 Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) 

3.3.1Mục đích 

Sử dụng để đo các chất có to
s cao, không dùng sắc ký khí được. 

 

3.3.2 Nguyên tắc hoạt động 

Đây là một phương pháp phân tích hoá lý dựa trên nguyên tắc hấp thụ và nhả 

hấp thụ liên tục của chất hấp thụ. Sau đó dựa vào các thông số đo được để xác định 

nồng độ các chất cần phân tích. 

 

3.4 Sắc ký khí kết hợp khối phổ (GC – MS) 

3.4.1 Mục đích 

GC – MS là một phương pháp có độ nhạy rất cao, thường được dùng để 

nghiên  cứu thành phần các chất trong không khí, dung dịch… 

 

3.4.2 Nguyên tắc hoạt động 
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 GC – MS được cấu tạo từ hai thành phần: sắc ký khí để phân tách hỗn hợp 

thành các chất riêng biệt và khối phổ để xác định cả định tính và định lượng các 

chất đó. 

 Sắc ký khí bao gồm: cửa nạp mẫu, vỏ ngoài và cột tách. 

 Khối phổ bao gồm: nguồn ion, bộ lọc, detector. 

 Sau khi qua hai bộ phận trên, tín hiệu thu được sẽ đưa về máy tính để xử lý, 

đưa ra kết quả khối phổ. Kết quả này sẽ được so sánh với một thư viện khối phổ đã 

có sẵn và đưa ra kết luận hợp chất cần xác định. 

 

3.5 Thiết bị phân tích nhiệt vi phân (DTA) 

3.5.1 Mục đích 

Xác định nhiệt độ mất nước, nhiệt độ phân huỷ trước khi biến đổi pha hay 

nhiệt độ biến đổi pha. 

 

3.5.2 Nguyên tắc hoạt động 

 Chất cần phân tích được so sánh với một chất chuẩn hoặc môi trường. Tham 

số cần theo dõi chính là hiệu số T giữa nhiệt độ của hai chất trên. Sau đó thiết bị 

sẽ cho ta đường biểu diễn sự phụ thuộc T vào nhiệt độ (hoặc thời gian, khối 

lượng). 

 Trên trục thẳng đứng luôn có dấu hiệu cho biết rõ chiều thu nhiệt và toả 

nhiệt. Hiệu ứng thu nhiệt thường đặc trưng cho quá trình như bay hơi, thăng hoa, 

nóng chảy… Hiệu ứng toả nhiệt thường đặc trưng cho quá trình chất rắn chuyển từ 

trạng thái vô định hình sang tinh thể, đồng phân hoá… Tuy nhiên nếu có phản ứng 

oxy hoá - khử xảy ra thì còn kèm theo sự mất khối lượng trên đường TGA. 

 Chất chuẩn được lựa chọn sao cho trong khoảng nhiệt độ nghiên cứu nó hấp 

thụ nhiệt chỉ để nóng lên mà không có bất kỳ hiệu ứng nhiệt nào khác. Như thế,  

tuy cùng nằm trong một chế độ gia nhiệt như nhau nhưng mỗi khi ở mẫu nghiên 
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cứu xảy ra quá trình thu hay toả nhiệt thì nhiệt độ của nó vẫn luôn chênh lệch so 

với chất chuẩn. Để đo T người ta thường dùng cặp nhiệt điện bằng Pt, Cu… 

 

3.6 Thiết bị XRD 

3.6.1 Mục đích 

Dùng để nhận diện chính xác các pha tinh thể, có thể dùng để định lượng và 

kích thước hạt. 

 

3.6.2 Nguyên tắc hoạt động 

Khi chiếu chùm tia X tới bề mặt tinh thể và đi sâu vào bên trong mạng lưới 

tinh thể thì các nguyên tử và ion bị kích thích và phát ra các tia phản xạ. Từ đó ta 

có thể nghiên cứu cấu trúc của các tinh thể. 

 

3.7 Thiết bị xác định bề mặt riêng và kích thước mao quản trung bình theo 

phương pháp BET 

3.7.1 Mục đích 

Xác định bề mặt riêng, kích thước mao quản của vật liệu. 
 

3.7.2 Nguyên tắc hoạt động 

 Dựa vào sự hấp phụ của các phân tử khí lên trên bề mặt các chất rắn. Từ đó 

xác định bề mặt riêng của chúng. 

 Ở đây thường dùng N2 để làm khí hấp phụ và N2 lạnh để nhả hấp phụ trong 

các lỗ xốp. Có thể dùng H2O. 

 

3.8 Thiết bị nghiên cứu phản ứng pha lỏng 

3.8.1 Mục đích 

Nghiên cứu các quá trình, phản ứng và thông số của phản ứng trong pha 

lỏng. 
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3.8.2 Nguyên tắc hoạt động 

 Thiết bị phản ứng loại 2 vỏ. 

 Sử dụng bơm dầu gia nhiệt cho hỗn hợp phản ứng, khuấy cần. Cặp nhiệt điện 

để đo nhiệt độ và điều chỉnh. Tốc độ khuấy lớn hơn 200V/P. 

 Sản phẩm được tháo ra ở đáy. 

 Ứng dụng chủ yếu cho sản xuất biodiesel và Al2O3. 

 

3.9 Thiết bị nghiên cứu phản ứng pha khí 

 Xúc tác đặt cố định trong thiết bị hình chữ U; bơm chất lỏng trộn với khí, 

điều chỉnh lưu lượng bằng van, điều chỉnh nhiệt độ bằng đồng hồ. 

 Pha khí được ghép trực tiếp với sắc ký khí để đo và xác định kết quả. 

 Tái sinh xúc tác bằng thổi khí. 

 

3.10  Thiết bị HDS và reforming 

 Sử dụng xúc tác Co-Mo/Al2O3, xúc tác này phải được sunfua hoá để tránh 

mất hoạt tính. 

 Ống phản ứng rất bé, có bộ tách khí lỏng. 

 Do đây là phản ứng của 3 pha, có sự tiếp xúc của 3 pha nên cần có sự phân 

tách tốt. 

 Toàn bộ được đặt trong một thiết bị gia nhiệt. 

 

3.11 Các thiết bị xác định tính chất của dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ 

 Thiết bị đo đường cong chưng cất. 

 Thiết bị xác định nhiệt trị. 

 Thiết bị xác định điểm anilin. 

 Thiết bị xác định hàm lượng cặn cacbon. 
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3.12 Các thiết bị nghiên cứu xúc tác 

 Máy tạo hạt xúc tác. 

 Thiết bị ly tâm tách xúc tác. 

 Thiết bị nghiên cứu quá trình nạp, xả xúc tác. 
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CHƯƠNG 3: PHÂN XƯỞNG OXY HOÁ PARAFIN SẢN XUẤT 

THUỐC TUYỂN QUẶNG 
 

 Chất hoạt động bề mặt 

- Định nghĩa: Chất hoạt động bề mặt là những chất có tác dụng làm giảm sức 

căng bề mặt của dung dịch. 

- Cấu tạo và tính chất: 

 Mỗi phân tử chất hoạt động bề mặt gồm 2 phần: 1 phần không phân cực, kỵ 

nước (gốc hydro cacbon); 1 phần phân cực, ưa nước (các nhóm chức axit, rượu, 

amin…) 

 Các phân tử chất hoạt động bề mặt tập trung phần nhiều trên bề mặt dung 

dịch, chiếm một phần diện tích bề mặt. Nếu đầu phân cực càng mạnh và gốc R 

càng lớn thì khả năng làm giảm sức căng bề mặt càng cao. 

           

1. Khái niệm 

Tuyển Quặng là quá trình làm giàu quặng. 

Khi khai thác thì hàm lượng quặng chỉ khoảng 12% muốn sử dụng được thì 

hàm lượng này phải được nâng lên 32% do vậy phải làm giàu. 

Có nhiều phương pháp tuyển: 

o Tuyển bằng trọng lực. 

o Tuyển bằng điện. 

o Tuyển bằng từ, nung thiêu. 

o Tuyển nổi  là phương pháp được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp. 

Thuốc tuyển nổi: trên nguyên tắc là quặng bám vào bóng khí và có khối 

lượng riêng nhỏ hơn với tốc độ khuấy trộn phù hợp thì quặng nổi lên trên, trên bề 

mặt có cánh gạt, gạt liên tục ra ngoài. 

Cần khoảng 350g thuốc tuyển cho 1 tấn quặng. 
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2. Công nghệ oxy hoá paraffin lỏng 

          Tháp Oxy Hoá: Parafin lỏng được nạp vào tháp và tiến hành sục khí từ dưới 

lên tạo các bóng khí. 

          Lúc đầu nâng nhiệt lên 150oC, ở nhiệt độ này xảy ra phản ứng oxi hóa 

parafin, sau đó ngừng cấp khí mà cấp nhiệt để hạ nhiệt phản ứng xuống tránh các 

phản ứng phụ, phản ứng dây truyền làm giảm hiệu suất oxy hoá, khối hỗn hợp đi 

lên trên và qua bộ phận Xyclon tách hạt, tách dầu nhẹ và tiếp tục được đưa qua bộ 

phận làm lạnh ống chùm tại bộ phận này nước được ngưng tụ lại và đưa vào thùng 

chứa, khí phản ứng đi qua bình chứa xút. 

 

2.1 Thuốc Tuyển Quặng 

Lµ c¸c hãa chÊt dïng ®Ó lµm giµu quÆng b»ng ph¬ng ph¸p tuyÓn næi.  

Tuyển nổi là quá trình công nghệ tuyển dựa trên sự khác nhau về năng lưọng 

bề mặt riêng (tính dính ướt bề mặt), khả năng bám dính lên bề mặt phân chia các 

pha như nước - không khí hoặc nước - dầu của các loại hạt khoáng vật để phân chia 

chúng thành các sản phẩm nổi và không nổi. Đây là phương pháp vạn năng, được 

dùng để tuyển tất cả các loại khoáng sản có ích có độ xâm nhiễm mịn và rất mịn, 

cũng như dùng dể tận thu khoáng vật có ích chứa trong bùn thải của các xưởng 

tuyển trọng lực và tuyển từ, xử lí nước thải công nghiệp và dân dụng để tận thu 

chất có ích và chống ô nhiễm môi trường. 

 

2.2 Chất tập hợp (Thuốc tập hợp) 

Đó là những chất hoạt động bề mặt tác dụng một cách chọn lựa lên bề mặt các 

hạt khoáng vật chất nhất định và làm cho bề mặt đó có tính kỵ nước. Thuốc tập hợp 

tác dụng tập trung trên bề mặt phân chia pha khoáng vật - nước do đó làm kỵ nước 
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bề mặt hạt khoáng vật và đảm bảo khả năng bám dính cần thiết của nó vào bóng 

khí và cùng nổi lên. 

Có rất nhiều phương pháp chế tạo thuốc tuyển quặng từ các nguồn nguyên 

liệu khác nhau: tổng hợp từ nguyên liệu là sản phẩm dầu mỏ, từ dầu thực vật, mỡ 

động vật… Tuy nhiên, dầu thực vật và mỡ động vật còn là các nguyên liệu được 

dùng nhiều trong ngành thực phẩm. Vì vậy, chế tạo thuốc tuyển từ nguồn nguyên 

liệu hoá dầu trên cơ sở oxy hoá các phân đoạn paraffin lỏng là có triển vọng hơn 

cả. 

 

2.3 Chất tạo bọt (Thuốc tạo bọt) 

Dầu thông   Rượu béo (MIBC)   Polyglycols   

Polyoxyparafins   Cresylic Acid (Xylenol)    

 

2.4 Chất điều chỉnh 

Chất điều chỉnh độ pH 

Vôi khô CaO 

Natri cacbonat Na2CO3 

Natri hidroxit NaOH 

Axit H2SO4, HCl 

Chất điều chỉnh dạng Cationic: 

Ba2+, Ca2+, Cu+, Pb2+, Zn2+, Ag+ 

Chất điều chỉnh dạng Anionic: 

SiO3
2-, PO4

3-, CN-, CO3
2-, S2- 

Chất điều chỉnh hữu cơ: 

Dextrin, tinh bột, hồ, CMC 

 

2.5 Sơ đồ thiết bị oxy hoá parafin trong PTN 

Các thí nghiệm oxy hoá được thực hiện trên hệ thống thiết bị oxy hoá thuỷ 

tinh cỡ 100-150g/mẻ. 

1/ máy nén khí  

2/ lưu lượng kế 

3/ tháp sủi bọt 
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4/ bộ phận gia nhiệt 

5/ bộ phận ngưng tụ 

 
 

Tháp oxy hoá làm việc theo nguyên tắc sủi bọt, tháp có đường kính Φ = 

20mm, chiều cao H=800mm. để ngưng tụ các hợp chất dễ bay hơi và nước phản 

ứng. Phía trên tháp nối với sinh hàn hồi lưu và bộ phận tách nước. Các hợp chất dễ 

bay hơi được ngưng tụ và quay lại tháp phản ứng, nước do thiết bị phản ứng sinh ra 

được tách ra ngoài qua bộ phận tách nước. 

Nhiệt độ phản ứng được điều khiển tự động bằng rơ le nhiệt với độ chính xác 

±1oC, không khí đưa vào nhờ máy nén khí, làm sạch khỏi tạp chất cơ học, qua lưu 

lượng kế và bộ phận đun nóng không khí và sục vào phía dưới của tháp oxy hoá, 

parafin lỏng được trộn với xúc tác ở nhiệt độ 100-130oC rồi đưa vào phía trên của 

tháp phản ứng, các mẫu phân tích và sản phẩm được lấy ra qua van dưới đáy tháp. 
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Sơ Đồ Quy Trình Công Nghệ Xưởng Sản Xuất Thuốc Tuyển 

 

 
Trong công nghệ chế tạo thuốc tuyển, khâu quyết định chất lượng đến chất 

lượng sản phẩm và hiệu suất của toàn bộ dây chuyền sản xuất DO là công đoạn oxy 

hoá parafin. Phản ứng oxy hoá parafin xảy ra ở nhiệt độ 140-150oC là phản ứng toả 

nhiệt. Trên thế giới, thiết bị oxy hoá parafin được thiết kế hoạt động theo phương 

pháp liên tục, có ưu điểm là năng xuất thiết bị cao, ít tốn năng lượng. Tuy nhiên 
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thiết bị liên tục đòi hỏi phải có các thông số công nghệ rất ổn định, mặt khác việc 

thiết kế và chế tạo thiết bị này rất phức tạp, đòi hỏi trình độ công nghệ cao. Với 

mục tiêu nghiên cứu để tìm ra chế độ công nghệ phù hợp thì việc sử dụng thiết bị 

gián đoạn với ưu điểm dễ thay đổi thông số công nghệ sẽ thích hợp hơn, chính vì 

vậy nên viện lựa chọn công nghệ oxy hoá gián đoạn. 

Để cấp nhiệt cho hệ thống, Viện lựa chọn giải pháp gia nhiệt bằng hơi quá 

nhiệt giải nhiệt bằng nước và tháp có thêm bộ phận phân phối khí và điều tiết khí 

với giải pháp này tháp oxy hoá chế tạo ra đã đáp ứng được yêu cầu của công nghệ 

tăng hiệu suất của phản ứng oxy hoá, dễ điều chỉnh và khống chế đuợc các chế độ 

công nghệ, kể cả nhiệt độ khối phản ứng, dễ vận hành và sử dụng an toàn. Mặt 

khác, việc sử dụng nồi hơi quá nhiệt đã giảm được chi phí về năng lượng cho toàn 

bộ dây chuyền, vì các công đoạn khác như trung hoà, lắng tách, DO và sản xuất PO 

cũng cần phải gia nhiệt.  

Xúc tác cho quá trình: Trong phân xưởng này chủ yếu dùng xúc tác đồng 

thể. Xúc tác của mẻ trước có thể dùng cho mẻ sau mà không cần phải thêm xúc tác. 

Thiết bị chính: 

Thiết bị oxy hoá: 

Gồm 1 thiết bị chính. 

  Ban đầu nạp parafin lỏng vào tháp. Sục khí vào tháp ở dạng sủi bọt, qua lớp 

chất lỏng paraffin từ dưới lên tạo các bong khí. Vì phản ứng toả nhiệt, lên ban đầu 

ta cần mồi nhiệt cho phản ứng bằng hơi nước quá nhiệt lấy từ bộ phận lò hơi sản 

xuất hơi quá nhiệt. Khi nhiệt độ phản ứng đạt tới 150oC. Ở nhiệt độ đó xảy ra phản 

ứng parafin + O2 , sau đó ngừng cấp khí mà cấp nước để giảm nhiệt phản ứng dây 

truyền. Khối không khí đi qua bộ phận xyclon tách hạt, tách dầu nhẹ, rồi không khí 

qua tiếp bộ phận làm lạnh ống chùm. Nước sinh ra ngưng tụ lại trở về thùng chứa. 

Khí được đưa đi xử lý. 
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Định kỳ phân tích chỉ số axit khi đạt đến 45-46 thì dừng phản ứng. Sản phẩm 

của quá trình là oxydat. Và được đưa sang thiết bị trung hoà. 

Bộ phận trung hoà: 

Là thiết bị dạng thùng có cánh khuấy, dùng xút khoảng 20% trung hoà các 

axit béo ở 950C trong 4-6h. Sau khi trung hoà nó sẽ chuyển sang bộ lắng tách. Bộ 

lắng tách gồm 4 thùng làm việc độc lập nhau. 

 

3. Quy trình vận hành hệ thống oxy hoá trong xưởng sản xuất thuốc tuyển 

3.1 Nạp nguyên liệu vào tháp oxy hoá 

Định lượng paraffin sạch và praffin thu hồi trong thùng chứa 1 

 Kiểm tra, mở các van trên đường nạp liệu, khoá các van tháo sản phẩn 

oxydat, lấy mẫu van hồi lưu về thùng chứa số 1. 

 Chạy bơm nạp liệu để đưa nguyên liệu từ thùng chứa số 1 sang tháp oxy hoá 

2. Khi bơm hết nguyên liệu từ 1 sang 2. Tắt bơm, khoá van vo. 

 Chạy máy nén khí. 

 Bơm nước làm mát ở các thiết bị ngưng tụ. 

 Bơm tuần hoàn dung dịch xút  ở các thiết bị hấp thụ. 

 

3.2 Nâng nhiệt - tiến hành phản ứng oxy hoá 

3.2.1 Nâng nhiệt 

 Khoá van V4, mở van Vt (hoặc van tay) để đưa hơi quá nhiệt vào ống xoắn 

và vỏ thiết bị gia nhiệt cho khói phản ứng (Các van đường nước ngưng, V7 mở). 

 Lưu lượng khí nhở bằng cách xả bớt khí. 

 Khi nhiệt độ T1 đạt 1000C, nâng lưu lượng không khí lên. Khi nhiệt độ đạt 

1400C, ngưng cấp hơi, khoá van cấp hơi tổng phía trước van V4, mở hết van V4. 

 

3.2.2 Khống chế nhiệt độ, duy trì phản ứng oxy hoá  
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 Khi nhiệt độ T1 đạt 1450C. 

 Khoá van V7, (các van đường nước ngưng mở và van V4 mở). 

 Điều chỉnh các van đầu ra của bơm nước lạnh vào vỏ các ống xoán để khống 

chế nhiệt độ phản ứng trong tháp oxy hoá số 2 (Từ145÷1500C)  

 Duy trì nhịêt độ phản ứng ở 1500C trong 1 giờ sau đó giảm xuống 1450C. 

 Sau 3 giờ kể từ khi bắt đầu đạt nhiệt độ 1500C lấy mẫu phân tích (van V2) 

khi chỉ số axit CSA đạt ≥40 thì phản ứng thêm 30 phút (kể từ lúc lấy mẫu) và dừng 

phản ứng. 

 Khống chế để khi dừng phản ứng CSA= 45÷50.  

 

3.3 Kết thúc phản ứng 

 Mở hếtcác van đầu ra của bơm nước làm mát để làm nguội oxydat trong tháp 

oxy hoá số 2. 

 Khi nhiệt độ <1000 C, giảm lưu lượng không khí Vkk 3m3/h. Mở van V1 tháo 

oxydat xuống thùng chứa 8 (sau đó bơm thêm TB trung hoà 9). 

 

3.4 Xử lý khí thải 

Khí thải trong quá trình oxy hoá được xử lý qua một số thiết bị như tách khí 

lỏng, tháp đệm… nhưng trong thành phần khí thải vẫn có nhiều tạp chất độc hại 

cho môi trường như hydrocacbon mạch ngắn, các axít, este nhẹ. Chúng được xục 

vào thùng chứa 20% xút để xử lý các khí axit còn dư, sau đó được đưa tới lò đốt để 

đốt hết lượng khí thải còn lại. Hỗn hợp khí được phóng không chủ yếu chỉ còn CO2 

và hơi nước, là những chất không độc hại. 

 

3.5 Sự cố 

 Tắt máy nén khí. 

 Tắt cầu dao điện khi có sự cố cháy nổ. 
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 Chuẩn bị sẵn bình cứu hoả. 

 Tắt lò đốt xử lý khí. 

 Khi cần thiết có thể mở van V3 để nguyên liệu chảy lại bình chứa số 1. 

 

4. Quy trình trung hoà oxydat 

Oxydat từ thiết bị 8 có nhiệt độ nhỏ hơn 100oC được bơm lên thiết bị 10 để 

định lượng sau đó được tháo xuống thiết bị 9. Dầu nhẹ tách ra từ thiết bị 4 cũng 

được đổ vào TB9. 

1,56
85,05,140)( 


CSAdaunhedatThetichoxyOHdungdichNa  

Cấp hơi bão hoà vào TB9 chạy máy khuấy, duy trì nhiệt độ phản ứng 90-

95oC trong khoảng 4h. Bổ sung nước vào nồi sao cho thể tích khối phản ứng 

khoảng 560-590 lít, PH = 8,5-9,0 nâng nhiệt lên đến 95oC rồi tháo xuống thiết bị 

lắng. 

Quy tr×nh phân tích đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào và chất lượng 

sản phẩm. 

 

4.1 . Phương pháp xác định chỉ số axit 

Chỉ số axit là số miligam KOH để trung hoà lượng axit béo tự do có trong 1g 

dầu mỏ. Chỉ số này được xác định theo tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 2639-78. Tiêu 

chuẩn này quy định phương pháp xác định chỉ số axit, áp dụng cho dầu thực vật. 

4.1.1 Dụng cụ và thuốc thử  

 Bình nón dung tích 250ml; 

 Buret 25ml và 50ml, có độ chia đến 0,1ml; 

 Micro buret loại 2ml chia độ 0,01ml; 

 Cân phân tích; 

 Bếp cách thuỷ; 
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 Dung dịch phenolphthalein 1% pha trong etanol; 

 Dung dịch kali hydroxit nồng độ 0,1N hay natri hydroxit 0,1N; 

 Dung môi hỗn hợp gồm hai phần ete etylic và một phần etanol. Hỗn hợp 

được trung hoà bằng dung dịch KOH hay NaOH 0,1N với chỉ thị màu 

phenolphthalein đến khi xuất hiện màu hồng nhạt. 

 

4.1.2 Tiến hành thử 

Cân 3-5g mẫu vào bình nón, thêm vào đó 50ml dung môi hỗn hợp đã được 

trung hoà, lắc cho tan dần. Trường hợp dầu không tan hết phải vừa lắc vừa đun nhẹ 

bình trên bếp cách thuỷ rồi làm nguội đến nhiệt độ 15-20oC. Sau đó cho vào bình 5 

giọt chỉ thị phenolphtalein và dung dịch KOH 0,1N để chuẩn độ đến khi hiện màu 

hồng nhạt, bền trong 30 giây. 

 

4.1.3 Tính kết quả 

 Chỉ số axit của dầu (x) tính bằng công thức: 

                                 X   =   5,611 . K . V/ G    

Trong đó: V - Lượng dung dịch KOH 0,1N đã dùng để chuẩn độ (ml) 

                           K - Hệ số điều chỉnh của dung dịch KOH tới nồng độ 0,1N 

                             5,611 - Lượng KOH tương ứng với 1ml dung dịch kiềm nồng độ 

0,1 N (mg) 

                           G - Lượng mẫu thử (g) 

 Kết quả cuối cùng là trung bình cộng của hai kết quả thử song song. Chênh 

lệch cho phép giữa hai kết quả thử song song không lớn hơn 0,1mg đối với dầu 

chưa tinh chế; không lớn hơn 0,06mg đối với dầu tinh chế. 

 

4.2 Phương pháp xác định chỉ số xà phòng hoá 
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Chỉ số xà phòng hoá là chỉ số miligam KOH cần để xà phòng hoá hết lượng 

glyxerit, photphatit và trung hoà axit béo tự do có trong 1g mẫu. 

Chỉ số này là đặc trưng của khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp axit 

tự do và triglyxerit. 

Chỉ số xà phòng hoá được xác định theo tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 2633-

78. 

4.2.1 Dụng cụ, thuốc thử và dung dịch 

 Bình nón dung tích 250ml. 

 Buret dung tích50ml, chia độ 0,1ml. 

 Pipet dung tích 25ml. 

 Bếp cách thuỷ. 

 Sinh hàn hồi lưu. 

 Cân phân tích. 

 Dung dịch phenolphtalein có nồng độ 1% pha trong etanol 25%. 

 Dung dịch HCl 0,5N. 

 Etanol tinh khiết 95%. 

 Dung dịch KOH pha trong etanol tinh khiết (95%) được chuẩn bị như sau: 

hoà tan 30g KOH trong 20ml nước cất, chuyển vào bình định mức dung tích 1 lít, 

thêm etanol tinh khiết đến vạch. Giữ kín dung dịch trong một ngày một đêm rồi 

nhanh chóng chắt lọc dung dịch trong vào chai màu tối, đậy kín bằng nút cao su. 

 

4.2.2 Tiến hành thử 

 Cân 1,5-2g mẫu đã được lắc đều và lọc (chính xác 0,0002g) vào bình nón 

dung tích 250ml. Dùng pipet cho thêm vào đó 25ml KOH 0,5N. Nối bình với sinh 

hàn hồi lưu và đun sôi trong bếp cách thuỷ trong một giờ (luôn luôn lắc mẫu trong 

bình). Tháo sinh hàn, cho vào dung dịch vừa xà phòng hoá 0,5ml dung dịch chỉ thị 
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phenolphtalein 1% và nhanh chóng chuẩn độ bằng axit HCl 0,5N cho đến khi hiện 

phản ứng trung tính. 

 Với điều kiện giống như trên, đồng thời làm mẫu đối chứng (không có dầu). 

 

4.2.3 Tính kết quả 

 Chỉ số xà phòng hoá (x) được tính theo công thức: 

                         X=  28,055 . F . ( V – V1 )   /  G     

Trong đó: 28,055 - Lượng KOH ứng với 1ml dung dịch HCl nồng độ 0,5N 

(mg) 

F - Hệ số điều chỉnh của dung dịch HCl nồng độ 0,5N. 

V - Lượng dung dịch HCl nồng độ 0,5N đã dùng để chuẩn độ mẫu 

đối chứng (ml) 

V1 - Lượng dung dịch HCl nồng độ 0,5N đã dùng để chuẩn mẫu 

thử (ml) 

G - Khối lượng mẫu thử (g) 

Kết quả cuối cùng là trung bình cộng của hai kết quả thử song song. Chênh 

lệch cho phép hai kết quả song song không quá 1mg. 

 

4.3 Chỉ số este 

Chỉ số este là số mg KOH để xà phòng hóa este, các glyxerit, các phopholipit 

có trong thành phần 1g mỡ hay dầu. Đối với các mỡ hoặc dầu không chứa axit béo 

tự do thì chỉ số này trùng với chỉ số xà phòng hoá. 

Chỉ số este là hiệu giữa chỉ số xà phòng hoá và chỉ số axit, được tính bằng 

công thức sau: 

1 228.005. .( ) 5.611. .F V V K VX
G G


      

Trong đó: x - Chỉ số este 
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28,005 - Lượng KOH tương ứng với 1ml dung dịch HCl 0,5N 

(mg) 

F - Hệ số điều chỉnh của dung dịch HCl 0,5N 

V - Lượng dung dịch HCl 0,5N đã dùng để chuẩn độ mẫu đối 

chứng (ml) 

V1 - Lượng dung dịch HCl 0,5N đã dùng để chuẩn độ (ml) 

V2 - Lượng dung dịch KOH 0,1N đã dùng để chuẩn độ (ml) 

K - Hệ số điều chỉnh của dung dịch KOH 0,1N 

G - Lượng mẫu thử (g) 

5,611 - Lượng KOH tương ứng với 1ml dung dịch kiềm nồng độ 

0,1N (mg) 

 

4.4 Quy trình phân tích hàm lượng hoạt chất trong sản phẩm DO 

 Cân khoảng 50 mg sản phẩm G; 

 Pha loãng bằng 450 ml nước nóng; 

 Đun nóng toàn bộ sản phẩm pha loãng lên đến lớn hơn 90oC; 

 Đổ ra phễu chiết, sau 1 giờ tiến hành chiết tách lớp dung dịch sản phẩm vào 

cốc thuỷ tinh 500 ml, cho lớp dầu vào cốc cân. 

 Cân lượng dầu chiết được (g1) 

 Hµm lîng dÇu: (%)1001 
G
gHldau   

 Axit hãa dung dÞch s¶n phÈm b»ng axit H2SO4 10% ®Õn PH  5, võa ®un 

nãng võa khuÊy khèi ph¶n øng lªn ®Õn 900C, ®æ vµo phÔu chiÕt. 

 ChiÕt bá líp dung dÞch níc bªn díi, cho níc nãng vµo ®Ó röa s¶n phÈm 

®Õn khi níc röa trung tÝnh (kho¶ng 23 lÇn), chiÕt bá líp níc, th¸o s¶n phÈm ra 

cèc c©n. 

 C©n lîng s¶n phÈm thu ®îc g2  

 Hµm lîng ho¹t chÊt cña s¶n phÈm DO: 
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             (%)1002 
G
gHlhc  

 

4.5 C¸c chØ tiªu kü thuËt cña s¶n phÈm oxy hãa (oxydat) 

NhËn d¹ng b»ng m¾t thêng: Mµu vµng s¸ng, d¹ng dÇu s¸nh 

ChØ sè axit   45  55 mg KOH/g 

ChØ sè este   50  85 mg KOH/g 

 

4.6 C¸c chØ tiªu kü thuËt cña s¶n phÈmDO 

 NhËn d¹ng b»ng m¾t thêng: Mµu n©u sÉm, d¹ng dÇu s¸nh. 

 Hµm lîng ho¹t chÊt >98%, ChØ sè axit: > 120. 

 

4.7 Các đặc trưng kinh tế  

 Giá thành nguyên liệu: Tại thời điểm hiện tại thì nhà máy mua nguyên liệu 

đầu vào khoảng hơn 20.000đ/1kg parafin. Giá thành này còn tuỳ thuộc vào giá dầu 

thô trên thị trường thế giới.  

1,1 kg parafin thì sản xuất được 1 kg DO. 

Dầu thực vật thì có thể mua ở trong nước và thường dùng là mỡ cá là chính... 

 Giá thành sản phẩm :dao động khoảng 51.000đ/kg sản phẩm. Còn tuỳ vào 

giá nguyên liệu đầu vào... 
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CHƯƠNG 4: PHÂN XƯỞNG FORMALIN 

 

1. Giới thiệu chung về formandehyt 

1.1 Tính Chất Vật Lý 

CTHH:  CH2O                       

KLPT:   30                    

CTCT:     CH2=O 

Formaldehyde hãa láng ë -19,2oC, tû träng cña láng lµ 0,8153 (ë -20oC) vµ 

0,9172 (ë -80oC) ®ãng r¾n ë -118oC d¹ng bét nh·o tr¾ng. 

Formaldehyt thường ở dạng hoà tan trong nước với tªn gọi th«ng dụng là 

formalin, formol, (dd formaldehyt trong nước, nồng độ 30 – 55% ë tr¹ng th¸i láng 

vµ khÝ formaldehyde æn ®Þnh ë nhiÖt ®é thÊp hoÆc nhiÖt ®é thêng (80  

100oC) 

KhÝ formaldehyt kh«ng polyme hãa ë kho¶ng 80 hoÆc 100oC vµ ®îc xem 

nh lµ mét khÝ lý tëng. KhÝ formaldehyt rất dễ ch¸y. Nã tạo ra hỗn hợp nổ với 

kh«ng khÝ trong khoảng nồng độ từ 7-72% thể tÝch… TÝnh chÊt ch¸y næ 

formaldehyt thêng dÔ x¶y ra, ®Æc biÖt lµ kho¶ng nång ®é 65  75% thÓ tÝch. 

Trong dung dịch (formalin) nguy cơ ch¸y nổ giảm đi nhiều. 

* Mét sè h»ng sè vËt lý cña formaldehyt: 

NhiÖt t¹o thµnh formaldehyde ë 25oC: - 115,9 + 6,3 KJ/mol  

N¨ng lîng Gibhs ë 25oC                 : -109,9 KJ/mol  

Entropi ë 25oC                                  : 218,8 + 0,4 KJ/mol  

NhiÖt ch¶y ë 25oC                             : 561,5 KJ/mol  

NhiÖt hãa h¬i ë 19,2oC                     : 23,32 KJ/mol  

NhiÖt dung ë 25oC                            : 35,425 KJ/mol  

NhiÖt dung dÞch ë 25oC  

Tên gọi thông thường : formaldehyt 
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Ở điều kiện thường, formandehyt là chất khí không màu, có mùi rất hăng, 

làm cay mắt, cay mũi. Formandehyt thường ở dạng hoà tan trong nước với tên gọi 

thông dụng là formalin, formol, (DD formaldehyt trong nước nồng độ 30-55%) 

Formalin thường chứa một lượng metanol dư từ quá trình sản xuất (khoảng 

1%) và một lượng rất nhỏ axit formic (khoảng 0,005%) 

Bảo quản và sử dụng: formalin thường được bảo quản, vận chuyển trong 

phy, xi tec ở nhiệt độ thường. 

Formaldehyt là chất có hoạt tính cao, có thể tham gia nhiều phản ứng hoá 

học. Nó chỉ bị phân huỷ ở 300oC. 

Độc Tính: Formaldehyt có thể gây ngộ độc đường thở, qua tiếp xúc, hoặc 

qua đường tiêu hoá nên được xếp vào chất nguy hại. 

Dung dÞch níc cã 37  45% träng lîng formaldehyt: 

+ NhiÖt ®é s«i                                           : 97oC  

+ NhiÖt ®ãng r¾n khi cã metanol              : 50oC  

+ NhiÖt ®é chíp ch¸y kh«ng cã metanol  :  85oC 

    + NhiÖt ®é chíp ch¸y cã 15% metanol   : 50oC 

(TCVN 2001 quy định nồng độ formaldehyt trong không khí < 7ppm/m3) 

 

1.2 Các ứng dụng của Formaldehyt 

 Ứng dụng lớn nhất và quan trọng nhất của formaldehyt là làm nguyên liệu để 

sản xuất các chất kết dính (resin). 

 Sản xuất keo Ure-formaldehyt (UF) để chế biến gỗ, sản xuất ra các loại 

ván ép, ván sàn, kéo dán gỗ đồ nội thất…. 

 Sản xuất nhựa Phenol-formaldehyt (PF) để sản xuất các chất kết dính, 

chất tạo màng cao cấp, sơn phủ các loại… 

 Sản xuất nhựa melamin-formaldehyt (MF) để sản xuất các chất kết dính, 

nhựa cao cấp, nhựa gia dụng. 
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 Nguyên liệu để tổng hợp hữu cơ: 

Formaldehyt được dùng làm nguyên liệu để tổng hợp các hợp chất hữu cơ, 

dùng trong sản xuất dược phẩm, hoá chất bảo vệ thực vật, hoá - mỹ phẩm, thuốc 

nổ… (1,4 butadiol, metylen diphenyl di-isocyanat, hexa metylen tetramin, 

pentaerythritol, polyaxetat resin…) 

 Sử dụng Ure-formaldehyt làm chất chống kết khối trong sản xuất phân bón 

urea, NPK là một phương pháp rất đơn giản, rẻ tiền nhưng lại rất hiệu quả. 

 Các mục đích khác: 

 Dùng làm chất khử trùng trong y tế, trong nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ 

sản, tiêu độc môi trường… 

 Dùng làm chất phụ gia chống ăn mòn kim loại. 

 Dùng làm phụ gia cho các ngành dệt, giấy, cao su… 

(Hiện Nay nhu cầu formalin 37% trên cả nước ta khoảng 30.000T/năm) 

 

2. Quá trình sản xuất Formaldehyt 

2.1 Cơ sở lý thuyết quá trình 

Formaldehyt là sản phẩm của phản ứng oxy hoá, dehydro hoá metanol 

(CH3OH) 

Phản ứng Oxy Hoá: 

CH3OH    +    1/2O2       =      CH2O    +    H2O   + Q 

Phản ứng Dehydro hoá: 

                   CH3OH    =    CH2O    +    H2    -    Q  

Ngoài ra còn một số phản ứng phụ khác. 

 

2.2 Điều Kiện phản ứng 

Trong điều kiện áp suất khí quyển, phải có mặt chất xúc tác, nhiệt độ cao... 
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2.3 Xúc tác 

Là yếu tố quan trọng nhất làm tăng tốc độ và hiệu suất của quá trình sản xuất 

formaldehyt, tuỳ theo công nghệ sản xuất có loại xúc tác tương ứng. 

 Loại xúc tác oxit của sắt và molipden được dùng cho công nghệ FORMOX 

 Loại xúc tác bạc được dùng cho công nghệ BASF (CHLB Đức)  

Mỗi công nghệ đều có ưu nhược điểm đặc trưng. 

 

Công nghệ sản xuất formaldehyt dùng xúc tác bạc 

 Từ năm 1920, hãng BASF (CHLB Đức) đã đưa vào vận hành công nghiệp và 

không ngừng hoàn thiện công nghệ sản xuất formaldehyt từ hỗn hợp metanol – 

không khí. 

 Hỗn hợp này chứa khoảng 40% mol metanol (trên giới hạn nổ của hỗn hợp 

metanol - không khí là 6-36%). 

 Xúc tác sử dụng là bạc kim loại dạng hạt hoặc lưới. Trong điều kiện áp suất 

khí quyển, ở nhiệt độ 600-700oC xảy ra các phản ứng oxy hoá – Dehydro hoá 

metanol tạo ra formaldehyt. 

 Xúc tác lưới bạc cho hiệu suất chuyển hoá thấp hơn (60-65%) nhưng thời 

gian làm việc lâu hơn (khoảng 12 tháng) 

 Xúc tác bạc tin thể lớn dạng hạt (0,5 - 3mm) bề dày lớp xúc tác vài chục 

milimet đặt trên lưới thép không gỉ được phủ bằng lưới bạc hoặc đồng, hiệu suất 

chuyển hoá trên 85% . Tuổi thọ xúc tác tuỳ điều kiện vận hành (khoảng 3-6 tháng) 

 Trong quá trình làm việc, khi lớp xúc tác dần bị nén và bết lại làm hoạt tính 

và độ chọn lọc của xúc tác giảm đi rõ rệt thì cần phải thay xúc tác mới. Xúc tác 

được chế tạo cà tái sinh lại bằng phương pháp kết tủa điện hoá. 

 

2.4 Giới thiệu dây chuyền sản xuất Formalin 

Một cách tổng quát, dây chuyền sản xuất chia thành 4 cụm công nghệ sau: 
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Sơ đồ dây chuyền công nghệ 

 

 

Mô tả quá trình công nghệ 

Một cách tổng quát, dây chuyền được chia thành 3 cụm công nghệ: 

             + Chuẩn bị hỗn hợp khí 

             + Phản ứng oxy hoá 

             + Hấp thụ - tách sản phẩm 

          Đầu tiên, lượng metanol và không khí được trộn với tỷ lệ nhất định có bổ 

sung một phần hơi nước được gia nhiệt để tạo ra hỗn hợp khí metanol - không khí - 

hơi nước. Tiếp theo hỗn hợp khí đưa qua thiết bị quá nhiệt bằng hơi nước để tăng 

nhiệt độ hỗn hợp khí trước khi đưa vào thiết bị phản ứng. Tại tháp phản ứng, khí 

Chuẩn Bị Hỗn 
Hợp Khí 

Phản ứng 
Oxy Hoá 

Hấp Thụ Và 
Tách Sản 

Phẩm 

xử lý 
khí 
thải 
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qua lớp xúc tác xảy ra phản ứng oxy hoá, Dehydro hoá metanol ở nhiệt độ khoảng 

650oC tạo thành formaldehyt với mức độ chuyển hoá cao. 

Sản phẩm khí sau khi phản ứng gồm formaldehyt, metanol dư, không khí… 

ngay lập tức được đưa qua thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chùm phía dưới tháp 

phản ứng để giảm nhiệt độ hỗn hợp khí xuống khoảng 160oC để ngăn ngừa sự phân 

huỷ nhiệt của formaldehyt và các phản ứng phụ xảy ra. 

Sản phẩm phản ứng tiếp tục được đưa qua hai tháp hấp thụ kiểu đệm bốn bậc 

có làm lạnh trung gian ở các thiết bị làm nguội kiểu tấm bản để làm tăng hiệu suất 

hấp thụ. Sản phẩm tạo thành là formalin có nồng độ formaldehyt 37-50% chứa 

khoảng 1% metanol và 0,005% axit formic. Hiệu suất của quá trình đạt tới 89-90% 

lượng nhiệt lớn toả ra khi phản ứng oxy hoá metanol thành formaldehyt được sử 

dụng để sản xuất hơi nước để làm bốc hơi metanol, gia nhiệt hỗn hợp khí vào đồng 

thời cung cấp hơi nước cho quá trình. 

Khí thải sau tháp hấp thụ có thành phần chủ yếu là Nitơ, Oxy, Hydro và 

khoảng 1% hợp chất hữu cơ trong đó khí Hydro là khí cháy được, chiếm tới 20% 

được đưa qua bộ phận sử lý khí thải để đốt, vừa tận dụng nhiệt cháy của hydro toả 

ra để sinh hơi nước trong quá trình sản xuất, vừa chống phát thải ô nhiễm ra môi 

trường. 

           Sản phẩm cuối là kết quả của 2 mẻ có nồng độ formandehyt khác nhau, nó 

còn tuỳ thuộc vào khách hàng đặt hàng nhưng nồng độ của sản phẩm cũng chỉ dao 

động trong khoảng 37- 37,5%. Sản phẩm sau khi qua tháp hấp thụ được đưa tới 

bình chứa 35m3, sau khi được pha trộn để có nồng độ thích hợp nó mới được 

chuyển sang bể chứa có dung tích 200m3, tại đây sản phẩm sẽ được bơm vào thùng 

thùng nhựa nhỏ để dễ vận chuyển. 

 

Xúc tác cho quá trình 

- Ag có độ tinh khiết 99,99%. 
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- Có nhiều cỡ khác nhau, ở đây dùng 5 loại  

+  Cỡ 8-10 lỗ/cm 

+  Cỡ 10-20 lỗ/cm 

+  Cỡ 24-32 lỗ/cm 

+  Cỡ 40 lỗ/cm 

+  Cỡ 50-60 lỗ/cm 

   -    Dải thành một lớp bạc cao 3cm, dưới dùng lớp thô nhất độ mịn tăng dần, trên 

cùng là mịn nhất cần nén các lớp sao cho thật kín, bằng phẳng đồng đều không có 

rạn nứt. 

         Sau 2-3 tháng xúc tác bị thiêu kết dẫn đến làm tăng trở lực, giảm hoạt tính 

xúc tác lúc đó ta cần tháo xúc tác cũ, nạp xúc tác mới vào. Xúc tác cũ đã bị thiêu 

kết được đưa vào thiết bị điện phân để tái sinh. 

 

Dấu hiệu để biết xúc tác mất hoạt tính: 

         Nồng độ của methanol và axit formic tăng lên trong sản phẩm. VD: nồng độ 

<0,05% nhưng nếu lớn hơn thì là mất hoạt tính. 

         Trở lực của hấp thụ tăng lên. Thường hệ thống làm việc ở 20-30kPa nếu trở 

lực lớn hơn thì là mất hoạt tính thì phải dừng hệ thống lại để cho nguội đi mới thay 

xúc tác. 

 

Thời gian lưu của methanol trong thiết bị oxy hoá <0,01s 

Tốc độ dòng nguyên liệu vào =10000h-1 

Áp suất dung áp suất dư , trở lực phải <40kpa , thông thường dùng 17-18kPa 

Khối lượng riêng xúc tác phụ thuộc kích thước hạt 1,65-2,65 g/cm2 

 

Mô Tả Các Thông Số Kỹ Thuật  

Quá trình công nghệ:  Oxy hoá metanol trong không khí trên xúc tác bạc 
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Sản Phẩm: Dung Dịch formaldehyt 37-40% (formalin) 

Nguyên Liệu:  Metanol lỏng loại A (nồng Độ > 98%) 

Công suất: 10.000T/năm AF 37%, tương đương 30T/ngày (330 ngày làm 

việc/năm) 

Số người vận hành:  4-6 người/ca, tuỳ theo công suất thực tế. 

Tiêu hao nguyên liệu và phụ trợ cho 1 tấn  formalin 37% 

(tính cho nhà máy công suất 30T/ngày) 

 

Danh mục Đơn vị tính Chỉ tiêu tiêu hao 

Metanol ( loại A, >98% ) Kg 446 

Điện năng KWh 25 

Nước làm lạnh (tuần hoàn) m3 3 

Nước mềm T 1,1 

Xúc tác bạc G 0,1 – 0,2 

 

 

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ 
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Danh Sách Các Thiết Bị Chính 

 

STT Tên Thiết Bị Đặc Tính Vật Liệu SL Ghi Chú 
1 Thiết bị hoá hơi 1400x1420 Thép cacbon /  

thép không gỉ 
1 d=4-5mm 

M=2500kg 
2 Thùng định mức 

bốc hơi 
400x1000 Thép không gỉ 1 D=4mm 

M=150kg 
3 Thiết bị quá nhiệt 400x2850 Thép cacbon /  

thép không gỉ 
1 D=4-6mm 

M=950kg 
4 Thiết bị lọc ngăn 

lửa 
1400x1800 Thép không gỉ 1 D=4mm 

M=800kg 
5 Tháp oxy hoá 1100x7150 Thép cacbon /  

thép không gỉ 
1 D=8-10mm 

M=4500kg 
6 Tháp hấp thụ 1# 1000x12400 Thép không gỉ 1 D=4mm 

M=3000kg 
7 Tháp hấp thụ 2#,3# 800x13500 Thép không gỉ 1 D=4mm 

M=25000kg 
8 Thùng cao vi tháp 

bốc hơi 
1000x2000 Thép cacbon 1 D=4mm 

M=400kg 
9 Bể khí 1000x1200 Thép cacbon 1 D=8mm 
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M=650kg 
10 Trống hơi 1200x2200 Thép cacbon 1 D=6mm 

M=1100kg 
11 Thùng thuỷ phong 

trống hơi 
325x1000 Thép cacbon 20# 1 D=8mm 

M=160kg 
12 Thùng tách khí lỏng 1000x1500 Thép cacbon 1 D=4mm 

M=500kg 
13 Bộ phân phối hơi 

nước 
325x6 20# thép cacbon 1 D=8mm 

M=260kg 
14 Bộ phân phối 

formaldehyt 
108x1000 Thép không gỉ 1 D=4mm 

M=75kg 
15 Bộ lọc methanol 400x500 Thép không gỉ 1 D=4mm 

M=120kg 
16 Bộ lọc hơi nước 600x500 Thép không gỉ 1 D=6mm 

M=250kg 
17 Bộ lọc không khí 1000x1200 Thép cacbon 2 M=250kg/cái 
18 Thùng cao vị nước 

mềm 
1000x2000 Thép không gỉ 1 D=4mm 

M=410kg 
19 Bể chứa nước mềm 2000x3000 Thép cacbon 1 D=6-8mm 

M=250kg 
20 Thiết bị xử lý khí 

thải 
1200 x 1200 

x1800 
Thép cacbon 20# 1 D=6-8mm 

M=13000kg 
 

Thiết bị điện và điều khiển 

 

STT Tên Gọi SL 

1 Tủ phân phối điện hạ thế, công tắc, rơ le, dây cáp điện  

1.1 Mạch điều khiển quạt gió 2 

1.2 Mạch điều khiển máy bơm kỹ thuật, máy bơm nước  17 

1.3 Mạch điều khiển máy nén khí, tháp làm nguội nước 3 

2 Hệ thống kiểm soát đồng hồ đo (bộ điều khiển lưu lượng lỏng, 

khí) 

 

2.1 Bộ phận điều chỉnh nhiệt độ hơi nước 1 

2.2 Bộ phận điều chỉnh lưu lượng hơi nước thải 1 

2.3 Bộ phận điều chỉnh mức độ lỏng của tháp bốc hơi 1 
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2.4 Bộ phận điều chỉnh mức độ lỏng của hơi nước từ tháp phản ứng 1 

2.5 Bộ phận điều chỉnh mức độ lỏng của thiết bị xử lý khí thải 1 

2.6 Điều chỉnh trị số áp suất của hệ thống bốc hơi nước 1 

2.7 Điều chỉnh áp suất trống hơi của hệ thống xử lý khí thải 1 

2.8 Điều chỉnh mức độ lỏng của tháp hấp thụ số 1 1 

2.9 Điều chỉnh áp suất trống hơi của hệ thống tháp phản ứng 1 

 

MÔ TẢ CÔNG NGHỆ CÁC THIẾT BỊ CHÍNH 

1. Tháp bốc hơi: làm bằng thép không gỉ SS304, kích thước 1600 x 5000 

mm. Phần trao đổi nhiệt kiểu ống chùm có bề mặt truyền nhiệt 65m2.  

Chức năng chính: dùng nhiệt để bốc hơi methanol thành dạng hơi ở nhiệt độ 

khoảng 43oC. 

 
 

2. Thiết bị quá nhiệt: hình trụ, kích thước 400 x 2850, làm bằng thép không 

gỉ SS304. Phần vỏ ngoài bằng thép cacbon. Phần trao đổi nhiệt dạng ống chùm, bề 

mặt truyền nhiệt 21m2.  
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Chức năng chính: dùng nhiệt của hơi nước để gia nhiệt hỗn hợp khí 

(methanol, không khí, hơi nước) đến nhiệt độ 132-135oC trước khi vào thiết bị 

phản ứng.  

 

3. Thiết bị lọc ngăn lửa: làm bằng thép không gỉ SS304, kích thước 1600 x 

2000 mm.  

Chức năng chính: dùng để lọc hỗn hợp khí trước khi đi vào tháp oxy hoá để 

bảo vệ xúc tác bạc và tăng hiệu suất phản ứng.  

 
 

4. Tháp oxy  hoá: phần bên ngoài tiếp xúc với hơi nước để gia nhiệt hỗn hợp 

khí làm bằng thép cacbon, các ống trao đổi nhiệt và phần bên trong tiếp xúc với 

hỗn hợp khí và formaldehyt làm từ thép không gỉ SS321. Đường kính 1100 x 

7150 mm. Diện tích trao đổi nhiệt 75m2.  
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Chức năng chính: đây là thiết bị quan trọng nhất của dây chuyền sản xuất. Ở 

đây xảy ra phản ứng oxy hoá của methanol với không khí trong lớp xúc tác bạc bên 

trong thiết bị phản ứng ở nhiệt độ cao 630-650oC tạo ra formaldehyt. Sản phẩm khí 

tạo ra ngay lập tức được đưa qua hệ thống ống chùm ở đáy tháp để hạ nhiệt độ 

xuống khoảng 160oC để tránh phân huỷ nhiệt formaldehyt và các phản ứng phụ xảy 

ra. 

 

 
 Dạng cổ điển    Dạng cải tiến 

 

5. Tháp hấp thụ số 1: được làm toàn bộ bằng thép không gỉ SS304, đường kính 

1000 x 1240mm, bên trong có lớp đệm bằng thép không gỉ. Chức năng chính là 

chuyển khí formaldehyt từ tháp phản ứng trở thành dạng lỏng khi hoà dòng khí đi 

qua lớp đệm bên trong tháp và dòng nước chảy từ đỉnh tháp ngược chiều nhau. Tại 

đây, khoảng 90% khí formaldehyt bị hấp thụ trở thành dạng dung dịch nồng độ 

37%. 

 

6. Tháp hấp thụ số 2 và 3: được làm toàn bộ bằng thép không gỉ SS304, đường 

kính 800 x 13500, bên trong có 2 lớp đệm bằng thép không gỉ. 
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Chức năng chính: chuyển toàn bộ phần khí formaldehyt còn lại trong dòng 

khí từ tháp hấp thụ 1 trở thành dạng lỏng khi dòng khí đi qua 2 lớp đệm trong tháp. 

Tại đây, khoảng 99% khí formaldehyt được hấp thụ. Khí thải gồm nitơ, hydro, oxy 

và khoảng 1% methanol, formaldehyt dạng khí sẽ được chuyển đến bộ phận xử lý 

khí thải để đốt.  

 

7. Thiết bị xử lý khí thải: là một lò đốt có kích thước 1200x1200x18000, có 

phần hệ thống trao đổi nhiệt kiểu ống chùm tiếp xúc với lửa làm bằng thép chịu 

nhiệt 20, phần còn lại được làm bằng thép cacbon.  

Chức năng chính: để đốt phần khí thải ra từ tháp hấp thụ 3 (trong đó có chứa 

khoảng 20% khí hydro là khí cháy) để sản xuất ra hơi nước cho dây chuyền sản 

xuất. Lượng hơi nước sản sinh ra không những đủ cho dây chuyền sản xuất mà còn 

dư 250-300kg/h, có thể sử dụng cho các mục đích khác. Khí thải sau khi đốt chỉ 

còn lại CO2, N2, hơi nước, là các khí không gây ô nhiễm môi trường, được thải qua 

ống khói cao độ 18m ra khí quyển.  
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CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ 

 

1. Quạt gió: để vận chuyển hỗn hợp khí vào tháp phản ứng. Quạt có bộ điều tốc 

điều khiển bằng hệ thống điện để điều chỉnh lưu lượng quạt gió thổi khí vào tháp. 

Áp lực lớn nhất của quạt có thể đạt tới 7 kg/cm2.  

2. Các thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm: gồm 3 thiết bị có diện tích bề mặt trao 

đổi nhiệt toàn bộ là 160m2 để làm nguội formaldehyt đến nhiệt độ 60oC, làm tăng 

hiệu suất hấp thụ của formaldehyt trong các tháp hấp thụ 1, 2 và 3.  

3. Các bơm: gồm bơm nhiên liệu, bơm sản phẩm và bơm nước trong đó bơm 

sản phẩm làm từ thép không gỉ để chống ăn mòn. Các bơm đều có động cơ phòng 

nổ để đảm bảo an toàn cho dây chuyền sản xuất.  

4. Tháp làm nguội: để làm nguội và tuần hoàn nước để tiết kiệm nước dùng cho 

dây chuyền sản xuất.  
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5. Thiết bị sản xuất xúc tác: thiết bị này là một thùng điện phân bạc kim loại 

thành bạc tinh thể dạng hạt xốp để làm xúc tác cho tháp oxy hoá. Xúc tác bạc sau 

khi giảm hoạt tính được tái sinh lại cũng trên thiết bị này. 
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PHẦN II: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA 

VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ APP 
 

CHƯƠNG 1: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
 

1. Lịch sử hình thành 

Giai đoạn từ năm 1970 – 1988 là Phòng nghiên cứu nhiên liệu thuộc Viện 

hóa học Công nghiệp. 

Giai đoạn 1988 – 1996 phát triển thành Trung tâm nghiên cứu phát triển phụ 

gia và sản phẩm dầu mỏ thuộc Viện hóa học Công nghiệp. 

Ngày 28/08/1996, theo quyết định số 2365/QĐ-TCCB của Bộ trưởng Bộ 

Công nghiệp, Công ty Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ được thành lập trên 

cơ sở tách Trung tâm nghiên phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ.  

Từ tháng 12/2003 đến nay công ty có tên gọi Công ty Cổ phần Phát triển Phụ 

gia và Sản phẩm Dầu mỏ, gọi tắt là Công ty APP, hoạt động theo hình thức liên kết 

với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem). Hiện nay Vinachem đang giữ 44% 

cổ phần tại APP.  

Tại thời điểm thành lập, từ một đơn vị nhỏ làm công tác nghiên cứu được 

nhà nước bao cấp chuyển sang hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty APP gặp rất 

nhiều khó khăn, thách thức. Quỹ đất và cơ sở hạ tầng không có, đồng vốn hạn hẹn, 

APP đã phải đi thuê trụ sở làm việc và vừa phải sản xuất kinh doanh, vừa từng 

bước gây dựng.  

Đến nay, công ty APP đã có các nhà máy và xưởng sản xuất hiện đại tại Hà 

Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, với công suất trên 30.000 tấn/năm, trở thành một 

trong 500 doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực dầu mỡ bôi trơn tại 

châu Á Thái Bình Dương. 
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2. Các lĩnh vực hoạt động chính 

 Sản xuất kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ, hóa chất, vật liệu mới. 

 Nghiên cứu phát triển công nghệ và sản phẩm mới. 

 Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ. 

 Hợp tác đầu tư, thương mại, khoa học công nghệ và các dịch vụ liên quan 

khác. 

 

3. Các sản phẩm chính 

APP có khả năng cung ứng trên 150 chủng loại sản phẩm thuộc các nhóm: 

dầu bôi trơn, mỡ bôi trơn, phụ gia, hoá chất, dầu phanh, dầu nhũ gia công kim loại, 

chất tẩy rửa, chất làm mát, vật liệu mới... phục vụ cho các ngành giao thông vận tải, 

ngành điện, khai thác mỏ, các nhà máy công nghiệp, hoá chất… 

Nhóm dầu nhờn gồm có: dầu động cơ ô tô, xe máy, dầu động cơ thủy, dầu 

công nghiệp, dầu thủy lực, dầu truyền động, dầu bánh răng, dầu tuốc bin, dầu tôi 

kim loại. 

Nhóm mỡ nhờn gồm: mỡ đa dụng, mỡ chịu nhiệt, mỡ EP, mỡ phức, mỡ bảo 

quản. 

Nhóm dầu phanh: dầu phanh APP-DOT 3, APP-DOT 4. 

Nhóm chất lỏng chuyên dụng: dầu nhũ thủy lực, chất làm mát động cơ, nhũ 

cắt gọt kim loại, nhũ tách khuôn áp lực kim loại, nhũ tách khuôn chất dẻo, dầu kéo 

dây kim loại, dầu tôi, chất tẩy cặn. 

Nhóm phụ gia: phụ gia dầu bôi trơn, phụ gia mỡ bôi trơn, phụ gia các ngành 

vật liệu hóa chất, phụ gia dầu phanh. 
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CHƯƠNG 2: DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MỠ BÔI TRƠN 
 

1. Giới thiệu chung về mỡ bôi trơn 

1.1 Khái niệm về mỡ bôi trơn, ý nghĩa của việc bôi trơn 

Mỡ bôi trơn là một thể đồng nhất và hỗn hợp của ba thành phần: dầu gốc, 

chất làm đặc và phụ gia. Dầu gốc đóng vai trò chủ đạo trong việc bôi trơn đồng thời 

là môi trường phân tán, chất làm đặc đóng vai trò pha phân tán, phụ gia có tác dụng 

cải thiện một số đặc tính của mỡ như: tăng khả năng chống oxi hóa, chống mài 

mòn, chống gỉ… 

Việc sử dụng mỡ bôi trơn có ý nghĩa rất quan trọng với quá trình vận hành 

của máy móc, động cơ cũng như việc năng cao tuổi thọ của chúng. Mỡ bôi trơn làm 

giảm ma sát cho các chi tiết hoạt động, tránh va đập giữa các bề mặt chi tiết khi 

hoạt động, làm kín, chống gỉ, chống ăn mòn… 

 

1.2 Thành phần của mỡ bôi trơn 

 Môi trường phân tán 

Dầu gốc và các chất lỏng được sử dụng làm môi trường phân tán thường 

chiếm khoảng 75-95% về thể tích hoặc khối lượng mỡ bôi trơn. Phần lớn môi 

trường phân tán được dùng là dầu gốc khoáng (99%), dầu gốc tổng hợp và các chất 

lỏng khác như polysiloxan, các este, hợp chất floclorocacbon… chỉ được dùng 

trong những trường hợp đặc biệt. 

Mặc dù tính chất của mỡ phụ thuôc chủ yếu vào tính chất của chất làm đặc 

nhưng một số tính chất của mỡ vẫn phụ thuộc vào môi trường phân tán. Bản chất, 

tính chất hóa học, khoảng sôi của môi trường phân tán ảnh hưởng đến sự hình 

thành cấu trúc và quá trình làm đăc chất phân tán. Hơn nữa, bản chất và thành phần 

của môi trường phân tán còn ảnh hưởng tới khả năng làm việc của mỡ trong 

khoảng nhiệt độ, lực tác dụng, tốc độ, tải trọng chính xác, ảnh hưởng tơi tính chất 
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oxi hóa, khả năng bảo vệ và chống ăn mòn… Tính chất bay hơi của mỡ phụ thuộc 

vào khối lượng phân tử trung bình và nhiệt độ chớp cháy của dầu gốc, tính chất của 

mỡ ở nhiệt độ thấp phụ thuộc vào độ nhớt của dầu ở nhiệt độ thấp. 

 Dầu gốc khoáng 

Thành phần của dầu gốc: các hydrocacbon họ paraffinic, các hydrocacbon 

naphtenic và các hydrocacbon aromatic. 

Phân loại dầu gốc: 

 Theo thành phần hóa học: dầu gốc Parafinic, dầu gốc naphtenic, dầu gốc 

aromatic. 

 Theo phân đoạn chưng cất dầu trung tính: SN 70, SN 150, SN 500, SN 700; 

BS 150, BS 200… 

 Theo công nghệ chế biến:  

Dầu gốc % lưu huỳnh % độ bão hòa Chỉ số độ nhớt 

Nhóm I >0.03 <90 >95 

Nhóm II <0.03 >90 >100 

Nhóm III <0.01 >90 >120 

 Phân loại theo chỉ số độ nhớt: dầu gốc có chỉ số độ nhớt cao (HVI > 85), dầu 

gốc có chỉ số độ nhớt trung bình (MVI > 60), dầu gốc có chỉ số độ nhớt thấp (LVI 

< 30). 

 Dầu tổng hợp 

Dầu tổng hợp được sử dụng trong trường hợp tổng hợp những loại mỡ làm 

việc trong khoảng nhiệt độ và tốc độ rộng, động cơ chịu tải lớn, áp suất chân 

không, hay môi trường ăn mòn cao…  

Các hợp chất thường được dùng là polysiloxan, este của các axit béo no, 

hydrocacbon tổng hợp, polyankylglycol, dẫn xuất halogen của các hydrocacbon, 

polyphenylete… 
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Polysiloxan mạch thẳng không màu, có tính ưa nước, có khả năng chịu nén, 

trơ về mặt hóa học, không độc hại, bền trong môi trường ăn mòn kể cả ở nhiệt độ 

cao, duy trì độ nhớt thấp trong khoảng nhiệt độ rộng, độ bay hơi thấp. 

Este có thể tạo mỡ làm việc tốt trong khoảng nhiệt độ -60 tới 130ºC. 

Các hydrocacbon tổng hợp thường được tạo ra bằng các polyme hóa các 

olefin nhẹ, hoặc ankyl hóa hydrocacbon thơm. Các ankylat nhiều nhánh của 

hydrocacbon thơm có nhiệt độ chảy thấp, chỉ số độ nhớt và độ bền nhiệt cao hơn so 

với các ankylat chỉ có một nhánh. Khi sử dụng các ankylat này làm môi trường 

phân tán để sản xuất mỡ như mỡ Benton thì khoảng làm việc có thể đạt -60 đến 

200°C, khả năng chống mài mòn tốt. 

Polyglycol có khả năng bay hơi thấp hơn dầu khoáng, khó tạo gôm và khó 

cháy hơn. Ngoài ra chúng còn có chỉ số độ nhớt cao, dẫn nhiệt tốt,  tính chống mài 

mòn cao, nhiệt độ chảy thấp, trơ với cao su. Nhờ những tính chất này polyglycol 

thích hợp để tạo mỡ nửa lỏng và mỡ dùng trong hộp giảm tốc. 

Polyphenyl ete trong phân tử chứa từ 4-6 vòng benzene có độ bền cao trong 

môi trường chứa oxi, tác nhân phóng xạ và nhiệt độ cao phù hợp tạo mỡ làm việc 

trong những điều kiện khắc nghiệt. 

Các hợp chất floclorocacbon là sản phẩm halogen hóa phân đoạn kerosene và 

các phân đoạn dầu mỏ khác. Chúng rất khó cháy,độ bền nhiệt rất cao, bền trong 

môi trường axit, môi trường ăn mòn, không bị oxi hóa, tính bôi trơn tốt nhưng chỉ  

số độ nhớt thấp và đặc biệt gây ô nhiễm môi trường nên hiện nay không được sử 

dụng. 

 Pha phân tán 

Pha phân tán mặc dù chỉ chiếm một lượng nhỏ trong thành phần mỡ nhưng 

lại quyết định tới những tính chất quan trọng của mỡ như cấu trúc, độ cứng… Các 

pha phân tán thường dùng là muối của các axit béo cao, xà phòng. Các chất làm đặc 

ít được sử dụng là các chất làm đặc có nguồn gốc hữu cơ và các chất hữu cơ khác. 
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 Xà phòng 

Xà phòng thường dùng là muối của các axit béo cao. Các kim loại có thể có 

trong mỡ là Liti, natri, canxi, magie, kali, kẽm, strontri, bari, nhôm, chì. Nhưng loại 

thường thấy nhất là Liti, natri, canxi, bari và nhôm. Ngoài các dạng xà phòng đơn 

kim loại người ta còn dùng dạng hỗn hợp các kim loại như canxi-natri, liti-canxi… 

và dạng phức. 

Các axit béo thường dùng là stearic, 12-hydroxystearic, axit oleic được lấy từ 

mỡ động vật hoặc dầu thực vật. Ngoài ra còn sử dụng các axit béo tổng hợp. 

 Các hydrocacbon rắn 

Các hydrocacbon rắn gồm: parafin rắn, mỡ khoáng, ceresin và sáp dầu mỏ, 

bitum, sáp tự nhiên có khả năng tạo cấu trúc và khả năng bảo vệ chi tiết máy tốt. 

Các chất làm đặc có nguồn gốc vô cơ: silic dioxit, khoáng sét… 

Các hợp chất hữu cơ khác 

 Phụ gia  

Phụ gia là những chất chiếm tỷ lệ rất thấp trong thành phần của mỡ bôi trơn, 

chúng giúp tăng cường các đặc tính của mỡ. Các loại phụ gia có thể được sử dụng 

là: phụ gia chống oxi hóa, phụ gia chống ăn mòn, mài mòn, phụ gia chống gỉ, phụ 

gia biến tính ma sát. 

 Phụ gia chống oxi hóa 

Cơ chế tác dụng: phụ gia này ức chế quá trình tạo gốc tự do, phân hủy các 

peroxyt là các tác nhân gây oxi hóa, thụ động hóa các kim loại. 

Các loại hợp chất chủ yếu: 

- Các dẫn xuất của phenol: alkylphenol, các phenol có chứa N hoặc S (các 

dẫn xuất của ure, các phenolsulfua); 

- Các amin thơm: dialkylphelamin, dialkylphenylalphanaftylamin, 

phenylalphanaftylamin… 

- Các hợp chất kẽm của dialkyldithiophotphat (ZnDDP)… 
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- Các dẫn xuất phenol có khả năng chống oxi hóa ở nhiệt độ cao trong khi 

các amin có khả năng chống oxi hóa ở nhiệt độ thấp nên trong mỡ cần có hỗn hợp 

các chất này với tỷ lệ 1:1 để đảm bảo chất lượng của mỡ trong điều kiện bảo quản 

(nhiệt độ thường) và trong điều kiện làm việc (nhiệt độ cao). 

 Phụ gia chống ăn mòn 

Cơ chế tác dụng: hấp phụ lên bề mặt kim loại tạo thành lớp màng bảo vệ, 

ngăn cản các tác nhân ăn mòn như axit, ẩm, giảm thiểu xúc tác oxi hóa của kim 

loại. 

Các hợp chất chủ yếu: Các Dithiophotphat kim loại, Sulphonat kim loại, 

Sulfuaphenolat kim loại, các Axit béo, các amin…. 

 Phụ gia chống gỉ 

Cơ chế tác dụng: hấp phụ chọn lọc lên bề mặt kim loại tạo thành lớp màng 

ngăn chống ẩm, ttrung hòa các axit. 

Các hợp chất chủ yếu:Axit alkylsucxinic và các dẫn xuất, các imiđazolin, 

Sulphonat kim loại (Sulphonat Canxi, Magie), các amin hữu cơ, các amin photphat, 

các este, các dẫn xuất của axit đibazic… 

 Phụ gia chống mài mòn 

Cơ chế tác dụng: hấp phụ hóa học lên bề mặt kim loại, phản ứng với lớp lim 

loại bề mặt tạo cho bề mặt một lớp màng bảo vệ. 

Các hợp chất chính: ZnDDP, tricresylphotphat, dithiocacbamat, sulfua, 

disulfua, các dẫn xuất của axit béo… 

 Phụ gia biến tính ma sát 

Cơ chế tác dụng: làm tăng độ bền của mỡ, giảm hệ số ma sát, cải thiện tính 

chất của mỡ trong quá trình vận hành. 

Các hợp chất chính: các hợp chất chứa N, S, Mo… 

 

2. Phân loại mỡ bôi trơn 



 Page 53 
 

2.1 Phân loại theo chất làm đặc 

 Mỡ có chất làm đặc là xà phòng. 

Các dạng mỡ này được gọi tên theo tên kim loại trong xà phòng: mỡ Liti, mỡ 

Natri, mỡ Canxi, mỡ phức liti, phức natri, phức canxi, mỡ liti-canxi, canxi-natri… 

 Mỡ có chất làm đặc là các hydrocacbon rắn. 

 Mỡ có chất làm đặc là khoáng sét. 

 Mỡ có chất làm đặc là các hydrocacbon. 

 

2.2 Phân loại theo độ xuyên kim 

Độ xuyên kim là đại lượng đặc trưng cho độ cứng của mỡ được đo ở 25°C. 

Mỡ được đưa vào cốc hình trụ, được giã 60 lần/phút và gạt phẳng đảm bảo không 

có bọt khí. Đầu đo hình nón tiêu chuẩn đặt tiếp giáp với mặt mỡ rồi thả rơi tự do 

trong 5 giây. Độ lún của đầu kim trong mỡ chính là giá trị của độ xuyên kim. 

Phân loại theo NLGI (Hiệp hội Dầu mỡ bôi trơn Quốc gia Hoa Kỳ) dựa vào 

độ xuyên kim ở 25ºC. 

Cấp độ NLGI Độ xuyên kim theo 

DIN-ISO 2137 

(mm x 0.1) 

Cấp độ NLGI Độ xuyên kim theo 

DIN-ISO 2137 

(mm x 0.1) 

0000 490/520 2 265/295 

000 445/475 3 220/250 

00 400/430 4 175/205 

0 355/385 5 130/160 

1 310/340 6 85/115 

 

2.3 Nguyên liệu sản xuất mỡ bôi trơn 
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Mỡ bôi trơn sản xuất tại Công ty APP sử dụng nguyên liệu là dầu gốc nhóm 

hai, chất làm đặc là xà phòng. Xà phòng được sản xuất từ dầu thực vật và dung 

dịch kiềm (NaOH. Ca(OH)2, LiOH). Sản phẩm thu được là mỡ chất lượng cao. 

 

3. Quy trình sản xuất mỡ bôi trơn 

Quy trình sản xuất mỡ bôi trơn tại APP sử dụng công nghệ nồi hở, sản xuất 

gián đoạn. Toàn bộ quá trình có thể chia thành các bước: tạo xà phòng từ dầu thực 

vật và dung dịch LiOH, phân tán xà phòng trong dầu gốc tạo cấu trúc thứ cấp, làm 

nguội thêm phụ gia, xử lý cơ học tạo cấu trúc thứ cấp, lọc khử khí thu sản phẩm 

cuối, đóng gói sản phẩm. 

 

Sơ đồ dây chuyền sản xuất mỡ bôi trơn 

 

Axit béo, dầu thực vật được đưa vào thùng số 3 qua thiết bị định lượng 11 đi 

vào thiết bị phản ứng số 4. Huyền phù LiOH được chuẩn bị trong thùng có khuấy 
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số 2 rồi qua phần định lượng vào thiết bị số 4. Hỗn hợp phản ứng được gia nhiệt 

bằng dầu khoáng tới nhiệt độ phản ứng. Quá trình xà phòng hóa diễn ra làm tăng 

nhiệt độ của hỗn hợp (mỡ liti có nhiết độ khoảng 210-230ºC). Xà phòng hóa xong, 

nước được đuổi ra ngoài và ngưng tụ ở thiết bị số 14 để tách ra ngoài. Hỗn hợp 

phản ứng được làm nguội. Dầu gốc được đưa vào tiến hành quá trình đồng thể hóa 

tạo cấu trúc sơ cấp bằng các kết tinh đẳng nhiệt. Hỗn hợp qua bơm 12 tăng áp sau 

đó đi qua khe hẹp tạo cấu trúc đồng nhất rồi về thiết bị phản ứng, sau đó được đưa 

sang thiết bị trao đổi nhiệt vòng nạo 6 giảm nhiệt độ xuống còn tối đa 120ºC, nạp 

phụ gia, qua thiết bị lọc số 7 lọc các tạp chất cơ học, đi tiếp sang thiết bị đồng thể 

hóa tạo cấu trúc thứ cấp 8, đi qua thiết bị lọc và khử khí 9 rồi vào thùng đựng mỡ 

bôi trơn 10. Ở thùng này có bơm tuần hoàn và van đồng thể hóa. Mỡ bôi trơn sẽ 

được định lượng và đóng vào phuy. 

 

4. Các phương pháp phân tích các đặc trưng hoá lý của dầu mỡ bôi trơn 

và chất lỏng chuyên dụng 

4.1 Phương pháp xác định độ nhớt và chỉ số độ nhớt 

4.1.1 Phương pháp xác định độ nhớt (ASTM D445) 

 Khái niệm 

Độ nhớt () là một tính chất quan trọng và cơ bản của dầu bôi trơn. Độ nhớt 

là một yếu tố trong việc tạo thành màng bôi trơn ở hai điều kiện: 

- Bôi trơn thuỷ động (màng dầy) 

- Bôi trơn thuỷ động đàn hồi (màng mỏng)  

Độ nhớt có thể xác định sự khởi động của động cơ trong điều kiện lạnh. Nó 

cũng xác định được sự chịu đựng của dầu trong quá trinh sinh nhiệt ổ bi, bánh răng, 

xi lanh. Nó đánh giá được khả năng làm kín của dầu. 



 Page 56 
 

Nói chung, các thiết bị chịu tải trọng nặng tốc độ thấp thì sử dụng các loại 

dầu có độ nhớt cao, còn thiết bị chịu tải trọng nhẹ mà có tốc độ cao thi người ta 

chọn các loại dầu có độ nhớt thấp. 

Độ nhớt cũng là một chỉ tiêu quan trọng trong việc theo dõi dầu khi sử dụng. 

VD: Nếu thấy độ nhớt tăng quá do dầu sử dụng có độ bền oxy hoá kém, nếu 

độ nhót giảm quá do dầu bị lọt nhiên liệu và mạch polyme của FG tăng độ nhớt bẻ 

gãy. 

 

 Phương pháp xác định độ nhớt 

Có nhiều phương pháp đo độ nhớt nhưng trong tiêu chuẩn ASTM D445 ta 

dùng nhớt kế mao quản thuỷ tinh để đo độ nhớt như sau: 

 Nạp vào dụng cụ đo (nhớt kế) một lượng dầu thích hợp. 

 Để ổn định nhiệt tại một nhiệt độ nhất định trong một thời gian cho phép 

(30phút). 

 Đo thời gian chảy của một lượng dầu trên từ một vạch phía trên đến vạch 

phía dưới của dụng cụ đo (t). 

Nhờ có hằng số mao quản của dụng cụ đo (hệ số K) mà người ta có thể đo 

thời gian và tính chuyển đổi từ thời gian chảy thành độ nhớt động học của mẫu dầu 

cần đo: 

=k.t 

Phương pháp này dùng cho các loại dầu và chất lỏng chuyên dụng. 

 

4.1.2 Phương pháp xác định chỉ số độ nhớt 

 Khái niệm 

Chỉ số độ nhớt (VI) là đại lượng đặc trưng cho sự thay đổi độ nhớt của dầu 

bôi trơn theo nhiệt độ. 
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Dựa vào chỉ số độ nhớt người ta có thể lựa chọn loại dầu thích hợp với điều 

kiện làm việc của máy. 

Để nâng cao chỉ số độ nhớt của dầu trong điều kiện nhất định, người ta hoặc 

pha thêm vào dầu khoáng phụ gia cải thiện chỉ số độ nhớt, hoặc sử dụng những loại 

dầu gốc tổng hợp hoặc bán tổng hợp. Dầu có độ nhớt thay đổi nhiều theo nhiệt độ 

là dầu có chỉ số độ nhớt thấp LVI, dầu có độ nhớt ít thay đổi theo nhiệt độ là dầu có 

chỉ số độ nhớt cao HVI. 

 

 Phương pháp xác định chỉ số độ nhớt: ASTM D2270 

Công thức tính chỉ số độ nhớt: 

VI = (L-U)/(L-H) 

Trong đó: U - Độ nhớt ở 40°C của dầu cần xác định chỉ số độ nhớt 

L - Độ nhớt ở 40ºC của một loại dầu có chỉ số độ nhớt VI=0 và có 

cùng độ  nhớt ở 100°C với dầu cần xác định chỉ số độ nhớt. 

H là độ nhớt ở 40ºC của một loại dầu có chỉ số độ nhớt VI=100 và 

có cùng độ  nhớt ở 100°C với dầu cần xác định chỉ số độ nhớt. 

 

4.2 Phương pháp xác định hàm lượng nước: ASTM D95 

 Ý nghĩa của phương pháp 

Đây là một chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá chất lượng của dầu bôi 

trơn. 

Sự có mặt của nước trong dầu bôi trơn đẩy nhanh qúa trình gây ăn mòn, rỉ 

chi tiết máy, tăng quá trình oxy hoá dầu và còn gây tạo nhũ làm mất tác dụng của 

phụ gia chứa trong dầu. Vì vậy, hàm lượng nước trong dầu mới cũng như dầu đang 

sử dụng phải được khống chế rất nghiêm ngặt. Nếu điều kiện máy móc phải tiếp 

xúc với nước liên tục, ta đưa vào thành phần phụ gia những phụ gia có tính khử 

nhũ, tách nước để giúp loại nước nhanh ra khỏi hệ thống bôi trơn.  
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 Phương pháp phân tích 

Phương pháp ASTM D95 xác định thành phần của nước có trong dầu: lấy 

100ml mẫu dầu cho vào bình 500ml đáy tròn, thêm vài viên đá bọt, cho thêm 

khoảng 100ml dung môi (Xăng công nghiệp). Sau đó lắp sinh hàn hồi lưu và gia 

nhiệt ở đáy bình sao cho tốc độ nhỏ 2-5giọt/1 giây, cứ thế cho đến khi thể tích nước 

tách ra không thay đổi trong vòng 5 phút là kết thúc. Kết quả là đọc số ml nước 

tách ra nhân 100 rồi chia cho số ml mẫu ban đầu ta được % nước hoặc ppm nước 

trong mẫu đo. (Ví dụ : % nước = 0,1ml nước tách ra  100 % /50ml mẫu ban đầu). 

 

4.3 Phương pháp xác định chỉ số axit và chỉ số kiềm tổng: ASTM D974, 

ASTM D2896, ASTM D664 

Hiện nay, nhiều loại phụ gia được sử dụng để pha chế dầu bôi trơn. Cho nên 

phụ thuộc vào thành phần và cầu tạo của phụ gia mà dầu mang chỉ số axít, kiềm 

hoặc cả hai. 

Trị số axít hoặc trị số axit tổng (TAN) cho biết lượng KOH (tính bằng mg) 

cần thiết để trung hoà tất cả các hợp chất mang tính axít có mặt trong 1g mẫu. Ta 

thường dùng PP ASTM D664 để xác định nó. 

Trị số kiềm tổng (TBN) cho biết lượng axit clohydric hay Percloric được quy 

chuyển sang lượng KOH tương đương (tính bằng mg) cần thiết để trung hoà hết các 

hợp chất mang tính kiềm có mặt trong 1g mẫu dầu.  

Người ta sử dụng chỉ số axit và chỉ số kiềm như là một chỉ tiêu quan trọng 

trong việc đánh giá sự biến chất của dẩu trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, để 

đánh giá sự biến chất của dầu, người ta còn phải kết hợp nhiều tính chất khác như: 

tạp chất cơ học, độ nhớt, to chớp cháy, sự có mặt của các kim loại bị mài mòn… 

Có ba phương pháp để xác định chỉ số axit và chỉ số kiềm đó là ASTM 

D974-ASTM D2896-ASTM D664. 
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4.4 Phương pháp xác định hàm lượng tro: ASTM D482, ASTM D874 

 Ý nghĩa của phương pháp 

Hàm lượng tro là lượng cặn không cháy được hay khoáng chất còn lại sau 

khi đốt cháy dầu ở một nhiệt độ nhất định. Có hai cách xác định hàm lượng tro: 

Tro thường: Phương pháp ASTM D482 là phương pháp xác định hàm lượng tro 

thường dùng cho những loại dầu bôi trơn không chứa phụ gia tạo tro. Những dầu 

thuộc loại này gồm có: dầu tuốc bin, và nhiều loại dầu tuần hoàn có độ nhớt cao. 

Phương pháp này đôi khi dùng cho dầu có phụ gia không tro như: dầu bánh răng và 

dầu động cơ khí. 

Tro sulphát: Phương pháp ASTM D874 là phương pháp xác định hàm lượng 

tro sun phát là phần cặn còn lại sau khi than hoá mẫu và được xử lý bằng H2SO4. 

Hàm lượng tro sun phát dùng để xác định hàm lượng phụ gia đưa vào dầu có chứa 

hợp chất cơ kim. 

 

 Phương pháp phân tích 

Phương pháp này dùng chủ yếu cho dầu không tro và dầu động cơ. 

Cân số gam theo yêu cầu của từng mẫu và cốc cân có giấy lọc đã có trọng 

lượng không đổi, đốt sơ bộ (đối với cho thường) và axit hoá (đối với tro sulphát), 

sau đó đưa vào lò nung ở 7750oC khoảng 60-90 phút lấy ra trong thời gian nhất 

định cân đến khối lượng không đổi. 

Tính phần trăm tro theo công thức: (m2 – m1)  100/g mẫu = % tro   

 

4.5 Phương pháp xác định hàm lượng lưu huỳnh: ISO 4260 

 Ý nghĩa 

Dầu gốc dù được làm sạch đến mức độ nào đi chăng nữa thi vẫn còn có mặt 

hàm lượng nào đấy của các hợp chất không mong muốn, trong đó có lưu huỳnh. 
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Thông thường lưu huỳnh tồn tại trong dầu gốc ở hai dạng: hoạt động và không hoạt 

động. Ở dạng hoạt động là hợp chất có hại cần phải được loại bỏ nên việc định 

lượng lưu huỳnh trong dầu gốc là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá 

chất lượng dầu gốc. 

 

 Phương pháp xác định 

Hiện nay muốn xác định được hàm lượng lưu huỳnh tổng người ta dùng 

phương pháp bom để xác định lưu huỳnh trong mọi loại dầu bôi trơn, với điều kiện 

lưu huỳnh ít nhất phải là 1%. Nguyên tắc của quy trỡnh là bật tia lửa điện để đốt 

cháy một lượng nhỏ mẫu trong môi trường oxy ở áp xuất cao. Sản phẩm cháy được 

thu lại, lưu huỳnh ở trong dạng kết tủa bari sulfat và được đem cân rồi tính ra % lưu 

huỳnh tổng. Phương pháp này dùng cho các loại dầu bôi trơn và chất lỏng chuyên 

dụng. 

 

4.6 Phương pháp xác định độ bền nhiệt: ASTM D2160 

 Ý nghĩa 

Độ bền nhiệt là khả năng chống lại sự phân huỷ bởi nhiệt của một loại dầu 

hay phụ gia khi để lâu ở điều kiện nhiệt độ cao. Sự phân huỷ có thể dẫn đến việc 

tăng độ axit, tăng độ nhớt và tăng độ tạo cặn. Thuộc tính này đặc biệt quan trọng 

đối với các hệ thống truyền nhiệt hay hệ thống thuỷ lực kín.  

 

 Phương pháp xác định 

Phương pháp ASTM D2160 xác định độ bền nhiệt của các chất lỏng. Theo 

phương pháp này dầu được đặt vào trong một bình thuỷ tinh chân không kín, chịu 

nhiệt từ 260-5160oC. Các sản phẩm phân huỷ bay hơi được vẫn luôn tiếp xúc với 

chất lỏng trong quá trình thử nghiệm. Sau khi thử nghiệm người ta xác định chỉ số 

trung hoà và độ nhớt của dầu. 
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Phương pháp này dùng cho các loại dầu bôi trơn chịu nhiệt. 

 

4.7 Phương pháp xác định độ bền oxi hóa 

 Ý nghĩa của phương pháp 

Oxy hoá là một dạng làm hỏng hoá học các sản phẩm dầu mỏ. Độ bền của 

dầu bôi trơn đối với quá trình oxi hoá là một đặc tính quan trọng của dầu (như dầu 

biến thế và dầu tuốcbin). Độ bền oxi hoá của dầu phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong 

đó: 

- Cấu trúc hoá học của dầu                                          

- Nhiệt độ làm việc 

- Điều kiện làm việc                                                   

- Hiệu ứng xúc tác của các kim loại  

 

 Phương pháp xác định 

Hiện nay có rất nhiều phương xác định độ ổn định oxy hoá. Nhưng đối với 

dầu bôi trơn của chúng ta thường xác định theo ASTM D943. Cụ thể là cân một 

lượng dầu đã quy định vào một ống chuyên dụng, có cuộn dây đồng làm xúc tác 

vào một ống có nước để hấp phụ axit bay hơi. Kết quả tính được ta có thể so sánh 

được với dầu trước oxy hoá và kết luận được chất lượng của dầu, nhất là dầu gốc 

hiện nay. 

Phương pháp này dùng cho các loại dầu bôi trơn, nhất là dầu gốc, dầu tuabin, 

dầu biến thế. 

 

4.8 Phương pháp xác định điểm chớp cháy và nhiệt độ bốc cháy: ASTM 

D92 

 Ý nghĩa của phương pháp 
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Điểm chớp cháy: của dầu được định nghĩa là nhiệt độ thấp nhất mà tại đó 

dầu được nung nóng bốc lên tạo với không khí một hỗn hợp khí đủ để loé cháy một 

lát khi ngọn lửa đưa vào. 

Nhiệt độ bốc cháy: là nhiệt độ mà ở đó hơi dầu nung nóng bốc lên tạo với 

không khí đủ để cháy liên tục trong 5 giây khi có ngọn lửa đưa vào trong điều kiện 

của phương pháp thử theo tiêu chuẩn. 

 

 Phương pháp xác định 

Phương pháp này dùng cho dầu bôi trơn và chất lỏng chuyên dụng. 

Cho một lượng dầu theo mức cho phép, đặt máy đo độ chớp cháy, nối máy 

với dòng khí ga, sau đó chỉnh ngọn lửa có đường kính 3,2 - 4,8mm và điều chỉnh 

nhiệt độ của mẫu sao cho từ 140C-170oC/phút. Khi nhiệt độ của mẫu thấp hơn 

điểm chớp lửa dự đoán khoảng 560oC giảm tốc độ xuống còn 5-60oC/phút, cho đến 

khi nhiệt độ dự đoán xuống còn 280oC thì giảm xuống 20oC/phút. Cứ thế cho đến 

khi phát hiện và kết thúc điểm chớp cháy. Đó là kết quả của điểm chớp cháy và bốc 

cháy. 

 

4.9 Phương pháp xác định điểm đông đặc: ASTM D97 

Nhiệt độ đông đặc là nhiệt độ thấp nhất mà tại đó dầu bôi trơn giữ được tính 

linh động ở điều kiện đã cho. 

Phương pháp này rất quan trọng đối với dầu sử dụng ở nhiệt độ thấp, như 

dầu máy lạnh, dầu thủy lực. Hầu hết dầu nhờn đều chứa một số sáp farafin và khi 

dầu ở điều kiện bị lạnh, những sáp này đầu tách ra ở dạng tinh thể đan cài với cấu 

trúc tinh thể  tạo thành ở dạng lưới mắt cáo thì dầu không còn linh động nữa. Để 

giảm điểm đông đặc của dầu, người ta dùng phụ gia hạ nhiệt độ đông đặc có tác 

dụng làm chậm lại quá trình tạo tinh thể sáp hoàn hảo hoặc bao bọc ngăn cản sự lớn 

lên của cấu trúc tinh thể sáp.  
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4.10 Phương pháp xác định tính chống mài mòn và chịu áp: ASTM D4172 

Phương pháp này xác định tính chịu tải của các loại dầu bôi trơn, kể cả tỷ số 

mài mòn và tải trọng gây hàn dính. Chỉ số tải trọng mài mòn liên quan đến khả 

năng giảm mài mòn tới mức nhỏ nhất ở một tải trọng nhất định của chất bôi trơn. 

Điểm hàn dính là tải trọng nhỏ nhất làm viên bi quay hàn dính vào ba viên bi cố 

định thể hiện mức áp suất tối đa mà chất bôi trơn chịu được. Đó là kết quả của tải 

trọng hàn dính được tính bằng Niutơn (N). 

 

4.11 Phương pháp xác định khả năng tách nhũ: ASTM D1401 

 Ý nghĩa của phương pháp 

Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, hoặc dầu phải tiếp xúc với nước 

trong khi làm việc dẫn đến dầu bị lẫn nước. Do vậy, sẽ dẫn đến các chi tiết máy 

cũng bị tiếp xúc với nước gây nên hiện tượng gỉ, ăn mòn, đồng thời dầu cũng bị 

ôxyhoa nhanh làm giảm khả năng bôi trơn. Cho nên khi làm việc dầu tiếp xúc với 

nước phải cho phụ gia có tính khử nhũ vào để nó tách nước nhanh ra khỏi dầu. 

 

 Phương pháp xác định 

Phương pháp này được tiến hành như sau: Đổ vào ống đong hình trụ 40ml 

mẫu dầu và 40ml nước cất, đặt vào bể gia nhiệt có nhiệt độ quy định và ngâm mẫu 

trong một thời gian nhất định (khoảng 30phút), rồi khuấy mạnh 5 phút, mức độ 

tách nhũ được ghi lại theo từng thời gian. Đối với  các loại dầu đòi hỏi sau 30 phút, 

lớp nhũ chỉ còn lại 3 cm3 là đạt, còn sau 1 giờ lớp nhũ không tách hết hoặc không 

xẩy ra tách là không dầu đó không đạt chỉ tiêu tách nhũ. Phương pháp này dùng 

cho các loại dầu bôi trơn công nghiệp, dầu thuỷ lực và các loại chất lỏng chuyên 

dụng. 
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4.12 Phương pháp xác định khả năng chống tạo: ASTM D892 

 Ý nghĩa 

Phương pháp này dùng cho các loại dầu bôi trơn và cho chất lỏng chuyên 

dụng. 

Đây là một tính chất vô cùng quan trong đối với dầu bôi trơn. Trong khi làm 

việc, trong động cơ cũng như trong hệ thống bôi trơn tuần hoàn nói chung dầu luôn 

luôn tiếp xúc với không khí. Bọt được hình thành do dầu bị khuấy trộn cơ học và 

không khí đi vào dòng chẩy của dầu. Nếu bọt không tách ra nhanh sẽ gây ra hiện 

tượng bôi trơn không ổn định, làm giảm hiệu lực bôi trơn và dẫn đến một số các 

hỏng hóc tiếp theo. Do vậy hầu hết các dầu bôi trơn phải có phụ gia chống tạo bọt. 

 

 Phương pháp xác định 

Cho180 ml dầu mới vào ống đong một lít, sau đó ngâm ống đong có dầu vào 

bể gia nhiệt theo một nhiệt độ cho phép, trong khoảng thời gian nhất định. Sau đó 

dùng đá khuếch tán ngâm trong 5 phút, rồi nối đá khuếch tán với ống dẫn khí vào 

và điều chỉnh tốc độ khí đến 945ml, buộc không khí khô sạch đi qua đá khuếch 

tán trong 5 phút  3 giây, thời gian tính từ bong bóng đầu tiên rời khỏi viên đá. Khi 

ngừng 5 phút thổi khí là ta phải ghi ngay thể tích bọt từ mức dầu cho tới đỉnh của 

bọt và theo dõi sau 5 phút tiếp theo (hoặc 10 phút kể từ lúc thổi khí) thể tích bọt 

còn lại bao nhiêu. Kết quả = số ml bọt (5ph đầu/10ph sau). 

 

4.13 Phương pháp xác định hàm lượng cặn không tan: ASTM D893 

 Ý nghĩa 

Hàm lượng cặn không tan là một chỉ tiêu đánh giá về độ oxy hoá của dầu 

trong quá trình sử dụng và khả năng tạo cặn nhựa có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc 

phụ gia biến chất hoặc cả hai. Nhờ vào chỉ tiêu này mà người ta xác định được thời 

gian thay dầu, tốc độ mài mòn của máy trong các bộ phận lọc và trong các tính 
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năng của động cơ. Tuỳ vào độ phân tán của dầu động cơ mà ta có thể chấp nhận 

được hàm lượng cặn cho phép là bao nhiêu (VD: Dầu có độ phân tán cao thì lượng 

cặn có đạt từ 3-4% vẫn chấp nhận được). 

 

 Phương pháp xác định 

Phương pháp này dùng cho dầu nhờn trong quá trình sử dụng. 

Xác định hai loại cặn đó là: Cặn không tan trong pentan và cặn không tan 

trong toluen. Ngoài hai loại cặn này ra người ta còn sử dụng chất đông tụ để tách 

thêm một số loại cặn phân tán trong dầu mà hai cách trên không lôi tách được. Cụ 

thể xđ như sau: Cân khoảng 100,1 g mẫu đã gia nhiệt 600oC cho đều  mẫu, sau đó 

cho vào ông ly tâm + dung môi rồi làm như phương pháp quy định. Kết quả được 

tính: % Cặn = (m2 – m1) 100/g mẫu 

 

4.14 Phương pháp xác định hàm lượng cặn cacbon: ASTM D524 (chủ yếu 

dùng cho các loại dầu gốc) 

 Ý nghĩa của phương pháp 

Cặn cacbon dùng dể chỉ lượng cặn cacbon được tạo thành sau khi cho bay 

hơi, Cracking và nhiệt phân một sản phẩm dầu mỏ trong những điều kiện nhất định. 

Cặn này không phải là các bon hoàn toàn, mà nó là một loại cốc và còn có thể bị 

biến đổi bởi nhiệt phân. Vì vậy hàm lượng cặn cácbon có thể đánh giá mức độ tinh 

luyện của dầu gốc, dầu gốc tinh luyện kỹ thì hàm lượng cặn C càng thấp, chỉ tiêu 

này giúp cho nhà sản xuất lựa chọn dầu gốc trong khi pha chế như: cho máy nén 

khí, các quá trình xử lý nhiệt, các ổ đỡ chịu nhiệt cao. 

 

 Phương pháp xác định 



 Page 66 
 

Dùng bình cốc hoá thuỷ tinh đã có trọng lượng ở nhiệt độ 5500oC và trong 

20 phút, bơm khoảng 4 gam mẫu theo bảng mẫu thử đã biết trước vào bình cốc hóa, 

sau đó lại nung ở chế độ như trên, để khoảng 30 phút cân. Ta có kết quả:   

Cặn cacbon = (m2 – m1) 100/g mẫu. 

 

4.15 Phương pháp xác định độ màu: ASTM D1500 

 Ý nghĩa  

Sự khác nhau về mầu sắc của dầu bôi trơn có nguồn gốc từ sự khác nhau về 

dầu thô dùng chế biến ra nó, về nhiệt độ sôi, về phương pháp và mức độ làm sạch 

trong quá trình tinh luyện, về bản chất phụ gia pha vào các dầu đó. Màu dầu chủ 

yếu được sử dụng cho mục đích kiểm tra trong quá trình sản xuất và là chỉ tiêu 

quan trọng cho người tiêu dùng, vì người ta nhìn thấy đựơc bằng mắt thường.  

 

 Phương pháp xác định  

Dùng ống đựng một lượng dầu đã định, cho vào máy so mầu trong máy đã 

có hai ống nước cất để đối xứng. Nhìn vào máy so mầu và điều chỉnh sao cho mầu 

của mẫu cần đo gần hoặc bằng mầu của mẫu đối chứng là đạt. Từ đó đọc kết quả 

trên thang đo (VD: Mầu của phụ gia BF1 = 6,0). 

 

4.16 Xác định độ bền trượt cắt dầu có chứa polimer bằng thiết bị phun 

diesel 

 Ý nghĩa và ứng dụng 

Máy đo độ bền trượt cắt đánh giá % mất mát độ nhớt do những chất lỏng có 

chứa polimer do sự hỏng polimer trong thiết bị phun cắt cao. Phương pháp này 

không nhằm đoán nhận sự mất mát độ nhớt khi sử dụng trên hiện trường đối với 

những loại polimer khác nhau hoặc là đối với thiết bị hiện trường khác nhau. Tuy 
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nhiên, cũng có thể thiết lập được một số quan hệ cho loại polimer riêng trong thiết 

bị hoặc trường hợp cụ thể. 

 

 Cách sử dụng 

Dùng 170 ml chạy 1,02  30 chu kỳ = 30.06 phút ở nhiệt độ 30 - 35C, rồi 

láy ra đo độ nhớt sau khi cắt. 

 

4.17 Xác định hàm lượng kim loại: CMM80-CMM81 

Phương pháp này dùng để xác định hàm lượng phụ gia có mặt trong dầu, mỡ 

và dùng để đánh giá sự mài mòn kim loại của động cơ trong quá trình sử dụng. 

Phương pháp này dùng chất chuẩn để lập đường chuẩn & so sánh với mẫu 

phân tích, từ đó tính kết quả. 

 

4.18 Độ xuyên kim (độ đặc của mỡ): ASRM D217  

 Khái niệm về độ xuyên kim 

Độ xuyên kim là độ sâu tính bằng 1/10mm, mà một chóp nón tiêu chuẩn lún 

ngập vào mỡ thử nghiệm dưới những điều kiện quy định về khối lượng, thời gian 

và nhiệt độ. 

Độ lún xuyên kim dùng để đo độ đặc của mỡ được xác định trong bảng phân 

loại theo NLGI.  

  Dựa vào chỉ tiêu này ta có thể biết được khả năng làm kín, khít của từng loại 

mỡ và độ ổn định cơ học của nó. 

 

 Phương pháp xác định: Xác định theo ASRM D217  

 

4.19 Phương pháp xác định nhiệt độ nhỏ giọt của mỡ: ASTM D566 

 Ý nghĩa 
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Nhiệt độ nhỏ giọt là nhiệt độ lớn nhất mà tại đó với điều kiện chuẩn theo quy 

định ASTM D566, giọt mỡ từ lỗ đầu nhiệt kế đo Ubelope chảy rơi xuống. 

Nhiệt độ nhỏ giọt dùng để phân loại mỡ. Nhiệt độ nhỏ giọt cao thi khả năng 

chịu nhiệt của mỡ cao, nhưng không phải nhiệt độ nhỏ giọt của mỡ là nhiệt độ làm 

việc (VD: Mỡ có nhiệt độ nhỏ giọt Tng = 185 – 2100oC thì nhiệt độ sử dụng tối đa 

là 1300oC). Chỉ tiêu này dùng để phân loại các loại mỡ. 

 

 Phương pháp sử dụng 

Dùng cốc bằng đồng thau mạ crom có kích thước đã quy định. Nhồi đầy mỡ, 

gạt bằng miệng , rồi lấy que kim loại luồn vào trong cốc sao cho lớp mỡ chỉ dính 

vào thành cốc. Sau đó cho nhiệt kế vào trong cốc theo quy định. Gia nhiệt với tốc 

độ 4-70oC/phút  đến khi nhiệt độ nhỏ giọt thấp hơn To dự đoán là 170oC thì tốc độ 

khoảng 1-20oC/phút. Cứ thế đến khi giọt mỡ đầu tiên nhỏ xuống, nhiệt độ tại thời 

điểm đó là To nhỏ giọt.  

 

4.20 Hàm lượng kiềm dư hoặc chỉ số axit (Gost 6707-77) 

 Ý nghĩa 

Đây là một chỉ tiêu không thể thiếu được đối với mỡ, nó được đo bằng % 

NaOH. Nếu hàm lượng kiềm dư > 0,1% NaOH thì độ bền cấu trúc của mỡ sẽ 

không cao. 

 

 Phương pháp xác định 

Dùng 30ml xăng công nghiệp và 30ml cồn 85o cho vào bình tam giác 250ml 

đã trung tính, sau đó cân 2g mỡ vào rồi hồi lưu bằng sinh hàn trong 15 phút lấy ra 

rồi cho chỉ thị Phenolphtalein vào nếu mẫu mầu hồng thì chuẩn bằng axit còn mẫu 

màu trắng ta chuẩn bằng kiềm cho đến điểm tương đương thì ngừng chuẩn độ tính 

kết quả:  
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% NaOH (kiềm) = V ml HCl 0.1 N × 0.4/g mẫu 

Axit = V ml KOH × NKOH × 56,11/g mẫu 

 

4.21 Ăn mòn tấm đồng (ASTM D130) 

Ăn mòn tấm đồng cũng là một chỉ tiêu quan trong trong việc đánh giá chất 

lượng dầu mỡ nhờn.    

Ăn mòn tấm đồng sau khi sử dụng không được tăng so với trước khi sử dụng 

thì mới đạt.                  
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KẾT LUẬN CHUNG 
 

Sau đợt thực tập vừa qua tại viện hoá học công nghiệp Việt Nam và công ty 

APP, em đã thu được những kết quả rất bổ ích: 

1. Được tiếp xúc với các thiết bị hiện đại của phòng thí nghiệm trọng điểm 

quốc gia công nghệ lọc hoá dầu. 

2. Nắm được công nghệ sản xuất thuốc tuyển nổi và formalin. 

3. Tiếp xúc với dây chuyền sản xuất của công ty APP. 

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong bộ môn công nghệ hữu cơ 

hoá dầu đã tận tình hướng dẫn em trong thời gian vừa qua cũng như các đơn vị đã 

tạo điều kiện cho chúng em đến thực tập. 

 

 


