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6t

- Ch ng 1: Cán luy n
+ Bài 1: S luy n
+ Bài 2: H n luy n

- Ch ng 2: T o hình
+ Bài 1: Cán tráng
+ Bài 2: Ép xu t
+ Bài 3: Ép khuôn
+ Bài 4: T o hình t latex: nhúng, khuôn, ép xu t

- Ch ng 3: S l u hóa
+ Bài 1: C ch
+ Bài 2: Ph ng pháp

- Ch ng 4: PP ki m nghi m tính ch t lý- hóa c a CS

Ph n 2:

Công ngh

6t

5t

- Ch ng 1: CS thiên nhiên
+ Bài 1: i c ng
+ Bài 2: M CSTN (latex)
+ Bài 3: S ch CSTN
+ Bài 4: CSTN: Thành ph n hóa h c, c u trúc, 

tính ch t lý- hóa
- Ch ng 2: CS t ng h p

+ Bài 1: Phân lo i
+ Bài 2: Tính n ng
+ Bài 3: ng d ng

- Ch ng 3: CS b t và CS tái sinh

Ph n 1: 

Nguyên li u

TLN i dungPh n

N I DUNG LÝ THUY T



4t

- Ch ng 1: S ô nhi m môi tr ng trong công
nghi p CS & hi n tr ng
- Ch ng 2: Các ph ng pháp x lý

+ Bài 1: PP sinh h c
+ Bài 2: PP hóa lý

Ph n 5:

X lý MT

3t

- Ch ng 1: Xây d ng n pha ch
- Ch ng 2: ng d ng th c t

+ Bài 1: L p xe
+ Bài 2: G ng tay

Ph n 4: 

ng d ng

6t

- Ch ng 1: Ch t l u hóa
- Ch ng 2: Ch t xúc ti n & ch t t ng ho t
- Ch ng 3: Ch t tr xúc ti n
- Ch ng 3: Ch t phòng lão
- Ch ng 4: Ch t n
- Ch ng 5: Ch t t o x p và m t s ch t khác

Ph n 3: 

Ch t ph gia

TLN i dungPh n

N I DUNG LÝ THUY T



Cao su: V t ch t có kh n ng àn h i

NH NGH A

Cao su thiên nhiên: H p ch t cao phân t (polymer) c
khai thác t cây Hevea. Monome là izoprene (C5H8)
polyizoprene (C5H8 –[C5H8] - C5H8)

Cao su nhân t o: Izoprene ph n ng trùng phân
(polymer hoá) CS nhân t o: Butadien, Butyl, Butadien-
styren, Silicon….



CH NG 1: CAO SU THIÊN NHIÊN



KHÁI QUÁT V CÂY CAO SU

Hình 1: Di n tích tr ng CS VN tr c và sau 1975 (Ngu n tr ng NVKT CS, 2000)
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1. Ngu n g c và s phát tri n



KHÁI QUÁT V CÂY CAO SU

Hình 2: S n l ng CSTN VN tr c và sau 1975 (Ngu n tr ng NVKT CS, 2000)
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2. Khai thác CSTN

KHÁI QUÁT V CÂY CAO SU

Ph ng pháp c o:

- C o n a vòng: xo n c n a chu vi thân cây, 1-2 ngày/ l n

150- 160 l n/ n m. AD cho cây CS tr

- C o nguyên vòng (Socfin): xo n c nguyên chu vi, 3-4 ngày/ l n

75- 90 l n/ n m. AD cho cây tr ng thành

- C o 2 bán vòng: xo n c 2 n a chu vi thân cây, 4 ngày/ l n

75- 90 l n/ n m

i u ki n và cách c o:

- Vòng thân > 45 cm, o cao 1m

- 50% s cây t tiêu chu n (~ 200-250 cây/ha)

- T chi u cao 1m cách m t t, th c hi n r ch c o 1 ng t trái
sang ph i v i d c 300 i v i ng n m ngang

- Tách r ch 1 v bao b c m ng t 1- 1.5mm 15-20 cm/n m



2. Khai thác CSTN

KHÁI QUÁT V CÂY CAO SU

- Chén t/ th y tinh dày, d
lao chùi: h ng latex

- Giá s t: nâng gi chén h ng

- Vòng s t: gi giá nâng

- Máng s t: t cu i ng r ch
d n latex vào chén

- Dao c o m

- Gi ch a CS th ph m

- Xô nhôm 20-50l

- NH3



2. Khai thác CSTN

KHÁI QUÁT V CÂY CAO SU

S c khi c o m :

- S ông c: tùy tu i, gi ng cây, th i ti t, i u ki n- k thu t
c o

- S c sinh lý: ng r ch c o b khô héo, v cây hóa nâu, có s
bi n d ng vùng c o: do ch dinh d ng c a cây gi m c ng

c o ho c ng ng c o

Kích s n m :

- Dùng m t s lo i d u th o m c

- Mu i c a acid 2,4-D (2,4-dichlorophenoxy), 

acid 2- chloroethylphosphoric (ENTREN)

- CuSO4.5H2O



KHÁI QUÁT V CÂY CAO SU
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Hình 3: Phân ph i m c tiêu th CSTN theo công d ng (Ngu n tr ng NVKT CS, 2000)

3. Th tr ng & Giá tr kinh t CSTN



M (LATEX) CSTN
Thành ph n:

K, Mg, P, Ca, Cu, Fe,  Mn,.…

0,2 – 0,7Lipid

1,5 – 4,2Glucid

1,6 – 3,6Glycerin

2 – 2,7Protid

37 - 54Cao su (C5H8)n

52 – 60N c

T l (%)Thành ph n

Ph n l ng (serum): n c, m t s ch t hoà tan. Thay i tu gi ng,
mùa c o, tu i…..

Thay i tu theo gi ng, i u ki n dinh d ng, sinh tr ng, th i
ti t, k thu t c o m …..

Ph n r n: g m m cao su, và các hoá ch t không tan t o thành
th huy n phù l l ng trong serum.

Latex: m cao su tr ng thái n m l l ng trong dung d ch ch a
nhi u ch t vô c và h u c .



M (LATEX) CSTN

Pha phân tán: sérum (n c, protein, phospholipid…), 8-10% TSC, 

Pha b phân tán: h t phân t CS (%DRC: 18% 53%), DRC thay
i tùy theo gi ng, tu i cây, theo mùa; ng kính không ng u,

90% < 0.5 m, chuy n ng brown, chuy n ng crème- hóa.

Ngòai ra còn có các ph n t Frey-Wyssling, lutoids

Ph n t CS

Ph n t Frey Wyssling

Serum trong su t

Lutoids

KK



M (LATEX) CSTN
Tính ch t v t lý: 

pH: 7, gi m theo th i gian do ho t tính c a vi khu n. nh h ng
tr c ti p n tính n nh c a latex gi n nh b ng NH3 (+ tác
d ng sát trùng và không nh h ng n các h p ch t phi CS) 

Tính d n nhi t: kém, ch t cách nhi t t t, h s dãn nhi t: 0,0032 
0,0044 calo/cm.s (00C)

dính: cao, ph thu c m t ti p xúc nhi t và s ch

Tính d n i n: t t, phân t CS trong m mang i n tích âm, V= -
0,035V. Ngh ch o v i hàm l ng CS. Ph thu c vào các h p ch t
ion hoá trong serum.

nh t: 12 -15 cp (latex 35%DRC). Tu thu c: s k t h p v i
NH3, kích th c TB c a các ph n t CS, hàm l ng khoáng (H20: 1 cp)

S c c ng b m t: 38- 40 dynes/cm2 (30-40% DRC) (H20: 73 dynes/cm2)

T tr ng: 0,97 (CS: 0,92 + Serum: 1,02)



M (LATEX) CSTN
Tính ch t sinh hoá: 

Tính l u hoá: B ng ph ng pháp gia công c h c CS d dàng tr n
u v i S và m t s ch t khác d ng b t, h n h p này có tính ch t

là m t dung d ch r n, CS là dung môi, d i tác d ng c a T0C, ph n
ng hoá h c s x y ra (s l u hoá) CS l u hoá (không b hoà tan, 

t ng b n c h c, t ng tính àn h i và ch u nhi t)

Tính lão hoá: Oxy và tác d ng c a i u ki n ánh sáng, T0C….bi n
d ng c h c tác d ng lên CS làm CS m t i nh ng c tính t t, nó b
n t, m m hay c ng i

Enzym: catalase, tyrosinase, oxydase, peroxydase…(Hean-Homas)
sau khi ông c, CS có màu h i xám ho c nâu ( ph i thêm bisulfite)

ây c ng là nguyên nhân gây ông c t nhiên (enzyme coagulase)

Vi khu n: Nguyên nhân gây ông c (enzyme ho c t thân
chúng). Có ít nh t 27 lo i VK:

+ MT y m khí: VK tác d ng vào glucid lên men acid
+ MT hi u khí: VK tác d ng vào protein (proteolytic) ti t

ch t phân màu vàng trên m t latex



M (LATEX) CSTN

Các h t phân t CS trong latex: Chúng c c u t o thành 2 l p:

bên trong là các h t CS polyizoprene (C5H8 –[C5H8] - C5H8); bên

ngòai là l p ch t b m t (protein,…) xác nh tính n nh, s k t

h p c a th huy n phù, là i di n c tr ng kh n ng tích i n:

NH2 - Pr - COOH

Tính n nh latex: 

NH2 - Pr - COOH +NH3 - Pr - COO-

+NH3 - Pr - COO- + H+                 +NH3 – Pr - COOH

+NH3 - Pr - COO- + OH- NH2 – Pr – COO- + H2O



M (LATEX) CSTN

Tính n nh latex: 

9864 5 7 10321pH:

C ch ánh ông và ch ng ông ????

Tính n nh còn do b m t hút n c c a protein

COOH
R

NH3
+

COOH
R

NH3
+

COO-

R
NH3

+

COO-

R
NH3

+

COO -

R
NH2

COO -

R
NH2

Vùng latex n nh Vùng latex n nhVùng latex ông c

+ _



M (LATEX) CSTN
S ông c latex:

ông c t nhiên: pH gi m do enzym hay VK bi n i hóa h c;
enzyme dehydrate hóa các lipid ph c h p (phosphatid, lecithid)
savon không tan (alcalinoterreuz), thay th protein b m t h t CS 
ông c

ông c b ng acid: a.formic 0.5% kh i l ng latex; acie acetic 1%

ông c b ng mu i hay ch t i n gi i: ph n t mang i n trong
huy n phù s s b kh i n tích do s h p thu c a ion i n tích i
ngh ch và x y ra s ông k t. T ng theo hoá tr c a ion. Vd: 
Ca(NO3)2; CaCl2; MgCl2, MgSO4, Al2(SO4)3

ông c b ng c n/ aceton: do tác ng kh n c các protein b
m t h t CS

ông c b ng cách khu y tr n: d i tác ng c h c ng
n ng c a h t CS t ng nhanh kh ng ch l c y t nh i n và vô
hi u hóa l p protein hút n c

ông c b i nhi t: -150C phá v h th ng h p thu n c c a
protein/ T0C cao s là i u ki n xúc tác cho các ch t gây ông c : 
Zn 2+, NH4 -



M (LATEX) CSTN

H th ng ch ng ông:

HNS-NH3 (hydroxilaniure-neutral): 1.5 Kg/1 t n CS khô

NH3 – H3BO3 (amoniac-acid boric): 0,4-0,5% H3BO3 + 0,07% NH3

NH3 : 3-5%

Ph ng pháp ánh ông:

Th công: latex l c o hàm l ng NH3, DRC… chu n x
l ng acid acid + latex ch y vào m ng cào 4-6 l n.

Acid acetic: 3-5Kg/t n CS thô; pH: 5- 5,2; th i gian: 6-10h.

T o dòng r i: dùng van x , máng có lá ch n khu y

Ph ng pháp CI: tr n u m ã pha lõang và acid vào b trung
gian, dùng máy khu y cho xu ng m ng

H i nóng: T0C: 800C trên m t b ng t i tr c vít.



Cs t RSS (Ribbed smoked subber): dày t 2.5 3.5mm, màu h
phách, trên b m t có vân s c, xông h i b ng khói b i.

Có 5 h ng: RSS1, RSS2, RSS3, RSS4, RSS5

Cs t ICR (Initial concentration rubber): ánh ông n ng nguyên
th y DRC~33%; xông khói ho c h i nóng

Có 4 h ng: ICR1, ICR2, ICR3, ICR4
Cs t ADS: không xông khói ho c h i nóng (b ng khí ngoài tr i)

Cs Crêpe: c xông h i, b m t g gh ;

Crêpe màu nh t: SX t m n c, ch ng hóa nâu= sodium 
bisulfite, t y tr ng= 0.1% xylyl mercaptan. Cs cao c p nh t (d ng
c y t , núm vú tr con, d ng c t m…)

Crêpe nâu: SX t m ph

Cs c m bún SVR: d ng kh i, c ép l i t Cs c m ho c Cs bún

Có 6 h ng: SVR3L, SVR5, SVR CV50, SVR CV60, SVR10, SVR20

M cô c: d ng l ng có DRC> 60%

Có 3 PP cô c: ly tâm, kem hóa và b c h i

CÁC S N PH M C A NHÀ MÁY S  CH



S N XU T CS N M 2005



Hàm l ng b n: ch tiêu s 1 nhi m b n h u c và vô c
trong cao su phá h y s n ph m nhanh chóng; sp có l c kéo

t th p, giãn dài th p, mài mòn cao, lão hóa r t l n.

Hàm l ng tro: i di n cho b n vô c (Tro cao Cs th p)

Hàm l ng ch t bay h i: m cao su: m cao b ph ng
khi l u hóa, gi m tính cách i n, Cs s ch b m c khi t n tr

Hàm l ng N2: i di ncho hàm l ng protein: nit cao
l u hóa không u, b nhi u b t khí, kh n ng hút n c cao, 
t ng tính lão hóa.

P0: nh h ng n h n h p cao su sau khi ã luy n: P0 th p
tr ng l ng pt th p gi m th i gian s luy n

PRI (plasticity retention index): PP t ng h p và tr c ti p
thay cho pp xác nh Cu và Mn t do ( y u t s lão hóa)





- M n c t i

X lý/ ánh ông

QT c – nhi t
Cân, ép, bao bì

- Cs t RSS, ICR, ADS

- Cs CRÊPE 

- Cs kh i SVR (c m,bún)

X lý hóa ch t/ n nh

QT c - hóa- i n (ly tâm,                           
kem hóa, i n hóa… )

óng gói, b o qu n

- M cô c

Nguyên li u Quá trình ch bi n
Thành ph m

Ph ph m

Nguyên lý ch bi n chung

- M ph

( ông, chén, dây, 
d m, t..)

Ti p nh n, phân lo i

QT c – nhi t
Cân, ép, bao bì

- Cs CRÊPE

- Cs kh i SVR (c m,bún)



(1)                 (2) (3)                (4)

QUY TRÌNH S N XU T CSTN
M v n cây

óng bành

Latex M ông

Cô c:
-Li tâm

- B c h i

ông t Ngâm

Cán xé- Cán r a

T o crêpe
T o c m/bún

S y khí nóng

Cán r a

T o crepe t T o c m, bún

S y
Khí nóng- xông khói

S y khí nóng

RSS
ADS

Crêpe tr ng

CS kh i
3, 5, CV, L

CS kh i
10, 20 Kh i nâuLatex cô c Crêpe nâu



Gia công hóa h c
- Hàm l ng ch t khô TSC%

- Hàm l ng NH3

- Hàm l ng DRC%

- Pha loãng và l ng:

+ Pha loãng b ng H2O (Cs t , crêpe, kh i)

ho c NH3 (M ly tâm cô c)

+ l ng 20-30’

- ánh ông (tr m ly tâm)

Gi m kh n ng t o b t

Gi m t p ch t, ng u, màu sáng, d gia công…

- X lý hóa ch t ch ng oxy hóa, ch ng m c, t y màu, 

n nh nh t…

Khái quát chung v quy trình ch bi n CS



Gia công c h c

Làm ng u nguyên li u

R a s ch t p ch t và sérum

Làm cho kh i ông có hình dáng và

kích th c thích h p tr c khi xông s y

- Máy cán, c t, b m…

- Giàn rung, b m th i

- Máy c a l ng, nhai nh i, ép, b m liên h p,..

- Máy ly tâm

Gia công nhi t
- Lò xông s y Bay h i n c và các ch t khác

Cân, ép, bao bì, óng gói, b o qu n
BQ ch ng n m m c, ch ng vi khu n

m b o tính n nh c a m ly tâm cô c

Khái quát chung v quy trình ch bi n CS



Các quy trình s ch CSTN



PHÂN LO I LATEX NGUYÊN LI U

--0.01 0.03% theo
tr ng l ng latex

NH3

<25>= 25>= 30DRC%

ông l n c nCh m ông li tiL ng t nhiênTr ng thái

VàngH i vàngTr ng s aMàu

Có l n v
cây, lá cây

Có l n v cây, lá
cây

R t ítT p ch t

Ngo i l21Lo i
Ch tiêu

Phân lo i Latex t v n cây:



(1). S N XU T M  CÔ C
PP kem hóa: ~ 6% 

- DD alginal sodium, goml adragante agar-agar

- u i m: n ng su t cao, n gi n, ít hao t n (n ng
l ng, nhân công, serum ch ch a 1 2 %DRC.

- Nh c i m: làm thay i thành ph n m n c

- ng d ng: n m mút, g ng tay, bong bóng

PP ly tâm :~ 88%

- u i m: ph m ch t m kem t t và u, ít làm thay i
thành ph n m n c

- Nh c i m: n ng su t th p, t ti n, nhân công cao, 
ph i x lý và ch bi n m ph

- ng d ng: r ng rãi



(1). S N XU T M  CÔ C
PP b c h i :~5%, dùng cho keo dán công nghi p

- Nh c i m:nhi u ch t phi CS , ch t ngo i lai, sp hút n c m nh

PP i n gi i: Bình i n phân có 3 ng n, 2 ng n bì là 2 ng n
ch a i n c c và ch t i n gi i loãng (NH3). Các ph n t CS
trong m n c có xu h ng bám vào màng ch n (màng bán
th m Cellophan), và ông l i t o thành m t l p cách i n,
không cho ngu n i n i qua s d ng o ngh ch chi u dòng
i n c c ng n các ph n t CS tróc ra và n i lên.

- u i m: n ng su t cao, m kem có ch t l ng t t, SX có
th th c hi n liên t c

- Nh c i m: Khó th c hi n, yêu c u k thu t cao, i n n ng
tiêu th cao

PP k t h p:

- Ly tâm kem hoá

- Kem hoá/ ly tâm b c h i



(1) S N XU T M  CÔ C
QUY TRÌNH SX M LY TÂM LO I HA

M n c

Ch ng ông b ng NH3 ngoài lô

Thu gom, l c m

Thêm NH3 ch ng ông vào Tank

V n chuy n v nhà máy

Ti p nh n

L c m

- KT NH3, DRC, 

- X lý DAP

S c NH3

l ng

Máy ly tâm

M cream

S c thêm NH3

Khu y u

u ch nh NH3 (0.7%)

T n tr (khu y o)

KT ch tiêu

KT NH3, DRC



(1). S N XU T M  CÔ C
QUY TRÌNH SX M LY TÂM LO I HA

Nguyên li u: Tiêu chu n lo i 1: 

+ T p ch t: r t ít

+ Màu: tr ng s a

+Tr ng thái l ng t nhiên: qua l i 60

+ DRS >30%

+ NH3: 0.2 0.35/ tr ng l ng latex

X lý nguyên li u:

- Thêm DAP 10% (0.1%/ tr ng l ng m ) trung hòa Mg

- X m vào m ng qua rây l c

- Pha n c + NH3 : TSC% ~ 30%; NH3: 0.3 0.35% / tr ng l ng
m

- L y m u ki m tra các ch tiêu k thu t



(1). S N XU T M  CÔ C
Ly tâm m :

- V sinh n p, d a, n i, các ng d n, máng d n…b ng formol 1% 
ho c NH4 5%

- Kh i ng máy, cho m ly tâm vào

- Máy ly tâm: gh ng nhi u a không r hình nón c t trên ó có các l
ã nh v

- V: 7000 vòng/ min và s chênh l ch gi a t tr ng c a h t huy n
phù và t tr ng c a serum phân tách serum và các h t huy n phù

- Sau khi ch y kh ang 30’ thì l y m u ki m tra TSC% và NH3%

- Làm v sinh máy sau 2h h at ng

Sau ly tâm:

- Cream: Ki m tra hàm l ng NH3 (0.7%/tr ng l ng m )

- Skim: Kh b t hàm l ng NH3 b ng tháp kh ,

DRC% ~ 3-6%; ánh ông b ng H3PO4 ho c H2SO4 3 5%
t o t , t o h t c m x y ép bánh óng gói



(1). S N XU T M  CÔ C
QUY TRÌNH SX M LY TÂM LO I HA

0.2Ch s acid béo bay h i (VFA) t i a

475Th i gian n nh c h c (MST) t i thi u (s)

1.6Hàm l ng NH3 % t i thi u/ DRC

0.8Ch s potassium, KOH N0, t i a

60Hàm l ng cao su khô DRC % t i thi u

61.5Hàm l ng ch t khô TSC% t i thi u

Gi i h nc tính k thu t

Yêu c u k thu t:



(1). S N XU T M  CÔ C

Không có màu xanh/ xámMàu nhìn th y

-0.10.1HL bùn, % t i a

-88HL mangan (Mn) mg/kg TSC

-88HL ng (Cu) mg/kg TSC

-0.050.05HL m ông % t i a

0.20.20.2Ch s acid béo bay h i (VPA) t i a

0.811Ch s potatsium, KOH N0, t i a

475540650Th i gian n nh c h c (MST) giây
t i a

0.60.60.6HL NH3 % t i thi u

222HL ch t phi CS % t i a

606060HL CS khô (DRC) % t i thi u

61.561.55HL ch t khô (TSC) % t i thi u

TCCSASTMTheo ISOCh tiêu

Phân h ng M ly tâm



(1). S N XU T M  CÔ C



(1). S N XU T M  CÔ C



(1). S N XU T M  CÔ C



(1). S N XU T M  CÔ C
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(1). S N XU T M  CÔ C



(1). S N XU T M  CÔ C



(2). S N XU T CS T
S n xu t CS t RSS

V t li u:

- Các lo i c i, d u (2m3/ t n CS khô)

- N c s ch pH: 6 8, không màu, không mùi (30m3/ t n CS khô)

- NH3 5 10% (3Kg nguyên ch t/ t n CS khô)

- CH3COOH  2 5% (5Kg nguyên ch t/ t n CS khô)

- Ho c HCOOH 1 2% (2.5Kg nguyên ch t/ t n CS khô)



(2). S N XU T CS T
S n xu t CS t RSS

S n xu t:

- Ki m tra, phân lo i, l c và l ng latex

- o DRC%, NH3%

- Pha loãng DRC= 14 18%

- ánh ông b ng acid, pH ánh ông 4.7 4.9; th i gian:6h t
m (e ~ 30mm)

- Cán b ng máy cán nhi u tr c t m 1 2m2, (e~ 2.5 3.5mm)

- R a n c, ph i ráo 2-3h

- S y:

+ G 1: t0C= 40 450C, thông gió nhi u

+ G 2: t0C= 50 550C, thông gió gi m

+ G 3: t0C= 60 650C, thông gió

- Bao bì b o qu n:



(2). S N XU T CS T
Phân h ng cao su t RSS:

D i các lo i trênRSS5

Gi ng RSS3nh ng < 30% s bánh l y m u
Có th ch p nh n m t vài ngo i v t, b t khí, v t d c oxy hóa, ph ng
d p, ám nhi u khói….nh ng v i 1 m c nh t nh

RSS4

Gi ng RSS2 nh ng < 10% s bánh l y m u
RSS3

CS khô s ch, nguyên v n, xông khói u, không b ph ng d p, không
cát s n, không có ngo i v t
<5% bánh l y m u có ít nh a và ít m c khô bên trong
Không có m hay s c b oxy hóa, không có t m ng b quá nhi t
Không ám nhi u khói c, không b cháy xén

RSS2

CS khô s ch, nguyên v n, xông khói u, không b ph ng d p, không
cát s n, không có ngo i v t
Có ít v t m c khô r t nh trên bao bì, không xâm nh p bên trong
Không có m hay s c b oxy hóa, không có t m ng b quá nhi t
Không ám nhi u khói c, không b cháy xén

RSS1

Mô tLo i



(2). S N XU T CS T

S n xu t CS t ICR:

- SX t m n c không pha loãng

- ánh ông trong khuôn hình tr tròn

- C t l ng thành t m e~ 3-5mm, dài 1-1.5m sau khi ánh ông

- Cán thô, cán vân, cán r a

- Treo lên goong, ráo 2 5h

- S y ( i u ki n gi ng RSS)



Chín u, h i
ch y dính

Khô, chín
u, không

ch y dính

Khô, chín
u, không

ch y dính

Khô, chín u,
không ch y
dính

Tr ng thái
cao su

Có nhi u ch m
en

Có ch m
en nh ,

cách nhau
1cm

R t ít ch m
en nh

G n nh không
có ch m enT p ch t

B ph ng d p
nhi u

L n,
d=0.5cm và
phân tán

Nh và phân
tán

R t ít, nh và
phân tánB t khí

Không ng
u

Vàng, trong, 
ít ng u

Vàng, trong, 
ng u

Vàng, trong, 
ng u

Màu

ICR4ICR3ICR2ICR1
Lo i

Ch tiêu

Phân h ng cao su t ICR
(2). S N XU T CS T



TI P NH N

PHÂN H NG BAN U

L C THÔ

PHA TR N VÀ X LÝ

ÁNH ÔNG

CÁN KÉO

CÁN ÉP 1,2,3

B M TINH

S Y

PHÂN H NG D KI N

CÂN, ÉP BÀNH

BAO BÌ, NH P KHO

- Không nh n m c a cây m i bôi
thu c kích thích, bón phân ho c ti n
ông t

- n nh nh t b ng HNS 10%w/v 
(Hydroxylamin Neutral sulfate)
HL: 1.5Kg/1 t n Cs khô

Cs SVR CV:
n nh nh t

(3) S n xu t CS kh i SVR



1. Ti p nh n- Ch t l ng m

Trong ngàyTh i gian ti p
nh n m n c

KhôngT p ch t

Có ít nh t
1 ch tiêu
không t
yêu c u

L ng t nhiên, l c qua l i l c 60 
d dàng (60l /inch)

Tr ng thái

Tr ng s aMàu s c

>7 ( môi tr ng ki m)pH

DRC%

0.01% 0.03% trên kh i l ng
m n c

NH3

Lo i 2 (5)Lo i 1 (3L)

YÊU C U K THU T
Ch tiêu

ww /%28

(3) S n xu t CS kh i SVR



2. X lý m :

- a vào b h n h p

- Phun dd metabisulfite 1% 
(w/v) ch ng oxy hóa

XL c bi t i v i SVR CV

- Khu y u b ng máy khu y
(Stirrer) kho ng 5-10 min

- l ng 10 – 20 min (10 min 
/1m h)

- Pha loãng b ng H2O DRC% = 
22- 25%



3. ánh ông:

2 dòng ch y/ qu y u/ gi m b tPh ng pháp

DRC%

5.2 5.6pH ánh ông

(6h-8h)Th i gian ánh ông

CH3COOH 2%   3%
HCOOH 1%   2%

Axit ánh ông

0.01% 0.03% KL m n cNH3

YÊU C U K THU TCh tiêu

ww /%22

hth 246



4. Cán kéo (Crusher)

- Thêm n c vào m ng kh i m n i lên

- Khe h tr c máy cán kéo là 50mm, rãnh sâu 25mm, b rông rãnh
50mm

- y máy cán n t ng m ng, kéo kh i m vào gi a 2 tr c máy
cán kéo

- Trong khi cán t m r i vào m ng n c bên d i máy

- B dày t m sau khi cán kéo là 60- 70mm



5. Cán ép (Creper)

- Cán 1,2,3 có kích th c khe h
nh d n 5mm 0.5mm

- Trong khi cán ph i có h th ng
n c r a cung c p gi a 2 tr c

- T m sau khi cán ph i ng
u, không l n m en

- Chi u dày t m : 4mm 6mm



6. B m tinh (shredder)

-Máy b m c t t thành h t c m,
kích th c 5mm x 5mm, h t m
ph i t i x p cho vào h n c
s ch r a và ch ng dính

- pH h n c g n n i th i ~ 6 7



- B m chuy n c m (b m Vortex) 
chuy n h t cao su t h b m sàn
rung (Vibrating screen) và phân
ph i vào thùng s y (kim lo i, không
r , áy có c l )

7. X p h c và ráo

- Dùng tay phân ph i h t cao su
có m t ngang u nhau.  Tránh

l h ng ho c dính thành t ng c c.

- ráo ptpp 603015



8. S y
- Th i gian xông s y 9   2p/ 1 goòng ra lò

Tg s y ph thu c vào tình tr ng c a h t cao su, m môi
tr ng, nhi t s y, lo i máy s y…

- Nhi t s y:

+ u lò: 105 1300C
+ Cu i lò: 95 1250C

-KT sau s y: màu vàng ng u, không l n các v t l , các m
tr ng ho c en, không ch y dính…



KgKg 5.0
3
133

9. Cân và ép bành

- Làm ngu i Cs: T0C m ra lò: <400C

- Cân Cs: kh i l ng bành Cs: 

- Ép bành: 

+ Dài: 670mm   20mm

+ R ng: 330mm   20mm

+ Cao: 170mm   5mm

L c ép và th i gian ép tùy thu c lo i
máy ép:

+ F: 2000 2500 PSI

+ t: 0.2     0.1 phút

ch ng dính, có th bôi d u Cs 
ho c th u d u vào khuôn.

- L y m u ki m tra phân lo i



10. Bao gói, x p kho

- Bao gói: túi PE dày 0.03 0.1mm

- Nhãn TCVN, ghi úng v i ch ng lo i và c p h ng

- B c kín, hàng dính l i và không b rách

- Vào pallet và x p kho (thoáng, không b m t, t<400C)



TI P NH N VÀ X LÝ

C T, R A, TR N

ÉP, C T, R A, TR N

CÁN B M, R A TR N

CÁN R A L N 1,2,3

B M THÔ

CÁN R A L N 4,5,6

B M TINH

S Y

PHÂN H NG D KI N

CÂN, ÉP BÀNH

BAO BÌ, NH P KHO

(4a) S n xu t CS kh i t m ông



1. Ti p nh n- Ch t l ng m

Khô ráo

15 30 ngày

50% 60%

có ít v t en

Vàng xám

Có ít lá, v cây

Lo i 2 (SVR 20)

Khô ráoTình tr ng t n tr

Không có lá, v câyT p ch t

Tr ngMàu s c

>15 ngàyTh i gian t n tr

<50%DRC%

Không có v t enTr ng thái

Lo i 1 (SVR 10)

YÊU C U K THU T
Ch tiêu

Nguyên li u: m ông và m chén

2. X lý nguyên li u:

- Phân lo i, phân h ng d ki n

- Tr n nguyên li u

(4a) S n xu t CS kh i t m ông



3. ánh ông:

2 dòng ch y/ qu y u/ gi m b tPh ng pháp

DRC%

5.2 5.6pH ánh ông

(6h-8h)Th i gian ánh ông

CH3COOH 2%   3%
HCOOH 1%   2%

Axit ánh ông

0.01% 0.03% KL m n cNH3

YÊU C U K THU TCh tiêu

ww /%22

hth 246

4. Cán kéo (Crusher)

- Thêm n c vào m ng kh i m n i lên

- Khe h tr c máy cán kéo là 50mm, rãnh sâu 25mm, b rông rãnh
50mm

- y máy cán n t ng m ng, kéo kh i m vào gi a 2 tr c máy
cán kéo

- Trong khi cán t m r i vào m ng n c bên d i máy

- B dày t m sau khi cán kéo là 60- 70mm



5. Cán ép (Creper)

- Cán 1,2,3 có kích th c khe h nh d n 5mm 0.5mm

- Trong khi cán ph i có h th ng n c r a cung c p gi a 2 tr c

- T m sau khi cán ph i ng u, không l n m en

- Chi u dày t m : 4mm 6mm

6. B m tinh (shredder)

-Máy b m c t t thành h t c m, kích th c 5mm x 5mm, h t m
ph i t i x p cho vào h n c s ch r a và ch ng dính

- pH h n c ~ 6 7

- B m chuy n c m (b m Vortex) chuy n h t cao su t h b m sàn
rung (Vibrating screen) và phân ph i vào thùng s y (kim lo i, không
r , áy có c l )

7. X p h c và ráo

- Dùng tay phân ph i h t cao su có m t ngang u nhau.  Tránh
l h ng ho c dính thành t ng c c.

- ráo
ptpp 603015



8. S y
- Th i gian xông s y 9   2p/ 1 goòng ra lò

Tg s y ph thu c vào tình tr ng c a h t cao su, m môi
tr ng, nhi t s y, lo i máy s y…

- Nhi t s y:

+ u lò: 105 1300C
+ Cu i lò: 95 1250C

-KT sau s y: màu vàng ng u, không l n các v t l , các m
tr ng ho c en, không ch y dính…



KgKg 5.0
3
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9. Cân và ép bành

- Làm ngu i Cs: T0C m ra lò: <400C

- Cân Cs: kh i l ng bành Cs: 

- Ép bành: 

+ Dài: 670mm   20mm

+ R ng: 330mm   20mm

+ Cao: 170mm   5mm

L c ép và th i gian ép tùy thu c lo i máy ép:

+ F: 2000 2500 PSI

+ t: 0.2     0.1 phút

ch ng dính, có th bôi d u Cs ho c th u d u vào khuôn.

- L y m u ki m tra phân lo i



10. Bao gói, x p kho

- Bao gói: túi PE dày 0.03 0.1mm

- Nhãn TCVN, ghi úng v i ch ng lo i và c p h ng

- B c kín, hàng dính l i và không b rách

- Vào pallet và x p kho (thoáng, không b m t, t<400C)



Ch s l u hóa

Ch s màu

5060nh t Mooney

666666Ch s màu Loyibond

Ch s duy trì d o
(PRI)

d o ban u (P0)

O.80O.80O.80O.80O.80HL ch t bay h i (%)

O.60

1

O.20

SVR20

O.60

O.75

O.10

SVR10

O.60O.60O.60O.60HL m (%)

O.60O.60O.60O.60HL tro (%)

O.05O.03O.03O.03HL ch t b n (%)

Gi i h n không v t quá

SVR5SVRCV50SVRCV60SVR3L
Lo i

Ch tiêu

Phân h ng cao su kh i SVR

30 30 30 30 30

60 6060 60 50 40

2

(4a) S n xu t CS kh i t m ông



(4b). S N XU T CS Crêpe t m ông

Nguyên v t li u:

- M ông t nhiên t t và m chén t t

- M ông t nhiên x u và các lo i nguyên li u b lo i ra c a m t

- M chén quá x u, m t, m d m

- N c s ch pH: 6 8, không màu, không mùi (40 60m3/ t n CS khô)

- C i, d u,…

Ch bi n:

- Nguyên li u c phân lo i, ngâm r a

- Có th làm s ch b ng máy nhai ho c máy b m thô

- Cán crepe (12 l n), khe h gi m d n, e ~ 2.5 3.5mm

- S y t0C~ 550C

- Cân, bao bì, b o qu n…



M d m, m
t

M chén
x u, m dây

M chén t tM ông ngoài
lô, m chén t t

Nguyên
li u ch
bi n

Khô, có l n h t
s ng h i ch y,
d t

Khô, chín
u, h i

ch y, d t

Khô, chín
u, không

ch y dính

Khô, chín u,
không ch y
dính

Tr ng thái
cao su

Có nhi u t p
ch t th y c

Có t p ch t
(v cây)

Nhi u ch m
en

R t ít ch m en
nh

T p ch t

Xám enNâu xámVàng nâuVàng nh tMàu

Crepe 5x và 6xCrepe 4xCrepe 3xCrepe 2x
Lo i

Ch tiêu

Phân h ng cao su Crêpe

(4b). S N XU T CS Crêpe t m ông



CH T L NG CS
N i dung c b n c a KT ch t l ng

- Th ng kê ch t l ng- h ng ch t l ng

- T ng h p các khi u n i và ngh c a khách hàng

- i u tra d oán c a nhu c u th tr ng

- Xây d ng tiêu chu n c i ti n quy trình h p lý

- Hoàn thi n h th ng ki m tra ch t l ng

- Thi t l p h th ng thanh tra và phúc tra nhà n c

Nguyên t c c b n c a KT ch t l ng

- C ng quy t lo i b hàng kém ch t l ng

- Th ng xuyên

- Toàn b & xuyên su t

- n nh

- “H p ng” ràng bu c gi a khách hàng và nhà s n xu t



CH T L NG CS

Nguyên li u

nh chu nL u kho

B o trì K thu t

Thi t b

Nhân s

ng l cào t o

Ki m tra
T c

Quy trình

B t th ng

Ch t l ng

S Isikawa



CH T L NG CS
Các y u t nh h ng n ch t l ng & bi n pháp kh c ph c

- Hàm l ng ch t b n:

- Hàm l ng tro: oxyt kali, cacbonat, calci, natri phosphat

- Hàm l ng ch t bay h i

- Hàm l ng Nit : ch t b o v ch ng lão hóa và ch t xúc ti n

- d o ban u P0: là d o c a CSTN 1000C, nó ph n
ánh m c ã b oxyt hóa m , d o cao ch ng t CS còn
t t, ch a ho c ít b oxy hóa

- Ch s duy trì d o PRI: Là m c ch ng l i s oxy hóa c a
CS thiên nhiên, ch s duy trì d o càng l n kh n ng ch ng
oxy hóa c a CS càng cao

- Ch s màu Lovibond (kính màu chu n Lovibonnd)



CH T L NG CS
Các y u t nh h ng n ch t l ng & bi n pháp kh c ph c

Gi ngu n cung c p m n c n nh

Th c hi n nghiêm túc vi c s l c m

Qu y u, l ng úng QT

Pha ch , s d ng úng hóa ch t

KT ch t ch QT ánh ông (pH, DRC)

Ki m soát th i gian l u tr m

B o m máy móc ho t ng liên t c

KT ch t ch QT s y, v sinh h c s y

Làm ngu i <600C tr c khi ép bánh

Phân lo i và tr n u m t p khi ti p nh n và ngâm r a

X p t m trong khi cán

X p u m trong các h c s y



PH NG PHÁP KI M NGHI M CS

1. PP xác nh hàm l ng ch t khô (TSC%)

2. PP xác nh hàm l ng CS khô (DRC%)

3. PP xác nh hàm l ng Amoniac trong m n c

1. PP xác nh hàm l ng ch t b n

2. PP xác nh hàm l ng tro

3. PP xác nh hàm l ng nit

4. PP xác nh hàm l ng ch t bay h i

5. PP xác nh d o ban u

6. PP xác nh ch s duy trì d o PRI

7. PP xác nh ch s màu

i v i m n c:

i v i CS kh i:



_______ The End ________



CAO SU THIÊN NHIÊN:

THÀNH PHẦN, CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT



THÀNH PHẦN

0.3 – 1.08
1.52 – 3.5
2.18 – 3.5
0.2 – 0.85

-

Giới hạn

0.42
2.88
2.82
0.3

93.58

Trung bình

Crêpe xông khói từ latex 
hạng 1

0.18 - 0.90
2.26 – 3.45
2.37 – 3.76
0.87 – 1.15

-

0.61
2.89
2.82
0.38
93.30

- Ẩm độ
- Chiết rút aceton
- Protein
- Tro
- Cao su

Giới hạnTrung bình

Tờ xông khói từ latex 
hạng 1

Chỉ tiêu

Bảng 1: Thành phần CS sống (Công nghệ CSTN, Nguyễn Hữu Trí)

I. Thành phần chung:



THÀNH PHẦN
II. Cấu tạo phi CS:
1. Ẩm độ: 

- Tùy thuộc vào nhiệt độ, ẩm độ kk, thành phần hóa học của CS

- Liên hệ với hàm lượng protein

- Ẩm độ cao vi khuẩn phát triển, ảnh hưởng tính chất cơ lý của CS

2. Chất chiết rút (được bằng) Acetone: 

- Chất có được trong dung dịch trích ly aceton

- Gồm: 

+ Các chất có nguồn gốc lipid (tạo bởi các acid béo); 

+ Glucid (glucoside của sterol)

+ C27H42O3 và C20H30O là các chất chống oxy hóa và chống lão
hóa tự nhiên

- Ảnh hưởng đến quá trình lưu hóa

- Chứa amine mang độc tố



THÀNH PHẦN
II. Cấu tạo phi CS:

3. Protein: 

- 1.6% 3.4%

- Ảnh hưởng đến tính hấp thụ nước

- Protein phân hủy tạo ra các amine (có chức năng gia tốc
lưu hóa)

4. Tro: 

- Ảnh hưởng tới khả năng hút nước của CS đã lưu hóa và tính
cách điện của nó

- Hàm lượng Cu và Mn tồn tại sẽ gây độc hại cho Cs



THÀNH PHẦN
III. Tinh khiết hóa CS:
1. Đối với Cs khô: dùng dung môi của Cs hoặc chất phi Cs

- Chất hòa tan tốt hydrocarbon: benzen, xăng,chloroform…

- Chất làm trương nở hydrocarbon và chỉ hòa tan được một phần: 
ether ethylic và ether dầu hỏa

- Chất làm trương nở 1 phần hydrocarbon và hòa tan được các chất
nhựa, một phần đạm, đường: rượu & acetone

a. Phương pháp chiết rút bằng chất phi dung môi- PP Harries

b. Phương pháp Kết tủa phân đọan Cs

c. Phương pháp Hòa tan phân đọan

2. Đối với latex:

a. Đậm đặc hóa và pha lõang liên tiếp

b. Di chuyển protein

c. Phân hủy protein

d. PP khác



Cấu tạo hóa học:



Isobenzen

2 phân tử Isobenzen Dipentene

(C5H8)n
3000C – 3500C, 

chân không



Sinh tổng hợp CS:

Acid acetic Acid acetylaceticAcid acetic

AcetoneAcid acetylacetic

Acid acetic acid acetylacetic acetone β – methylcrotonic
polyisoprene



Acetone A. Acetic A. β- methylcrotonic

Hydrocarbon CS



Cơ chế phản ứng của 2 hay nhiều phân tử isoprene: 

(dạng phẳng)



Dihydromyrcene

Dihydrotamesene (C5H8)3H2

Hydrocarbon (C5H8)nH2



Polymer hóa isoprene ở mạng lưới ba chiều
Giai đọan 1: đa phân hóa theo chiều dài

Chuỗi thứ I

Cầu

Chuỗi thứ II

Giai đọan 2: sự lập cầu nối giữa các chuỗi



Cấu trúc CS



Cơ cấu lập thể

Cis: CSTN & CS tổng hợp

Trans: gutta-percha và batta



2 phân tử hydrocarbon CS Phân tử cặp đôi bởi cầu đơn

- Sự khử hydrogen:

Phân đoạn và phân tử khối:
1. CS “sol” và cs “gel”

Giả thuyết về sự thành lập các liên phân tử



- Gắn oxygen (một phân tử oxy gắn vào 2 nối đôi):



- Kết quả của hoạt tính nối đôi:



Bảng: Vd về phân tử khối của CS

2. Phân tử khối (10.000 400.000)

• Phép đo thẩm thấu

• Phép đo độ nhớt

• Phép ly tâm siêu tốc

• Khuếch tán ánh sáng



TÍNH CHẤT
Tính chất hóa học:
I. Phản ứng cộng:

1. Cộng hydrogen (hydrogen hóa)

2. Cộng halogen (halogen hóa): florine (F2), chlorine (Cl2), Bromine 
(Br2), Iodine (I2), 

3. Cộng hydracid (tác dụng của hydracid): acid fluorine hydride 
(HF), acid chlorine hydride (HCl), acid bromine hydrine (HBr), 
Acid iodine hydrine (HI)

4. Tác dụng với oxygen:O2, O3, 

5. Tác dụng của các dẫn xuất nitrogen: acid nitric, nitrogen oxide 
(N2O3, N2O4), 

6. Tác dụng của các chất khác: SO2, 



TÍNH CHẤT
Tính chất hóa học:

II. Phản ứng hủy:

1. Sự chưng khô

2. Tác dụng của oxygen

III. Phản ứng đồng phân hóa và đồng hòan hóa

1.  PƯ kết vòng bởi nhiệt

2.  PƯ kết vòng bởi sự phóng điện

3.  PƯ kết vòng bởi hóa chất

4.  PƯ của các dẫn xuất hydrocarbon khác:

+ Đồng phân bởi tác dụng của bazo

+ Đồng hòan hóa bởi tác dụng của bột kẽm



Nhóm α-methylene

1. Phản ứng cộng:



CS hydrogen hoá (C5H10)n

I.1 Cộng hydrogen (hydrogen hóa)



I.2 Cộng halogen (halogen hóa)

- Florine F2

- Clorine Cl2

(C5H8Cl2)n



I.2 Cộng halogen (halogen hóa)

(C5H6Cl4)n

- Clorine Cl2



* Các giai đoạn khác nhau của phản ứng cộng Cl2 :





(C10H11Cl7)n



- Bromine Br2





I.3 Cộng hydracid

- HF

- HCl

- HBr

- HI

I.4 Phản ứng với oxygen

- O2

- KMnO4

- Peracid

- Ozone (O3)

- Nitrobenzen, peroxid benzoyl….



- Oxy



I.5 Tác dụng các dẫn xuất của Nitrogen

- Acid nitric

- Nitrogen oxide

- H/c nitro hóa (nitrobenzen)

I.6 Tác dụng một số chất khác

- Anhyrid sulfuro

- Aldehyde

- Ethylene



II. Phản ứng phân hủy
1. Tác dụng của nhiệt:

T0C: 300- 3000C

Cao su

Isoprene

2. Tác dụng của oxy:



II. Phản ứng đồng phân hóa và đồng hòan hóa

1. Kết vòng bởi nhiệt:

2. Kết vòng bởi sự phóng điện:

3. Kết vòng bởi hóa chất:

Các hóa chất này là những hợp chất có phản ứng acid hoặc khả năng
phóng thích dưới ảnh hưởng nào đó

- H2SO4   (R-SO2-X)

- Halogenide của 1 vài KL và dẫn xuất của chúng (acid 
chlorostannic)

- Phenol,….



Giả thuyết về sự kết vòng

- Hai đại phân tử lân cận tự bảo hòa lẫn nhau, luân phiên tạo thành
các vòng có 8 nguyên tử carbon



- Vòng 6 nguyên tử carbon do một đại phân tử tự bão hòa:



Mật độ chưa no tổng quát: 50 60% ????



4. Đồng phân hóa dưới tác dụng của bazơ



4. Tác dụng bột Zn



_______ The End ________



LÝ TÍNH CAO SU



Tính đàn hồi: khả năng chịu được biến dạng rất lớn và sau đó
trở về trạng thái ban đầu của nó một cách dễ dàng.

Sau su sống thì kém đàn hồi hơn cao su đã lưu hóa: khi kéo
dài ta nhận thấy cao su sống khi buôn ra sẽ trở về trạng thái
ban đầu của nó chậm và ít hơn CS lưu hóa.

LÝ TÍNH
Tỷ trọng (g/cm3):

- CS tinh khiết: 0.906

- CS khô: 0.911

- CS lưu hóa: 0.923 



Ảnh hưởng của nhiệt độ: nếu hạ nhiệt độ xuống dưới nhiệt
độ bình thường thì sức chịu kéo dãn của nó tăng lên. Nếu nhiệt
độ <-800C cao su sẽ mất hết tính đàn hồi (gel hóa). Nếu nâng
cao nhiệt độ của mẫu lên sức chịu kéo của nó giảm xuống.

Nếu làm lạnh cao su sống và cao su lưu hóa hiệu quả sinh ra
sẽ tương tự nhau. Nếu nâng cao nhiệt độ lên, sức chịu kéo đức
cao su lưu hóa hạ xuống chậm hơn cao su sống, độ giản của
cao su lưu hóa tăng chậm hơn cao sống.

LÝ TÍNH



Ảnh hưởng của tốc độ kéo dãn: tốc độ kéo dãn càng lớn, thì
trị số của sức chịu kéo dãn và độ dãn càng cao. Đối với cao su
lưu hóa vận tốc kéo tăng lên sức chịu đựng và độ giãn đức
cũng tăng.

LÝ TÍNH



Luật định dãn (modul): Nếu ta so sánh các mẫu cao su lưu
hóa có các thành phần khác nhau, kéo đơn giản bằng tay đến
một độ nhất định, ta phải dùng sức kéo khác nhau. Để diển
tả sự khác biệt này, người ta đo lực kéo cần thiết để sinh ra
một độ dản dài đã định (gọi là modul). 

VD: Modul = 300% là lực kéo cần thiết để có một độ dãn dài là
300 %.

LÝ TÍNH



Độ dư của cao su: nếu kéo dài một mẫu cao su đến độ dãn
nào đó rồi buông ra ta nhận thấy mẫu cao su trở về trạng thái
bang đầu rất nhanh. Nhưng khi kéo đến một độ dãn lớn và giữ
trong thời gian lâu mẫu CS không trở về đúng chiều dài ban 
đầu và sự co rút này xảy ra chậm hơn, cho đến khi không biến
đổi. Sự khác biệt giữa chiều dài đã co rút và chiều dài ban đầu
gọi là độ dư của cao su.

Yếu tố ảnh hưởng đến độ dư: tốc độ kéo dãn, tỷ lệ dãn, thời
gian dãn và nhiệt độ: 

- Tốc độ càng nhỏ độ dư càng lớn; 

- Độ dãn càng lớn độ dư càng lớn; 

- Thời gian dãn càng lớn độ dư càng lớn; 

- Nhiệt độ càng cao độ dư càng lớn.

Độ dư của cao su lưu hóa thấp hơn cao su sống.

LÝ TÍNH



LÝ TÍNH



Hiện tượng trể đàn hồi: 

LÝ TÍNH



Cracking: nếu kéo dãn mạnh cao su sống, duy trì lâu hạ thấp
nhiệt độ gel hóa và không đàn hồi, nhưng nếu tăng nhiệt độ
lên ta thấy nó tự co rút lại cho tới gần chiều dài ban đầu gần
bằng độ dư. Nhưng nếu ta giữ 2 đầu của nó không cho co rút
lại, lúc trở về nhiệt độ bình thường ta mới buông tay ra thì nó
sẽ không rút ngắn lại (hiện tượng Cracking). Nhưng khi tăng
nhiệt độ lên cao, nó trở về trạng thái ban đầu

Racking càng lớn tỷ trọng CS càng tăng

LÝ TÍNH



Biến dạng liên tục: sau một thời gian bề mặt cao su có các
đường rạng nức càng rộng và sâu dần do sự oxy hóa. Sự
biến dạng liên tục lặp đi lặp lại bao gồm hiện tượng trể sẽ
làm cao su bị phát nóng lên (vỏ xe).

LÝ TÍNH

Dung môi CS: hydrocarbon vòng, hydrocarbon halogen hóa, 
ether, ester, hợp chất sulfur hóa….



PP kiểm nghiệm:

Lực kháng đứt (Kg/cm2, MPa/psi

Cường lực định giãn (modulus) đến một độ dài quy định

Modulus

% giãn đứt

Sức kháng xé biểu diễn bằng Kg/cm

Độ biến hình kéo (%

Biến dạng nén % (biến dạng so với kích thước ban đầu

LÝ TÍNH



Độ kháng mòn

Kháng dập nứt

Nhiệt nội sinh (ISO 4666, ASTM D623

Tính kháng lạnh (ISO 812, ASTM D2137)

Sức dính cao su với kim lọai (ISO 813, ASTM D429

Độ cách điện (ISO 1813, ASTM D991)

Tính thấm khí (ISO 2782)

Tính kháng lão hóa nhiệt (ISO 188,  ASTM D572)

Tính kháng ozon (ISO1431, ASTm D1149)

Tính kháng ánh sáng

Kháng dung môi

LÝ TÍNH



CAO SU TỔNG HỢP



Phản ứng trùng hợp:

- Giai đọan 1: khơi mào (hóa học, UV, bức xạ, nhiệt độ..) tạo
trung tâm họat động

- Giai đọan 2: phát triển mạch : các trung tâm họat động phản ứng
với các monome, sinh ra trung tâm họat động mới…..

- Giai đọan cắt mạch: trung tâm họat động bị dập tắt

Phân lọai:

Trùng hợp gốc (tạo polyme từ monome chứa liên kết ethylen): 
trung tâm họat động là các gốc tự do, nó kết hợp vào 1 trong 2 
carbon của nối đôi để hình thành gốc tự do ở carbon còn lại

Trùng hợp ion hoặc phân cực: trung tâm họat động là ion hoặc
tích điện (trùng hợp anion, cation

TRÙNG HỢP POLYME



PP trùng hợp: Quá trình polyme là liên tục và phức tạp

1. Nhập nguyên liệu và hóa chất cần thiết

2. Gia nhiệt phản ứng

3. Tổng hợp

4. Lọai bỏ các monome chưa phản ứng

5. Làm nguội phản ứng

6. Xuất liệu

TRÙNG HỢP POLYME



Trùng hợp khối: phản ứng khơi mào và phát triển trong môi
trường monome tinh khiết, có hoặc không có dung môi monome

Đơn giản, polyme sạch

Không điểu được nhịêt do độ nhớt cao, sự thóat nhiệt kém
xuất nhiệt cục bộ, không đều, xảy ra hiện tượng quá nhiệt cục bộ. 
Gia công gặp nhiều khó khăn

Ứng dụng: sản xuất thủy tinh hữu cơ, bánh răng (chỉ cần gia
công cơ khí)

TRÙNG HỢP POLYME



Trùng hợp huyền phù: sự phân tán monome dưới dạng giọt nhỏ
trong môi trường liên tục (nước cất). Chất khơi màu tan trong giọt
monome và động học xảy ra giống trùng hợp khối

Diện tích tiếp xúc của hạt monome với môi trường lớn không
gặp khó khăn về nhiệt

Sản phẩm tinh khiết

Tách monome ra khỏi môi trường phânt tán bằng áp suất

Chất ổn định sử dụng: gelatin, tinh bột…

TRÙNG HỢP POLYME



Trùng hợp nhũ tương: monome phân tán trong môi trường liên
tục, giọt nhỏ có kích thước 0.05-5nm. Nồng độ chất nhũ hóa rất
cao, chất khơi mào nằm trong pha liên tục (nước). Phản ứng xảy
ra trên bề mặt hạt micel

Chất nhũ hóa sử dụng: xà phòng oleat, panmiat, laureat kim
loại kiềm…

Chất nhu hóa bao quanh môi trường hydro carbon tạo thành
micel (đầu kỵ nước quay vào trong), tạo hệ bền vững.

Ứng dụng tạo ra latex tổng hợp

TRÙNG HỢP POLYME



Trùng hợp dung dịch: dùng dung môi có khả năng hòa tan 
monome và polyme cùng lúc. Tổng hợp ở nhiệt độ cao và khuấy
trộn

Không kinh tế, phải thu hồi dung môi, khống chế khối lượng
phân tử và khó làm khô sản phẩm

TRÙNG HỢP POLYME



CS SBR (Styren butadien rubber)

Styrene: được sản xuất từ Ethyl benzen (benzen + ethylene)

Butadiene: sản phẩm cracking từ dầu mỏ



CS SBR (Styren butadien rubber)
PP sản xuất:

- Trùng hợp gốc tự do trong nhũ tương

- Trùng hợp anion trong dung dịch

Đặc tính:

- Thay đổi tùy theo hàm lượng styrene, nhiệt độ đồng trùng, chất độn…

- Tính chất thấp nếu không có độn

- Khi có độn tăng cường tính chất ~ CSTN nhưng độ kháng xé thấp hơn

- Độ kháng mòn, kháng uốn gấp cao

- Nhiệt sinh nội cao hơn NR

- Kháng lão hóa, kháng dầu, dung môi yếu

- Chịu nhiệt thấp (nhiệt độ sử dụng -500C 800C)

- Sử dụng trong nhiều lãnh vực (chế tạo vỏ xe…)



CS Butadien (BR)
Phương pháp sản xuất:

- Trùng hợp nhủ tương: ít sử dụng

- Trùng hợp dung dịch:

+ Xúc tác Ziegler-Natta

+ Xúc tác anionic



CS Butadien (BR)

Đặc tính: thay đổi theo xúc tác, 

- Tính chất cơ của BR có độn thấp hơn nhiều so với NR và SBR

- Nhiệt sinh nội thấp

- Tính kháng mòn, kháng nứt cao ( độn với CSTN làm vỏ xe)

- Độ bám dính tăng khi được phối trộn với CSTN; 

- Kháng lão hóa tăng khi được phối trộn với CSTN

- Tính kháng xé thấp

- Kháng dầu, dung môi kém

- Vì tính thấm khí cao nên điện trở và tính kháng điện cao

- Khoảng nhiệt sử dụng: -80 800C

- Sản xuất vỏ xe, polistiren bền và va đập; băng tải có tính xé rách, 
tính kháng mòn, kháng nhiệt tốt và tính kháng uốn khúc dập nứt tốt
hơn khi được phối hợp BR với NR



So sánh NR, SBR và BR

Rất tốtTốtTrung bìnhKháng uốn gấp

Rất nhỏTrung bìnhRất caoKháng xé

Rất nhỏTrung bìnhNhỏNhiệt sinh nội

Rất caoCaoRất caoTưng hẩy

Rất tốtRất tốtTốtKháng mòn

~18>20>25Kháng đứt MPa

-90 80-50 80-50 70T0C sd

40-9030-90Độ cứng (shore)

Rất thấpThấpCaoCơ tính CS sống
ThấpTrung bìnhCaoTính bắt dính
0.900.940.92KL riêng

Trung bình
Khó bám trục
Phải trộn với CS khác

Rất tốt
Ít hóa dẻo
Dễ tự lưu

Rất tốt
Cần hóa dẻo
Tốn NL gia công

Tính gia công
BRSBRNRTính chất



CS NBR (Nitril butadien rubber)
Butadien & acrylonitrile



CS NBR (Nitril butadien rubber)

PP sản xuất:

Trùng hợp gốc tự do trong nhủ tương

Đặc tính:

• Là polyme vô định hình (nên thường phải thêm chất độn (than đen))

• Khi có độ tăng cường tính chất cơ học tốt

• Kháng dầu, kháng dung môi rất tốt (Nitril càng cao độ cứng
cao, kháng dung môi tốt)

• Tính kháng lão hóa rất tốt

• Kháng oxon và UV kém (nên thường đưa nhựa PVC vào khi sử dụng)

• Kháng biến dạng nén, kháng mòn, kháng khí Tốt

• Khoảng nhiệt sử dụng: -400C 1300C

• Sử dụng nhiều cho các chi tiết tiếp xúc với dầu như trong CN xe hơi, 
CN dầu mỏ, xây dựng, tàu biển…..



CS IIR (isopren isobutidien rubber)

PP sản xuất: trùng hợp cationi trong dung dịch

Polime vô định hình

Chịu nhiệt tốt hơn NR do có nối đôi rất ít hơn (-500C 1100C)

Cơ tính tăng không nhiều khi dùng độn tăng cường

Kháng khí rất tốt (dùng làm màng, ruột xe…)

Kháng dầu, kháng dung môi kém

Kháng lão hóa, ozon tốt

Chịu nước, acid  và baz tốt

Bắt dính thấp (nên phải sử dụng phối hợp với lọai khác

Ứng dụng:

SX vỏ ruột xe

SX nút chai dược phẩm (do chịu nhiệt tốt)

SX đệm chống rung



CS IIR (isopren isobutidien rubber)



CS CR (Cloren rubber)

PP sản xuất: Trùng hợp gốc tự do trong nhủ tương

Polime bán kết tinh (keo dán)

Khi có độ tăng cường tính chất cơ học rất tốt

Tính chất bắt cháy: tự tắt

Kháng dầu và dung môi tốt (do có Cl phân cực)

Kháng ozon tốt

Khoảng nhiệt sử dụng: -40 1000C

Sử dụng: CN xe hơi, kết cấu xây dựng, cáp, keo dán, bao bì…



CS CR (Cloren rubber)



CS EPDM (etylen propylen dien rubber)

PP sản xuất: Trùng hợp dung môi, xúc tác Ziegler-Natta

Polimer vô định hình

Khi có độn tăng cường, tính chất cơ học từ trung bình đến tốt, phụ
thuộc hàm lượng độn và dầu sử dụng

Kháng dầu và dung môi yếu

Kháng lão hóa và ozon tốt

Kháng acid, bazo tốt

Khỏang nhiệt sử dụng: -60 1500C

Sử dụng: CN xe hơi, kết cấu xây dựng, cáp, sản phẩm kỹ thuật



CS EPDM (etylen propylen dien rubber)



CS nhiệt dẻo
Là vật liệu kết hợp tính năng gia công của nhựa nhiệt dẻo và
tính năng sử dụng và tính chất của Cs

CS nhiệt dẻo vừa là nhựa nhiệt dẻo, vừa là CS. Gia công như
nhựa nhiệt dẻo, tính năng sử dụng như CS

Tính chất:

- Độ cứng 30shore A đến 75 shore D

- Nhiệt độ sử dụng: -35 1700C

- Ứng dụng: vỏ xe, sản phẩm gia dụng, giày, bọc cáp điện…
Phân lọai:

- Copolime khối trên nền stiren

- Trộn hợp của poliofin

- Poliuretan nhiệt dẻo

- Copoliester nhiệt dẻo

- Poliamid nhiệt dẻo



CS nhiệt dẻo

So sánh CS nhiệt dẻo và CS

- Không đòi hỏi phải hỗn luyện

- Gia công đơn giản

- Chu kỳ gia công ngắn

- Tiêu tốn ít năng lượng gia công

- Có thể tái sinh

- Kiểm sóat chất lượng sản phẩm dễ dàng

- Khối lượng riêng thấp

- Sử dụng các PP gia công của nhựa nhiệt dẻo như đùn, ép phun



CS bột và CS tái sinh



_______ The End ________



LƯU HÓA



Sự lưu hóa: là quá trình (phản ứng hóa học) mà qua đó các
chuổi cao su được liên kết với nhau bằng các liên kết hóa học
để tạo thành mạng lưới làm thay đổi vật liệu cao su từ trạng
thái lỏng nhớt, thành trạng thái rắn có sự đàn hồi và dai

Độ bền và độ cứng tăng cao những giảm hiện tượng trễ

LƯU HÓA

Số nguyên tử lưu hùynh giữa 2 mạch cao su – mật độ cầu nối
ngang ảnh hưởng mạnh đến tính chất của cao su lưu hóa

+ Liên kết lưu hùynh ngắn (1-2), cho sản phẩm chịu
nhiệt tốt

+ Liên kết lưu hùynh dài (6-7), cho sản phẩm chịu nhiệt
kém hơn, nhưng có tính chất uốn tốt

Lưu hóa là quá trình không thuận nghịch



LƯU HÓA (vulcanization)



LÖU HOÙA
Moät soá chaát löu hoaù thoâng duïng



CAÙC CHAÁT XUÙC TIEÁN VAØ CHAÁT TAÊNG 
HOAÏT

LƯU HÓA



Ñöôøng cong löu hoaù

thời gian

modul

0 t10 t90

90%
100%

10%

thời gian

modul

0 t10 t90

90%
100%

10%

thời gian

modul

0 t10 t90

90%
100%

10%

Söû duïng hieäu öùng maâm ñeå xaùc ñònh thôøi gian löu hoaù toái öu. 

LƯU HÓA



Baûng sau cung caáp moät soá heä löu hoùa :



Quá trình lưu hóa phụ thuộc vào các cấu tử có mặt, nhiệt độ
lưu hóa và thời gian lưu hóa

CS lưu hóa cứng hơn, dai hơn và bền hóa học hơn so với CS 
chưa lưu hóa

LƯU HÓA

Khi taêng tæ leä xuùc tieán nhanh, sieâu nhanh khaû naêng kích
hoaït S caøng lôùn, maät ñoä caàu noái ngang caøng lôùn, khaùng xeù
caøng cao (41,7 so vôùi 30,1). 



Nhựa phenolicNhựa

Tia yBức xạ

MgO, ZnOOxide kim loại

PeroxidePeroxide

SLưu hùynh

Lọai noái ngangTác nhân lưu hóaHệ lưu hóa

Sx

LƯU HÓA



Lựa chọn hệ lưu hóa:

- Lưu hóa nhanh,

- Họat tính cao (lưu hóa EV)

- Tan trong CS (phân tán tốt)

- An tòan khi gia công

- Lưu trữ an tòan

- Mâm lưu hóa rộng

- Hiệu quả trên khoảng nhiệt độ rộng

- Tương hợp với các chất phụ gia

- An tòan, không gây hại khi sử dụng

- Không có hiệu phụ trên các tính chất khác

LƯU HÓA



Các thông số ảnh hưởng đến quá trình lưu hóa:

- Thời gian: chất xúc tiến, hàm lượng

- Nhiệt độ: tăng nhiệt độ lưu hóa lên 100C, vận tốc phản ứng
sẽ tăng lên khỏang 2 lần (thời gian giảm ½ không đảm bảo
sự đồng đều đối với các sản phẩm dày)

LƯU HÓA



Hệ lưu hóa bằng lưu hùynh

Lưu hùynh hòa tan (S8): một dạng tinh thể gồm 8 nguyên tử
lưu hùynh nối với nhau

Lưu hùynh không hòa tan: polymer của lưu hùynh, không bị
kết tinh, không có hình dạng nhất định

Hiện tượng phun sương- Blooming:

Khi sử dụng nhiều lưu hùynh hòa tan, vì S8 sẽ phân tán khi
nhiệt độ trộn hợp cao và khi sự phân tán tiến tới giới hạn thì
hiện tượng Blooming sẽ thể hiện ở bề mặt

Đối với lưu hùynh không hòa tan sẽ không xảy ra hiện tượng
phun sương. Tuy nhiên, nến T0C >1200C, sẽ xảy ra vì khi đó, 
lưu hùynh không hòa tan sẽ thay đổi hòan tòan giống S8

LƯU HÓA



Hàm lượng lưu hùynh trong đơn pha chế:

- 0.15 đến 10phr: lưu hóa CS mềm

- 10 -25phr: không sử dụng trong thực tế

- 15- 25 phr: Cs lưu hóa cứng (ebonic)

Lưu hóa có chất xúc tiến:

LƯU HÓA



Thời gian lưu hóa tối hảo Tth :

- Lựa chọn đơn pha chế có mâm rộng

- Chọn: 

T1: thời gian lưu hóa để có đơợc tính năng cơ lý kháng
đứt tốt nhất

T2: tính năng cơ lý modun là tốt nhất

T3: tính năng cơ lý độ cứng tốt nhất

- Tth= (4T1+T2+ T3)/ 6        

LƯU HÓA

Hệ số lưu hóa: hệ số tương quan giữa nhiệt độ và thời
gian lưu hóa

Vd: hệ số lưu hóa 2: khi nhiệt độ giảm 100C, phải tăng
gấp đôi thời gian lưu hóa thì mức độ lưu hóa mới giống
nhau trong các điều kiện



Hệ lưu hóa hiệu quả EV:

- Hàm lượng 0.6 0.85

- Tỷ lệ chất xúc tiến/ lưu hùynh gấp 3 4 lần so với đơn pha
chế dùng hệ lưu hùynh

- Mật độ cầu nối ngang lớn

- Chiều dài cầu nối nganh nhỏ

Biến dạng thấp, rất bền nhiệt

Dùng để sản xuất các lọai CS chịu nhiệt cao (180-2000C

Chi phí sản xuất cao do chất xúc tiến nhiều

LƯU HÓA



Hệ lưu hóa Peroxide:

Sử dụng dicumyl peroxide

Chỉ dùng cho CS no: ethylen-propylen copolymer, silicon 
rubber

Cầu nối ngang là liên kết C-C

Cơ chế:

LƯU HÓA

Hệ lưu hóa Oxyde kim lọai:

Sử dụng chủ yếu là ZnO kết hợp với MgO

Dùng để lưu hóa polychloroprene



LƯU HÓA

Phương pháp lưu hóa: phụ thuộc vào loại, kiểu, kích
thước, tính năng cần thiết, nguồn năng lượng cung cấp, 
thiết bị, cách hình thành…

1. Lưu hóa từng đợt: khuôn ép, hơi nước, không
khí nóng, nước nóng, bọc chì

2. Lưu hóa liên tục: lưu hóa quay, trong ống
nóng, lưu hóa bằng chất lỏng, bể Ballotini, vi sóng

3. Lưu hóa nguội

4. Lưu hóa bằng chiếu xạ



LƯU HÓA
1. Lưu hóa từng đợt: 

- Khuôn ép: quá trình tạo hình và lưu hóa xảy ra liên
tiếp nhau trong lòng khuôn. Các yếu tố ảnh hưởng: áp
suất trên khuôn, nhiệt độ khuôn và thời gian lưu hóa

- Hơi nước: Các sp sau khi hình thành được đưa vào hơi
nước quá nhiệt (truyền nhiệt và không có tác dụng oxy 
hóa) trong nồi hấp (săm xe, lốp xe, ủng CS)

- Không khí nóng: giày vải, áo…Không khí nóng truyền
nhiệt kém, CS sẽ bị oxy hóa sử dụng nhiệt độ và áp
suất nhỏ (<1300C; 1.5-2Kg/cm2)

- Nước nóng: Tốc độ kém, dùng cho các loại CS không
bị ảnh hưởng bởi nước: CS cứng (tỏa nhiệt cao khi lưu
hóa), CS lót thùng nước, 

- Bọc chì: bọc chì lá (khuôn lưu hóa, kk nén áp suất
cao bên trong cuộn lại lưu hóa =nồi hơi quá nhiệt



LƯU HÓA
2. Lưu hóa liên tục:

- Lưu hóa quay: Dùng băng tải có cốt bằng sợi thép di động
ép sản phẩm vào 1 trống nóng. Sx các băng tải, CS tấm, thảm
CS…

- Trong ống nóng: Các sản phẩm ép suất được đưa vào các
ống kính có hơi nước quá nhiệt bão hòa áp suất rất cao. SX bọc
cáp điện

- Bằng chất lỏng: Sản phẩm sau khi ép xuất được cho vào bể
chứa chất lỏng gia nhiệt (3000C), áp suất thấp. 

- Bể Ballotini: Không khí nóng được thổi qua các hạt thủy tinh
nhỏ, tròn, rỗng (chúng có công dụng như chất lỏng truyền
nhiệt). Không khí nóng giữ cho bể nóng.



LƯU HÓA

3. Lưu hóa nguội: AD để lưu hóa vải tráng Cs chống thấm
nước. Lưu hóa bằng sulfure monocloride CS chín. PP rất độc

4. Lưu hóa bằng tia gamma: tạo liên kết C-C khi cho vào
môi trường phóng tia gamma. Sử dụng cho một vài loại CS 
nhất định và ở 1 liều lượng nhất định



1. Tính năng của hổn hợp Cs nền

- Bền nhiệt

- Bền môi trường

- Có tính dai

- Kháng đứt….

2. Chất độn

NGUYÊN TẮC CHỌN ĐƠN PHA CHẾ

3. Chất xúc tiến- hệ lưu hóa
- Hệ lưu hóa nhanh – chậm, an tòan?
- Lưu trữ an tòan
- Mâm lưu hóa rộng
- Hiệu quả cao trên khỏang nhiệt rộng
- Tương hợp với chất phụ gia khác

4. Chất tăng họat: ZnO, Acid stearic, 

5. Chất phụ gia khác: phòng lạo, chống tự lưu,…



_______ The End ________



CAÙC CHAÁT PHUÏ GIA TRONG CAO SU



LAÕO HOÙA

Taùc nhaân: oxy, ozone

Taùc ñoäng: aùnh saùng, nhieät ñoä, quaù trình moûi

Taùc haïi:

- Giaûm caáp khi toàn tröõ:

- Giaûm caáp oxy hoùa vôùi xuùc taùc kim loïai: KL naëng (Cu, Mn

- Giaûm caáp do nhieät

- Giaûm caáp do aùnh saùng

Cô cheá quaù trình giaûm caáp do oxy:



Cô cheá phoøng laõo:

Caùc chaát phoøng laõo:

-Thöôøng laø caùc chaát taùc duïng vôùi caùc goác töï do caùc goác hoïat tính keùm, 
khoâng phaûn öùng

- caùc chaát coù taùc duïng ngaên chaën quaù trình haáp thuï oxy hay quaù trình phaân
huûy hydroperoxide

Tuøy theo taùc ñoäng giaûm caáp, choïn heä phoøng laõo thích hôïp

- Amin & caùc daãn xuaát: 2,2,4-trimethyl-dihydro-quinoline (saûn phaåm ngöng
tuï amin-acetone); aldol a-naphthylamin (antioxygen AP) (saûn phaåm ngöng
tuï amin- aldehyde); caùc amin thôm baäc 2 (phenyl-a-naphthylamin) [Nonox
or PAN]

- Phenol & caùc daãn xuaát: antioxygen KSM, Antioxygen TSP

- Chaát phoøng laõo vaät lyù: saùp

LAÕO HOÙA



CHAÁT ÑOÄN

Ñònh nghóa: chaát ñoän laø phuï gia ñöa vaøo cao su, thöôøng chieám löôïng
töông ñoái lôùn töø 10% trôû leân.

Muïc ñích söû duïng:
- Caûi thieän tính naêng cuûa saûn phaåm.
- Caûi thieän khaû naêng gia coâng cuûa hoãn hôïp cao su.
- Haï giaù thaønh saûn phaåm.

Phaân loaïi: chaát ñoän taêng cöôøng, chaát ñoän baùn taêng cöôøng vaø chaát
ñoän trô.



CHAÁT ÑOÄN



Caùc yeáu toá chaát ñoän aûnh höôûng ñeán tính chaát hoãn hôïp CS
Ñoä mòn:(yeáu toá quan troïng nhaát – bieåu dieãn qua dieän tích beà

maët rieâng hay ñöôøng kính töông ñöông cuûa haït ñoän)
- Haït ñoän caøng mòn, khaû naêng taêng cöôøng caøng lôùn.
- Chaát ñoän coù dieän tích beà maët rieâng nhoû hôn 5m2/g : chaát
ñoän trô.

Than ñen : Srieâng = 50 ÷150 m2/g
Silica : Srieâng = 400 m2/g
CaCO3 : Srieâng = 100 m2/g

CHAÁT ÑOÄN



Hình daïng haït:
- Hình daùng haït caøng baát ñoái xöùng, dieän tích beà maët rieâng

caøng lôùn..
- Chaát ñoän coù 3 daïng:

+ Daïng khoái (3 chieàu)
+ Daïng vaûy (2 chieàu)
+ Daïng kim (1 chieàu) : baát ñoái xöùng nhaát, coù dieän tích

beà maët rieâng lôùn nhaát, khaû naêng taêng cöôøng lôùn.

CHAÁT ÑOÄN

Caùc löïc lieân keát – söï hoaït ñoäng beà maët:
Tính chaát haáp phuï vaät lyù: phuï thuoäc vaøo caáu truùc cuûa haït ñoän. 

Caáu truùc cuûa haït ñoän caøng cao, khaû naêng taêng cöôøng caøng lôùn. 
Caùc haït ñoän coù caáu truùc cao khoâng bò phaù vôõ khi caùn luyeän, seõ
giöõ caùc chaát xuùc tieán beân trong caáu truùc neân phaûi taêng löôïng xuùc
tieán khi söû duïng.



CHAÁT ÑOÄN

Tính chaát haáp phuï hoaù hoïc: phuï thuoäc vaøo caùc nhoùm
chöùc hoaù hoïc treân beà maët haït ñoän.

+ Than ñen : nhoùm carboxylic, phenolic, quinon, 
lacton…..

+ Silica, kaolin, CaCO3 : nhoùm –OH, acid,…..



CHAÁT ÑOÄN
AÛnh höôûng cuûa chaát ñoän ñeán caùc tính chaát cuûa cao su :

+ Taêng dieän tích beà maët rieâng (hay giaûm kích thöôùc haït ñoän) 
seõ laøm giaûm tính ñaøn hoài, laøm taêng ñoä nhôùt Mooney, ñoä beàn
keùo, ñoä maøi moøn, khaû naêng khaùng xeù, ñoä bieán daïng treã….

+ Taêng caáu truùc cuûa haït ñoän seõ laøm taêng ñoä nhôùt Mooney, 
ñoä cöùng (ôû ñoä daõn daøi döôùi 300%); laøm giaûm tính ñaøn hoài, 
ñoä tröông nôû phoâi ñuøn vaø keùo daøi thôøi gian troän hôïp.

+ Taêng khaû naêng hoaït ñoäng beà maët cuûa haït ñoän seõ laøm taêng
ñoä maøi moøn, taêng khaû naêng phaûn öùng



CHAÁT ÑOÄN

Ít aûnh höôûng5) Ñoä tröông phoàng ôû mieäng ñuøn

4) Ñoä nhôùt Mooney

3) Nhieät noäi sinh

2) Thôøi gian troän laãn

1) Theå tích ñoän coù theå ñöa vaøo hoãn hôïp

cao su

Caáu truùc haït ñoän taêngÑöôøng kính haït
ñoän d taêng

Tính chaát

Töông taùc cuûa chaát ñoän vôùi CS chöa löu hoaù:
- Ñoä nhôùt hoãn hôïp CS ñoän phuï thuoäc tính loại vaø haøm löôïng ñoän:  haøm löôïng
cao, ñoä nhôùt hoãn hôïp taêng nhanh hoãn hôïp coù tính chaát cuûa moät chaát phi-
Newton

Töông taùc cuûa chaát ñoän ñoái vôùi cao su ñaõ löu hoaù



CHAÁT ÑOÄN

Töông taùc cuûa chaát ñoän ñoái vôùi cao su ñaõ löu hoaù

6) Bieán daïng dö khi neùn

5) Khaùng moøn

7) Khaû naêng daãn ñieän

4) Moâñul 300 (M300)

3) Khaùng ñöùt

2) Khaùng xeù

1) Ñoä cöùng

Caáu truùc haït ñoänÑöôøng kính haït ñoän dTính chaát



CHAÁT ÑOÄN
Than ñen: Caùc nhoùm chöùc coù treân beà maët than ñen:



CHAÁT ÑOÄN
Than ñen:
Phaân loaïi than ñen (theo mục đích sử dụng):

+ Than cöùng: thuoäc caùc nhoùm töø 100 ñeán 300 bao goàm caùc
than N110, N220, …., than coù caáu truùc cao nhö N326, N347,……., vaø
caùc than taêng cöôøng N234, N339…..

+ Than meàm: thuoäc loaïi than coù caáu truùc cao nhö N539, N650, 
N762,….. vaø caùc than thöôøng N550, N660,….

+ Than cöïc meàm: laø caùc than nhieät N880, N990,…..

Trong quaù trình caùn luyeän (döôùi 1000C), vôùi söï hieän dieän cuûa caùc
nhoùm

chöùc quinon, lacton,…. than ñen coù theå ñoùng vai troø baét goác töï do vaø
taïo

thaønh maïng löôùi cao su, than ñen – gel carbon khoâng tan



CHAÁT ÑOÄN
Tính chaát than ñen:

+ Kích thöôùc haït.
+ Dieän tích beà maët rieâng.
+ Haøm löôïng Hydro: hoaït tính hoaù hoïc cuûa than ñen

ñoái vôùi löu huyønh tæ leä vôùi haøm löôïng Hydro coù treân beà
maët than ñen.

+ Haøm löôïng Oxy treân beà maët than ñen caøng cao thì
thôøi gian tieàn löu hoaù caøng ngaén, toác ñoä löu hoaù caøng
ngaén, moâñul cuûa cao su löu hoaù caøng thaáp.

+ Caáu truùc than caøng cao thì ñoä tröông nôû phoâi ñuøn
caøng thaáp



CHAÁT ÑOÄN
Aûnh höôûng cuûa than ñen ñeán cô tính:

+ Moâñul taêng khi taêng maät ñoä noái ngang, taêng haøm löôïng than 
ñen.

+ Tính khaùng keùo taêng qua cöïc ñaïi khi taêng maät ñoä noái ngang, 
töông töï khi taêng haøm löôïng than ñen.

+ Tính chaát ñoäng: ñoä töng naåy taêng khi taêng maät ñoä noái ngang, 
nhöng ñoä töng naåy seõ giaûm khi taêng haøm löôïng than ñen. Nhieät noäi
sinh thay ñoåi ngöôïc laïi.

+ Ñoä bieán daïng dö sau khi neùn chòu aûnh höôûng cuûa söï caân ñoái
giöõa caùc quaù trình taïo noái ngang vaø caét maïch khi löu hoaù, do ñoù taùc
ñoäng cuûa haøm löôïng than ñen khoâng coù qui luaät roõ raøng



CHAÁT ÑOÄN
Silica: Phaân loaïi Silica theo phöông phaùp saûn xuaát:

+ Silica hydrat vaø silicat.

+ Silica khan vaø silicat.

+ Silica aerogel.
Khuaáy

(phaûn öùng)

Loïc khung baûn

Röûa

Saáy khoâ

Nghieàn taïo haït

Silica hydrat

Na2SiO3
HCl

Phöông phaùp traàm hieän saûn xuaát Silica hydrat vaø silicat:



CHAÁT ÑOÄN
Phöông phaùp nhieät saûn xuaát Silica khan vaø silicat:

Khuaáy
(phaûn öùng)

Loïc khung baûn

Nung Thu hoài HCl

Silica khan

SiCl4 H2 + khoâng khí



CHAÁT ÑOÄN
Saûn xuaát Silica aerogel. Giaù thaønh gaáp 2 so vôùi hai PP treân, thöôøng

duøng cho saûn phaåm cao caáp ñoän vôùi cao su Silicon:

Khuaáy
(phaûn öùng)

Oranogel

Autoclave Thu hoài
dung moâi

Silica aerogel

Dung moâi höõu côNa2SiO3 + Acid 
(dd)



CHAÁT ÑOÄN
Silica &than ñen: 

- Söï phaân cöïc beà maët Silica lôùn, raát hoaït ñoäng veà maët hoùa hoïc
(do chöùa caùc nhoùm –OH, acid,…..) giaûm khaû naêng tham döï vaøo
phaûn öùng löu hoùa khuynh höôùng cuûa Silica laø keát hôïp vôùi ZnO
taïo phöùc chaát hoaït ñoäng nhôø nhoùm hydrocacbon cao phaân töû
cuûa caùc loaïi daàu ñöa vaøo trong maïng cao su. 

- Kích thöôùc haït Silica nhoû, caáu truùc cao hôn than ñen neân khoù
ñeå ñöa vaøo hoãn hôïp CS (Duøng Polyetylen glycol (PEG) nhö laø
moät chaát lieân dieän ñeå deã ñöa Silica vaøo CS)

- Khi haøm löôïng Silica > 40phr, nhieät noäi sinh vaø bieán daïng dö
su löu hoaù taêng leân raát nhanh (giôùi haïn söû dung cuûa ñoän Silica). 
Haøm löôïng than ñen ñoän coù theå leân tôùi 80%.



CHAÁT ÑOÄN
Kaolin ???

- Kaolin cöùng: ñöôøng kính TB haït töø 200 – 500 nm, coù ñoä beàn va ñaäp
cao, ñoä cöùng lôùn vaø khaû naêng khaùng moøn cöïc toát.

- Kaolin meàm: ñöôøng kính TB haït töø 1000 – 2000 nm, chuû yeáu ñöôïc
duøng ñeå giaûm giaù thaønh.

Caùc tính naêng khi taùc ñoäng leân CS löu hoùa:

+ Saûn phaåm coù moâñul lôùn.
+ Ñoä bieán daïng treã thaáp.
+ Khaû naêng khaùng moøn, chòu nhieät, chòu oxi hoùa toát.

Keát hôïp 2 tính naêng: coù moâñul lôùn vaø ñoä bieán daïng treã thaáp cuûa
Kaolin vôùi than ñen ñeå duøng cho caùc saûn phaåm coù tính naêng ñoäng löïc
hoïc toát nhö: goái ñôõ, ñeäm giaûm chaán,…. 



CAÙC CHAÁT XUÙC TIEÁN VAØ CHAÁT TAÊNG HOAÏT
- Chaát xuùc tieán coù vai troø laøm taêng vaän toác phaûn öùng. 

- Maät ñoä caàu noái ngang cuûa S trong hoãn hôïp cao su löu hoaù
coù yù nghóa quyeát ñònh ñoái vôùi tính naêng saûn phaåm. Chaát xuùc
tieán coù theå laøm thay ñoåi haøm löôïng S caàn thieát.

Thoâng thöôøng, caàu Sz daøi: z = 40÷50. 
Neáu söû duïng chaát xuùc tieán hieän ñaïi: z = 3÷4.



CAÙC CHAÁT XUÙC TIEÁN VAØ CHAÁT TAÊNG HOAÏT

3 yeáu toá choïn chaát xuùc tieán:
+ Thôøi gian gia nhieät.
+ Toác ñoä löu hoaù.
+ Chieàu daøi vaø soá löôïng caàu noái ngang S trong CS.

Do ba yeáu toá treân coù söï lieân quan maät thieát ñeán vieäc kích
hoaït caùc muoái keõm.



CAÙC CHAÁT XUÙC TIEÁN VAØ CHAÁT TAÊNG HOAÏT

Phaân loaïi chaát xuùc tieán theo söï taùc ñoäng leân caùc muoái keõm
(phaân loaïi theo thôøi gian)



CAÙC CHAÁT XUÙC TIEÁN VAØ CHAÁT TAÊNG HOAÏT

- Noàng ñoä cuûa chaát xuùc tieán caøng cao vaän toác phaûn öùng
caøng nhanh. (Giaù trò naøy coù moät giôùi haïn nhaát ñònh)

- Thoâng thöôøng, caùc chaát xuùc tieán coù goác thiazoles vaø
sulfenamides ñöôïc söû duïng raát roäng raõi trong saûn xuaát. Chuùng
thöôøng ñöôïc söû duïng nhö caùc chaát xuùc tieán chính

Caùc chaát coù goác thiurams vaø dithiocarbamates ñöôïc söû
duïng nhö caùc chaát xuùc tieán thöù caáp.



CAÙC CHAÁT XUÙC TIEÁN VAØ CHAÁT TAÊNG HOAÏT
- Chaát xuùc tieán coù hieäu öùng keát hôïp (söû duïng keát hôïp caùc

chaát xuùc tieán trong cuøng moät ñôn pha cheá)

- Ñoái vôùi saûn phaåm CS sau löu hoùa, tæ leä: maät ñoä caàu noái
ngang/ñoä tröông laø moät trong nhöõng thoâng soá quan troïng
xaùc ñònh ñöôïc söï taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng ñeán chaát löôïng
saûn phaåm.

- Caùc yeáu toá ñeå löïa choïn chaát xuùc tieán:

+ Noàng ñoä ban ñaàu.

+ Khaû naêng töï löu.

+ Khaû naêng khuyeát taùn cuûa xuùc tieán vaøo trong CS



CAÙC CHAÁT XUÙC TIEÁN VAØ CHAÁT TAÊNG HOAÏT

- Chaát hoaït hoaù: thoâng thöôøng laø hoãn hôïp ZnO vaø Acid 
Stearic, coù vai troø taêng hoaït cho chaát xuùc tieán.

- Haøm löôïng cuûa chaát hoaït hoaù phuï thuoäc vaøo chaát xuùc
tieán.



CAÙC CHAÁT XUÙC TIEÁN VAØ CHAÁT TAÊNG HOAÏT
- Cô cheá hoaït ñoäng cuûa chaát xuùc tieán vaø chaát hoaït hoùa:

R – Sy – X
(chaát trung gian gaén leân

maïch cao su)

XSZnSX
(taùc nhaân löu hoaù - muoái trung gian khoâng

beàn, naèm trong cao su)

(saûn phaåm cao su löu hoaù)

R – Sx – R

(phöùc chaát töông ñoái oån
ñònh)

ZnO + Acid 
Stearic

ZnX

MBT (HX)

S

(X : nhoùm dö ñieän töû
H: trao ñoåi vôùi cao su )(Acid taïo moâi tröôøng

ñöa ZnO vaøo cao su)

Cao su (HR)



THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ



THIẾT BỊ SƠ CHẾ

1. Thiết bị dùng tiếp nhận và làm đồng đều mủ nước: 10 
50 m3, có hệ thống nước

2. Thiết bị đánh đông mủ nước

3. Thiết bị cán ép tạo tờ: máy cán, cán kéo, cán crepe, 

4. Thiết bị băm thô: băm thô, băm búa, băm dao, máy cán
ép trục vít

5. Thiết bị tạo cốm hoặc bún: máy ép bún, cán băm liên
hợp, cắt xé

6. Thiết bị dùng để sản xuất mủ tờ: cán trơn, cán vân, cán
nhiều trục, cưa lạng…

7. Thiết bị xông sấy: nhà xông sấy, lò xông sấy, thiết bị ép…

8. Hệ thống chuyển tải: băng tải, bơm hút, dàn rung…

9. Hệ thống điện + nước sạch + các thiết bị phụ trợ….



THIẾT BỊ SƠ CHẾ
Máy cán kéo (crusher): 
- Chức năng: dùng trong dây chuyền sơ chế đánh đông bằng mương
dài để kéo dải mủ dài tính liên tục cho tòan bộ dây chuyền chế
biến, đồng thơi ép một lượng nước rất lớn ra và làm giảm kích thước
tờ mủ (40mm 60mm) dễ thao tác cho các công đọan sau.

- Có 4 bánh xe, chuyển động nhẹ nhàng bằng cơ cấu tuyến động tay
quay xích, và bánh xe trên hai đường ray đặt vuông góc ở đầu các
mương đánh đông. 

- Kết cấu vững vàng, làm bằng gang hợp kim, chống mài mòn và ăn
mòn hóa học cao, 

- Dễ lắp đặt, vận hành và bảo trì

- Cặp trục có kích thước D=442mm, L= 760mm, bề mặt được tạo
răng thẳng hình bán nguyệt.

Các trục cán quay đều với vận tốc 4-5 t/min

Động cơ điện: 7.5Kw (10HP)

Năng suất: 2-3 tấn CS khô/h



Cán kéo 
(crusher)



THIẾT BỊ SƠ CHẾ
Máy cán Creper
Chức năng: Lọai bỏ chất bẩn và giảm bề dày tờ mủ; xé, nhào trộn tờ
mủ ép bớt serum thuận lợi cho công đọan sấy

Máy gồm 1 cặp trục cán bằng gang, lắp trên một khung chắc chắn
theo chiều đối ngược nhau. Bề mặt của trục cán thường được cắt theo
các kiểu vành khác nhau nhẳm tăng sự bám dính của tờ mủ và ảnh
hưởng đến việc cắt và xé

Bề dày sẽ được giảm đều nhau.

Vật liệu: gang hợp kim, chịu ăn mòn hóa học, kháng cơ học cao, lõi
trục bằng thép chịu đựng uốn và xoắn

Đường kính: 25- 66cm; chiều ngang: 44– 76cm

Các trục cán thường được lắp trên ổ dỡ, các ổ dỡ này nằm trên 2 
khung gang chắc chắn với các vít điều chỉnh khe hở trục cán, và các
trục đệm cho trục cán an tòan

Động cơ điện: 15Kw 35Kw

V: 1450 t/min; NS: 800 – 1500 Kg CS khô/h



Front elevation

Creper



Side elevation

Creper



Máy băm dao

Chức năng: tạo ra các hạt cốm đều, nhỏ, bề mặt láng,  phù
hợp với các công đọan sau (xông sấy...). Máy được sử dụng ở
giai đọan đầu của dây chuyền mủ tạp và tạo hạt cuối của dây
chuyền mủ nước và mủ tạp

Máy băm dao bao gồm roto lắp 3-5 dao; buồng cắt có 2 dao cố
định được lắp ngang và một lưới lắp ở phần dưới buồng cắt.

Nguyên liệu được đưa vào khỏang trống của 2 dao cố định và
dao quy tròn cắt mủ tạo thành hạt

Lưới bên dưới buồng cắt có tính chọn lọc hạt có kích thước xác
định

Động cơ điện: 40- 70HP

V: 900- 1500 t/min

THIẾT BỊ SƠ CHẾ



1- Phểu            5- Rotor

2- Bao che        6- Dao cố định

3- Vít dao dd    7- Vít dao cố định

4- Dao di động  8- Lưới

Băm dao

2

8

3
4

5

1

6

7



Cán băm liên hợp

Chức năng: Cán lại lần cuối và băm tờ mủ để tạo ra hạt
cốm theo yêu cầu. Hạt cốm thô, xé tốt làm thuận lợi cho
quá trình sấy. Rửa tốt bề mặt mủ

Dùng trong dây chuyền mủ nước và mủ tạp

Giống máy băm dao nhưng buồng băm được lắp các
búa (48 búa) được lắp vào roto bằng bulong

Động cơ điện: 45Kw- 75Kw

V búa: 2000t/min

Lưới của máy ở phía dưới có đướng kính lỗ 22- 25mm

THIẾT BỊ SƠ CHẾ



2

3
4

5
6

1- Tờ crepe
2- Trục cán
3- Roto
4- Búa
5- Lưới
6- Khung máy

1Cán băm
liên hợp



Băm thô 2 trục vít

Chức năng: Giảm kích thước của khối mủ đông, giảm nước, 
giảm bẩn

Có 2 trục cuốn quanh ngược nằm cạnh nhau trong buồng có
miệng và đẩy cao su đến 1 cái đĩa có định có đục những lỗ. Cs 
đi qua đĩa sẽ được cắt bởi một lưỡi dao lắp ở mặt của đĩa quay

Đông cơ điện: 30Kw.

V: 30 t/ min

Sản lượng: 2 tấn CS khô/h

THIẾT BỊ SƠ CHẾ



Máy ép bún

Chức năng: sử dụng trước công đọan sấy, làm giảm kích thước
của CS, tách serum, lọai bớt bẩn bề mặt

Gồm 1 thân tròn có một miệng hình chữ nhật để cho nguyên
liệu vào và đầu kia là một đĩa tròn cố định có đục lỗ (1.5mm)

Một trục xoắn ép xoay tròn ở trung tâm ống, đẩy cao su từ
miệng đến đĩa tròn

Áp suất được tạo nên nhờ vặn trục xoắn ốc ở thân tròn, lọai
serum, cắt xé, xáo trộn làm đồng nhất CS

Để đảm bảo kết quả tốt cần phải có sự vận hành đều đặn bề
mặt dao, đĩa tròn, ép, đẩy…

THIẾT BỊ SƠ CHẾ



Lò sấy
Chức năng: làm CS chín đều, không chảy nhão; giảm ẩm (còn
~1%); tiêu diệt vi sinh vật gây nấm mốc….

Gồm những hộc đựng Cs dưới dạng cốm, bún được giữ kín
trong một hệ thống không khí sao cho có thể thôi các buồng
khí nóng qua các khay chứa cao su với khả năng lưu thông
tuần hòan. Bản thân buồng đã được chia khái quát thành 3 khu
vực: khu vực ướt, sấy, làm nguội.

Nguyên lý lưu truyền không khí nóng có độ ẩm cao được sử
dụng trong đầu ướt qua cách hút và một phần lưu chuyển lại
không khí bảo hòa, loại bỏ phần lớn độ ẩm của cao su

Hàm lượng nước gắn với cao su được lấy ra trong đầu khô của
buồng sấy qua việc sử dụng nhiệt độ cao của không khí và hầu
hết không khí được lưu chuyển lại trong khu vực này.

Phần làm nguội sau cùng được dùng để làm nguội cao su nhỏ
hơn 50oc để sau đó ép bành và đóng gói.

THIẾT BỊ SƠ CHẾ



THIẾT BỊ SƠ CHẾ

Hai yếu tố quan trọng để sấy hiệu quả là nguồn khí nóng đầy
đủ và nhiệt độ thích nghi qua khối cao su. Các nhà chế tạo
đã lắp ráp vào lò một cái quạt để quạt hơi nóng vào trong lò
và đảm bảo khí nóng không được thất thoát ra ngoài.
Lò sấy dùng dầu dio với dung lượng 50l/tấn cao su khô

Lò sấy

Yêu cầu lò sấy: gọn nhẹ, ít tốn NL, thời gian sấy nhanh, năng 
suất sấy phải cao và liên tục





Làm giảm khối lượng vận chuyển. 

Máy ép thủy lực, tải trọng : 30 đến 100 tấn.

Máy ép có hai hộp bành để thuận lợi cho việc nạp liệu và nén
đồng thời giảm thời gian của chu kỳ ép, làm cho bánh cao su
tốt và đồng đều hơn.

Nhiệt độ T<60oc

Thời gian t< 30s

Phải phân phối cao su đều trong thùng ép làm cho bao PE 
không bi căng mà rách.

Công suất 2 tan cao su khô/ 1h.

Thông số vận hành của lò sấy là thời gian sấy, nhiệt độ sấy và
lượng thông gió ( thông gió bằng các ống khói trên máy).

Đố với lò sấy cớm bún, hộp sấy phải luôn có đầy trong lò. 

THIẾT BỊ SƠ CHẾ
Máy ép kiện



Máy ép kiện



Ở máy li tâm người ta ghép nhiều đĩa không ri hình nón cụt
trên đó có những lỗ đã định vị chồng lên nhau do sự khác biệt
tỉ trông của hạt huyền phù và tỷ trọng của serum đồng thời với
lực quay li tâm 7000 vòng/ phút làm cho serum nặng hơn dể
chảy về phía chu vi ngoại biện và dọc theo thành ngoài để
thoát ra một lỗ đã dược ráp sẵn.

Các hạt huyền phù nhẹ hơn đi vào trong các lỗ đĩa lên, thóat
ra máng hủ cream ở phía trên máng mủ skim

Cho máy chạy khỏang 2h thi ngưng máy để làm vệ sinh nồi .

Nhiệm vụ canh phao để lắng dược bơm lên phao qua rây lọc
tinh theo đường ống xuống máng

Không được bơm mu qua mạnh. Không để tràn qua rây lọc, 
không để bơm hụt quá.

THIẾT BỊ SƠ CHẾ
Máy li tâm







_______ The End ________



THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ (tt)



SƠ LUYỆN
Là bước đầu tiên của quá trình phối trộn

Mục đích: 

- Biến CS từ dạng đàn hồi cao đến trạng thái dẻo tương đối

- Giảm sức căng bề mặt của CS sống CS có khả năng
phối trộn với các chất phụ gia

Độ dẻo quá cao cường lực độ kéo giãn, độ cứng, độ kháng mòn
giảm, độ biến hình khi đứt tăng lên. Sp dễ bị bọt khí, rỗ mặt….

Cần thiết cho CSTN (độ dẻo không đồng đều) hay cao su phối
trộn.

Nguyên lý: sau khi qua sơ luyện, dưới tác động của sự cắt xé cơ
học, các phân tử carbon hydro sẽ cắt ngắn, các hạt cao su lớn vỡ
ra độ dẻo tăng chúng trở thành hệ keo sẵn sàng ngậm chất
độn và phụ gia khác



SƠ LUYỆN
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sơ luyện: 

- Môi trường: oxy nhanh & cs nặng hơn (các phân tử cs bị phá
vở kết hợp với oxy); 

- Nhiệt độ: 

+ 200C- 400C: tốt nhất (dẻo hóa do cơ học)

+ 400C – 1150C: hiệu quả giảm dần

+ 1150C- 1200C : hiệu quả kém (các dây phân tử nở ra trượt
lên nha hết tác dụng dẻo hóa do cơ học độ dẻo giả)

+ >1200C: oxy hóa mạnh độ dẻo tăng nhanh độ bền cơ
giảm

Nguyên lý sử dụng nhiệt để sơ luyện CS củ máy luyện kín
Banbury: T0C: 160 1900C, t~3-4 min:

+ Hiệu quả tốt, ít hao năng lượng

+ Khó đồng đều, yêu cầu nhiệt độ & thời gian phải thật ổn định



SƠ LUYỆN

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sơ luyện: 

- Tỉ tốc trục: càng lớn (1:1.15 hoặc 1:1.25) hiệu suất cao

- Vận tốt trục: càng nhanh hiệu suất cao

- Cự ly 2 trục: càng nhỏ hiệu suất cao, nhưng không được
quá nhỏ (do sức cắt xe cơ học rất cao)

- Đường kính trục: càng lớn thời gian sơ luyện càng ngắn

- Nồng độ chất phụ gia bổ sung: chất làm mềm, chất hóa
dẻo



SƠ LUYỆN
Chất phụ gia trong QT sơ luyện: rút ngắn thời gian sơ luyện, giảm
tiêu hao năng lượng, đảm bảo tốt tính năng cơ lý….

- Chất làm mềm: làm trương nở CS, giảm sức liên kết giữa các dây
phân tử CS mềm dẻo và dễ thấm chất độn trong gđ hỗn luyện

Ảnh hưởng đến tính năng cơ học ( tính kháng mòn, độ bắt dính, …)

- Chất hóa dẻo: cắt ngắn các phân tử CS (phenyl hydrazin, mercaptan…)

- Chất họat tính bề mặt: diphenyl thiazone disulfide….

16.0Naphtalene

14.8Acid Steric

15.2Dầu khoáng

16.7Vaseline

18.5Dầu thông

20Không chất làm mềm

Chiều cao mẫu sau
TN nén ép (23mm)



SƠ LUYỆN
Máy cán hở 2 trục/ 4 trục:

- 2 truc rỗng ruôt bằng gan, thép

-Bộ phần điều chỉnh cự ly của 2 rục

- Bộ phận điều chỉnh tỉ tốc 2 trục

- Bô phận giải nhiệt

Máy cán 4 trục: CS đồng đều hơn, thời gian ngắn hơn, giảm
công lao động…

Máy trộn kín:

Ít hao năng lượng, hiệu quả tốt (160 -1900C/ 3-4 min)

Trộn kín dạng vít xoắn



SƠ LUYỆN
750C

820C

1050C

790C

Máy cán hở 2 trục



SƠ LUYỆN

Máy cán hở 4 trục



SƠ LUYỆN

Sơ luyện SBR: SBR ít thay đổi tính năng cơ lý, có thể dùng
chất phòng lão để giữ cấu trúc thẳng; dùng hóa dẻo để rút
ngắn thời gian sơ luyện

Không tồn trữ lâu hơn 24h

Sơ luyện BR: khó nhất, T0C <40, thường phối hợp với NR, có
thể phối trộn với than đen; dùng chất phòng lão và chất hóa dẻo

Sơ luyện CS butyl: dễ bị dính trục máy cán hở, thường dùng
máy trộn kín, T0C cao (150-170/5p); bổ sung than đen và
chất làm nền



HỖN LUYỆN
Giai đọan kế tiếp sau sơ luyện. Bổ sung chất độn và chất
lưu hóa

Yêu cầu:

- Phân tán thật đều chất độn, hóa chất, phụ gia (tính thấm của
CS và phụ gia, tính vón cục, độ mịn, thứ tự bổ sung phụ gia..)

- Tránh giảm cấp CS quá nhiều dẫn đến suy thóai

Các yếu tố ảnh hưởng:

- Bản chất CS (phân cực, không phân cực, …)

- Độ dẻo của CS sau sơ luyện

- Khả năng phân tán hóa chất, phụ gia, chất độn…

- Thứ tự bổ sung phụ gia (chất khó phân tán vào trứơc, phòng
lão vào trước, lượng ít vào trước (xúc tiến, tạo xốp..), chất
làm mềm, chất lưu hóa sau cùng)

- Nhiệt độ hỗn luyện



HỖN LUYỆN
Các giai đọan thực hiện:

Bước 1 (asterbatching): cho chất độn, phụ gia (- lưu huỳnh, 
xúc tiến…), làm nguội nhanh

Bước 2 (remilling): trộn đều mẻ luyện

Bước 3 (finish mixing): cho các chất tham gia khâu mạch, 
làm nguội nhanh, tồn trữ, kiểm tra chỉ tiêu thành phẩm…

Thiết bị hỗn luyện: giống sơ luyện

- Tỷ tốc trục nhỏ hơn (1:1,06 đến 1:1,10)

- Cự ly khe trục, tốc độ vòng quay, giải nhiệt



CÁN LUYỆN

Các vấn đề của cán luyện:

• Mẻ luyện quá lớn so với dung tích máy

• Mẻ luyện quá nhỏ so với dung tích máy

• Hổn hợp nhiều lọai CS không đều nhau

• Giải nhiệt trục cán không tốt

• Sơ luyện không đủ hay quá mức

• Thứ tự bổ sung phụ gia không đúng

• Hỗn luyện không đúng hay quá mức



TẠO HÌNH

CS khô: 

- Cán tráng, 

- Ép xuất, 

- Ép khuôn (ép nén, ép chuyển, ép tiêm)

Mủ Cs: 

- Nhúng (nhúng trực tiếp, nhúng với khuôn có chất đông
kết, nhúng khuôn nóng vào latex có tính nhạy nhiệt), 

- Ép xuất

- Đổ khuôn

- Phun xịt, sơn….



TẠO HÌNH
CS khô: CÁN TRÁNG
Các trục bằng gan, thép, mặt phẳng, đánh bóng, có kích thước
giống nhau, // với nhau được gắn vào thân máy

Có hệ thống gia nhiệt, giải nhiệt và điều chỉnh kích thước khe hở

- Xuất tấm CS: tạo tấm cs có độ dày đồng đều và chính xác, bề mặt
láng bóng (tùy thuộc vào Hàm lượng cs, chất phụ gia, nhiệt độ trục
càng cao, tấm cs càng mỏng độ bóng láng càng cao

Yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ máy cán: nhiệt độ trục, độ dẻo hỗn
hợp CS, kích thước tấm cs, pp nạp liệu…

- Dán cán các lớp CS: Dán 1 lớp CS mỏng lên 1 lớp dày để có bề
măt ngoại quan đẹp. Kết hợp 1 máy cán tráng + 1 trống dán/ máy
cán tráng thứ 2 (V nhanh hơn)

- Cán tráng vải: băng tải, thân lốp xe…

Sử dụng máy cán 4 trục để tráng cả 2 mặt vải. Tốc độ quay của 4 
trục khác nhau

Chất lượng phụ thuộc vào: mật độ sợi, độ săn, độ ẩm, bản chất vải, 
bản chất CS, phụ gia, độ dẻo của CS, nhiệt độ cán, bọt khí



Sơ đồ bố trí các trục máy cán



Sơ đồ bố trí các trục máy cán



TẠO HÌNH
CS khô: TRÁNG CAO SU

Dùng khi không thể cán tráng trên các loại vải mỏng, độ
dày lớp CS bọc khoảng (0.05-0.07mm)

Phân loại: 

- Máy tráng CS 1 mặt

- Máy nhúng vải, 

- Máy tráng kiểu mille points, 

- Máy tráng trục ngược

- Tráng bằng máy phun…



Đầu tráng CS và các tấm dẫn

Dung dịch CS

Trục bọc CS Vải tráng



Nhúng ngập không
gạt

Nhúng ngập có
dao gạt Nhúng ngập với

trục ép

Máy nhúng ngập vải vào dung dịch



Máy tráng mille points

Trục ép bọc CS

Trục thép có lỗ nhỏ

Khoảng cách 2 trục

Dao gạt



TẠO HÌNH
CS khô: ÉP XUẤT

Nguyên tắc: tạo hình bán thành phẩm bằng cách cho hh Cs 
thích hợp đi qua 1 miệng hình để có hình dạng mong muốn. 
Bán thành phẩm có thể được chuyển ngay sang khâu lưu hóa
liên tục hay gián đoạn)

Ứng dụng: nhiều tiết diện phức tạp khuôn ép đắt tiền, chi tiết
dài (sản xuất ống CS đệm làm kín thiết bị, cáp điện, dây
thun)

Thiết bị: máy ép xuất (~ máy đùn): 

- Thân máy, 

- Vít xoắn ốc, 

- Đầu máy (đầu thẳng; đầu bẻ góc (vuông); đầu bẻ góc
và nhiều miệng)

- Miệng hình



TẠO HÌNH
CS khô: ĐỔ KHUÔN (ép nén, ép chuyển, ép tiêm): vừa là KT 
tạo hình vừa là 1 phương pháp lưu hóa (xảy ra ~ đồng thời)

Phân loại:

- Ép nén: sp có thể tích lớn hoặc hàng loạt (lốp xe)

Đặt 1 khối hh Cs bán thành phẩm vào lòng khuôn đã
được dư nhiệt hệ thốn nén đóng khuôn lại làm cho hỗn hợp
chảy nhão vào khuôn xả áp lực để khử bọt khí tăng áp lực
để lưu hóa lấy ra

- Ép chuyển: sản xuất hàng loạt các chi tiết, sp nhỏ

Áp suất được đặt vào hh ở lòng trung tâm phân phối
vào những rãnh nhỏ lưu hóa

- Tiêm: Sp lớn, hàng loạt, ít CS thừa nhưng chi phí cao

HH được làm dẻo và dư nhiệt trong 1 máy ép xuất
tiêm vào trong 1 khuôn đã được đóng kín bằng vít xoắn hoặc
bằng piston. Nhiệt độ ~ nhiệt lưu hóa



Máy ép với trục dẫn



Khuôn nén ép đơn giản

Khuôn ép 1 hệ thống nén

Khuôn ép 2 hệ thống nén



Khuôn tiêm phối hợp máy
nén ép suất và piston

Khuôn tiêm trực tiếp từ
máy ép suất



TẠO HÌNH
Mủ Cs: NHÚNG
- Hỗn hợp nhúng là huyền phù latex tự nhiên hoặc tổng hợp, các chất
phụ gia, sắc tố…… Sử dụng cho các loại sản phẩm mỏng, rỗng

- PP nhúng:

+ Nhúng trực tiếp: khó kiểm soát tính ổn định của hỗn hợp

+ Nhúng khuôn có chất tạo đông kết: các chất xúc tiến đồng
thời gây lão hóa sản phẩm

Nhúng khuôn vào dd chất đông kết nhúng vào latex

Acid formic, CaCl2, Nitrate, nitrite, acetate…

+ Nhúng khuôn nóng vào hỗn hơp latex nhạy nhiêt: 

Dự nhiệt khuôn: ~ 900C; Dự nhiệt hỗn hợp: 40 -600C/ 30-
120mn Làm lạnh xuống 10 – 300C/ 4-5h

Nhúng khuôn 5-8s d~1mm

Tăng tính nhạy nhiệt của hỗn hợp bằng dung dịch: polyvinyl 
methyl ether, polyproylene glycol; dễ gây đông tụ trong bể hỗn hợp



TẠO HÌNH
Mủ Cs: NHÚNG

- QT nhúng: Sau khi nhúng bán thành phẩm ở trên khuôn được
sấy ở nhiệt độ thấp lưu hóa bằng hơi nước quá nhiệt, hơi nóng,…
lột sp ra khỏi khuôn

- Vật liệu làm khuôn: thủy tinh, gốm sứ, nhôm, thạch cao hoặc các
vật liệu làm khuôn phá hủy (sáp, lưu huỳnh, hợp kim dễ chảy…)

+ Thủy tinh: dễ vỡ, khó bám dính, giá thành cao, ngoại quan
không đẹp

+ Nhôm: khó tách ra khỏi khuôn đối với các sản phẩm mỏng, dễ
bám dính nên có thể sử dụng làm khuôn cho pp nhúng có chất
đông kết…

Lưu ý: sản phẩm khó đồng đều do cấu trúc khuôn không đều



TẠO HÌNH
Mủ Cs: ĐỔ KHUÔN

Ưu điểm:

- Nguyên liệu đơn giản, ít tốn kém, khuôn rẻ tiền (thạch cao, nhôm..)

- Phong phú, đa dạng

- Cơ lý tính cao, kháng lão hóa tốt

Nhược:

-Thời gian sấy lâu, chế độ sấy gắt gao

- Co rút nhiều, không phù hợp với ngành công nghê và CK chính xác

- Không bổ sung được nhiều độn giá thành cao

Đổ khuôn bằng khuôn thấm: thạch cao (đông tụ do ion Ca2+ của
thạch cao tan trong nước; đông tụ do sự hút nước)

Đổ khuôn bằng hỗn hợp latex nhạy nhiệt: hổn hợp latex nhạy
nhiệt được đổ vào các khuôn nóng. Khuôn bằng thạch cao (dẫn nhiệt
rất kém, tuổi thọ sử dụng rất ngắn) hay nhôm



Dây chuyền đổ khuôn trên loại khuôn thấm

HH thu hồi mủ thừa



TẠO HÌNH
Mủ Cs: ÉP ĐÙN

Dùng để làm chỉ CS có tiết diện tròn

PP làm chỉ CS có tiết diện tròn:

-Ép xuất hỗn hơp latex qua một lỗ trên miện hình của máy ép
xuất

- Tạo sự đông tụ mủ trên các gân một trống quay bằng kim
loại nóng và chuyển động

- Cắt lớp đông của hỗn hợp latex thành nhiều sợi nhỏ



Tạo hình chỉ sợi CS bằng latex nhạy nhiêt với máy ép xuất kiểu màng



Tạo hình chỉ sợi CS bằng latex với máy ép đùn



Tạo hình chỉ sợi CS bằng latex nhạy nhiêt đông trên gân của trống quay



_______ The End ________



OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG DO 
COÂNG NGHIEÄP CHEÁ BIEÁN CSTN 



NGUOÀN NÖÔÙC THAÛI   TỪ CHEÁ BIEÁN CS KHOÂ 

KHUAÁY 
TROÄN

ÑAÙNH 
ÑOÂNG

GIA COÂNG CÔ HOÏC (CAÙN 
KEÙO, EÙP, BAÊM…)

ÑOÙNG 
GOÙI 

EÙP 
BAØNH

XOÂNG 
SAÁY

Saûn phaåmNöôùc thaûi



CAÙC YEÁU TOÁ LAØM OÂ NHIEÃM NÖÔÙC

Chaát laøm tieâu hao oâxy
Maàm beänh
Chaát dinh döôõng thöïc vaät
Chaát höõu cô toång hôïp
Daàu moû
Hoùa chaát voâ cô vaø chaát khoaùng
Caên buøn
Chaát phoùng xaï
Nhieät



NGUOÀN GOÁC CHAÁT OÂ NHIEÃM
TRONG NÖÔÙC THAÛI CHEÁ BIEÁN CAO SU

Nguyeân lieäu0,22Axit beùo töï do vaø
axit amin töï do

Cheá bieán0,16Caùc axit höõu cô
Cheá bieán0,16NH3

Nguyeân lieäu0,9Hyñratcarbon

Nguyeân lieäu0,95Lipid

Nguyeân lieäu1,8Protein

Nguoàn goác
Haøm löôïng

% w/w nguyeân lieäu
Thaønh phaàn



ÑAËC TÍNH NÖÔÙC THAÛI NGAØNH CHEÁ BIEÁN CAO SU

4,25,15,95,2pH
1228067114TSS
4261104075NH3-N
5651504895TN

4010251415942020BOD
6212435027203540COD

Muû ly taâmCao su tôøCoám töø muû
ñoâng

Coám töø
latex

Haøm löôïng trong nöôùc thaûi (mg/L)
Chæ tieâu



SO SAÙNH NÖÔÙC THAÛI COÂNG NGHIEÄP

25 m35,220203540Cao su

5 m35-5.,15102000Caø pheâ

57 m35-10-3200-8000Daàu aên

3 m35,6-8320-17501120-3380Söõa

230 m37-918005900Giaáy

0,2-1,8 m34-7720-19001800-3200Ñöôøng

12-16 m34-535000-5000090000-110000Röôïu

Khoái löôïngpHBODCODLoaïi



CHAÁT HÖÕU CÔ LAØM TIEÂU HAO OÂXY NGUOÀN NÖÔÙC

Chaát höõu cô phöùc taïp, khoâng oån ñònh
(Protein, hyñrat cacbon, lipid, …)

Chaát voâ cô ñôn giaûn, oån ñònh
(H2O, CO2, NH3, PO4, SO4 , …)

Teá baøo vi khuaån

O2 Vi khuaån hieáu khí

Xaùc ñònh chaát laøm tieâu hao Oxy: 
- COD (Chemical Oxygen Demand): Nhu cầu oxy hoa học
- BOD (Biochemical Oxygen Demand): Nhu cầu oxy sinh hoa



NHOÙM CHAÁT DINH DÖÔÕNG THÖÏC VAÄT

Taùc haïi:
Phuù döôõng hoùa
Leäch caân baèng sinh thaùi
NH3 laø chaát ñoäc ñoái vôùi moät vaøi loaïi thuûy sinh
Nitrat hoùa laøm tieâu hao oâxy/ Nitrit gaây beänh
Laøm taêng chi phí nöôùc caáp

Mủ chứa protein & sử dụng NH3 để BQ chất dinh dưỡng thực vật
chủ yếu trong nước thải CS laø nito (NH3 va nito hữu cơ)



XAÙC ÑÒNH HAØM LÖÔÏNG NITÔ

Toång nitô Nitô Kjeldahl
(Nitô höõu cô + NH3/NH4

+ )
NO2/NO3= +

(H2SO4 chuaån ñoä)
Chöng caát, chuaån ñoä hoaëc
choïn loïc ion

(quang phoå)



TCVN 5945:1995

6-96-96-9pH

20010050TSS (mg/L)

1010,1NH3-N (mg/L)

606030TN (mg/L)

1005020BOD5
20 (mg/L)

40010050COD (mg/L)

Nguoàn C
Ñaëc bieät

Nguoàn B
Thuûy sinh

Nguoàn A
Sinh hoaït

Thoâng soá



CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC THAÛI SAU XÖÛ LYÙ

100152TSS

5,5-97,43pH

181NH3-N
60112TN
50449BOD

100899COD

Giôùi haïn nguoàn B
TCVN 5945:1995

Trung bình
caùc nhaø maùy

Haøm löôïng (mg/L)

Chæ tieâu



NH3

H2S
Axit butyric
Axit valeric
Axit isovaleric

(Gan et al., 1975; Amad et al., 1979; Ming et al., 1985; Isa et al., 
1997)

MUØI HOÂI TRONG XLNT CAO SU 



MOÄT SOÁ CHAÁT GAÂY MUØI TRONG NÖÔÙC THAÛI

Tanh soácVFA CnH2n+1COOH
Phaân ñoäng vaätSkatole C9H9N
Baép caûi thoáiSunphua (CH3)2S, (C6H5)2S

Choàn hoâiMercaptan (CH3)3CSH, CH3 (CH2)3SH
Baép caûi thoáiMercaptan CH3SH, CH3CH2SH
Tröùng thoáiSunphua hyñroâ H2S
Thòt thoáiDiamin NH2(CH2)4NH2, NH2(CH2)5NH2

KhaiAmmonia NH3

Tanh caùCaùc amin CH3NH2(CH3)3H
Muøi



NGÖÔÕNG MUØI CUÛA MOÄT SOÁ CHAÁT

-4,7Methyl amine CH3NH2

-0,0001Indole C8H7N
0,00047<0,00021Hydrogen sulphide H2S

0,0010,0003Ethyl mercaptan CH3CH2SH
0,00210,0001Diphenyl sulphide (C6H5)2S
0,0010,001Dimethyl sulphide (CH3)2S
0,3140,08Chlorine Cl2

3717Ammonia NH3

Nhaän bieátPhaùt hieän
Ngöôõng (ppm v/v)



PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ MUØI HOÂI
Coâ laäp:

Thieát laäp vuøng ñeäm (70-450 m)
Troàng caây xanh
Che kín nguoàn xuaát phaùt
Thu gom

Khoáng cheá trong pha khí:
Haáp phuï (than hoïat tính)
Chaát oâxy hoùa: H2O2, KMnO4, NaOCl/ Chaát kieàm: NaOH, Ca(OH)2

Chaát laán aùt muøi/ choáng muøi

Khoáng cheá trong pha loûng:
Chaát dieät khuaån/ oâxy hoùa
Thay ñoåi pH cuûa nöôùc thaûi/ Moâi tröôøng giaøu oâxy
Keát tuûa löu huøynh/ Vi sinh vaät ñaëc hieäu



Öu ñieåm :
Loaïi caùc chaát ñoäc höõu cô khoâng coù khaû naêng phaân huûy sinh hoïc
Hieäu quaû xöû lyù cao/ Kieåm soaùt ñöôïc caùc quaù trình/ deã vaän haønh
Kích thöôùc heä thoáng xöû lyù nhoû
Coù theå töï ñoäng hoùa hoaøn toaøn
Coù theå thu hoài caùc chaát khaùc nhau
Khoâng caàn theo doõi hoaït ñoäng cuûa vi sinh vaät

XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP HOÙA LYÙ

Khuyeát ñieåm :
Khoâng theå xöû lyù trieät ñeå caùc chaát gaây oâ nhieãm

Tieâu toán nhieàu hoùa chaát, naêng löôïng.

Moät vaøi phöông phaùp ñoøi hoûi chi phí ñaàu tö cao



Nguyeân taéc :  taïo thaønh caùc boâng hydroxit kim loaïi tích ñieän döông
huùt caùc haït keo vaø haït lô löûng tích ñieän aâm

Me3+ + HOH = Me(OH)2+ + H+

Me(OH)2+ + HOH = Me(OH)2
+ + H+

Me(OH) 2+ + HOH = Me(OH)3 + H+

(Me 3+ + 3HOH =  Me(OH)3 + 3H+)

ÑOÂNG TUÏ

Chaát ñoâng tuï: Fe(III); Al(III) 
- Ñoâng tuï baèng muoái nhoâm :
Al2(SO4)3 + 6H2O ⇒ 2Al(OH)3 ↓ + 3H2SO4
Al2(SO4)3 + 3Ca(HCO3)2 ⇔ 2Al(OH)3↓ + 3CaSO4 + 6CO2
- Ñoâng tuï baèng muoái saét :
FeCl3 + 3H2O ⇒ Fe(OH)3 ↓ + 3HCl
Fe2(SO4)3 + 6H2O ⇒ 2Fe(OH)3 ↓ + 3H2SO4



Baèng hoaù chaát
Giaûm pH ñeán ñieåm ñaúng ñieän (~4,7)
Caùc haït cao su daïng keo aâm bò trung hoaø, seõ keát dính laïi. Caùc haït
coù kích thöôùc caøng lôùn thì vaän toác ñaåy noåi caøng lôùn vaø haït cao su
seõ di chuyeån leân beà maët nhanh hôn
Söû duïng: H2SO4 do giaù thaønh thaáp, noàng ñoä ñaäm ñaëc cao.  
CH3COOH hoaëc HCHO  
PP naøy söû duïng cho nöôùc thaûi coù haøm löôïng cao su cao
(COD>10.000mg/l). 

ÑOÂNG TUÏ



Ñoâng tuï töï nhieân:
Nöôùc thaûi trong ñieàu kieän toàn tröõ töï nhieân seõ ñoâng tuï: 

- VK coù vai troø phaân huyû maøng protein bao quanh haït cao su, 
khöû carboxy cuûa acid carboxylic taïo ra goác CO2. 

- VK phaân huûy ñöôøng, chaát beùo, protein taïo thaønh acid, giaûm
pH ñeán ñieåm ñaúng ñieän.

Thôøi gian löu nöôùc caøng daøi, hieäu quaû ñoâng tuï caøng cao

ÑOÂNG TUÏ



Boå sung VSV töø buøn töï hoaïi

Söû duïng VSV kò khí leân men ñeå acid hoaù caùc hôïp chaát höõu cô hoaø
tan trong nöôùc thaûi giaûm pH cuûa nöôùc thaûi taïo ra caùc ion H+

ñoàng thôøi phaù vôõ lôùp protein bao quanh haït cao su. 
Ion H+ trung hoaø ñieän tích aâm cuûa caùc haït cao su daïng keo vôùi
kích thöôùc raát nhoû trong nöôùc thaûi (Ion H+ baùm vaøo theá Zeta 
(raøo caûn ñieän theá) cuûa caùc haït CS giaûm deã keát dính laïi vôùi nhau
taïo thaønh caùc haït lôùn hôn.
VSV kò khí vaø tuyø nghi trong beå gaïn muû thöïc hieän quaù trình acid 
hoaù, phaân giaûi caùc chaát höõu cô daïng huyeàn phuø vaø hoaø tan thaønh
caùc acid beùo vaø saûn phaåm cuoái cuøng taïo thaønh CH4, CO2, H2O….

ÑOÂNG TUÏ



Hoaù chaát keát hôïp vôùi VSV

Söû duïng acid haï pH cuûa nöôùc thaûi xuoáng (< 6) taïo ra moâi tröôøng

thích hôïp cho vi khuaån acid hoaù phaùt trieån boå xung vi khuaån töø

buøn töï hoaït ñeå phaân huûy caùc chaát höõu cô, chuyeån veà daïng acid, haï

pH laøm ñoâng tuï muõ cao su.

ÑOÂNG TUÏ



Nguyeân taéc : Taùch caùc haït lô löûng baèng caùc hôïp chaát chaát keo tuï
thuùc ñaåy quaù trình taïo boâng hydroxit saét vaø nhoâm, taêng vaän toác laéng
cuûa caùc boâng giaûm chaát ñoâng tuï, giaûm thôøi gian ñoâng tuï. 

KEO TUÏ

Chaát keo tuï : laø hôïp chaát töï nhieân vaø toång hôïp. 
- Chaát keo tuï töï nhieân: tinh boät, este, xenluloâ, dextrin (C6H10O5−)n. 
- Chaát keo tuï voâ cô : dioxit silic ñaõ hoaït hoùa (xSiO2.yH2O). 
- Chaát keo tuï höõu cô toång hôïp :[-CH2-CH-CONH2]n, 

poliacrilamit kó thuaät (PAA), PAA hydrat hoùa.

Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán quaù trình keo tuï: pH; nhieät ñoä; lieàu
löôïng chaát ñoâng tuï, keo tuï; tính chaát nöôùc thaûi; khaû naêng hoaø troän



Caùc giai ñoaïn cuûa quaù trình keo tuï: 
-- Pha troän hoaù chaát keo tuï vaøo nöôùc
-- Thuyû phaân pheøn, laøm maát tính oån ñònh cuûa heä keo
- - Hình thaønh boâng caên
Giai ñoaïn pha troän vaø thuûy phaân pheøn dieãn ra raát nhanh khoaûng 10-2S.
Hieäu quaû g/ñ taïo boâng phuï thuoäc vaøo soá laàn va chaïm giöõa caùc haït caën

KEO TUÏ

Thieát bò troänï:
Maùy troän thuûy löïc: troän nhôø söï thay ñoåi höôùng chuyeån ñoäng vaø
vaän toác doøng nöôùc
Maùy troän cô khí: troän nhôø caùnh khuaáy quay ôû toác ñoä cao. Naêng
löôïng khuaáy lôùn, thôøi gian tieáp xuùc nhanh.
Maùy troän khí neùn: Khí neùn ñöa vaøo oáng khuyeách taùn vaø noåi leân
maët nöôùc taïo neân söï xaùo troän.



Taùc ñoäng cuûa chuyeån ñoäng nhieät: Phuï thuoäc noàng ñoä ban ñaàu cuûa
caùc haït, cöôøng ñoä chuyeån ñoäng brown, baùn kính taùc duïng cuûa löïc huùt
Van der Waals.
Taùc ñoäng khuaáy troän cuûa doøng nöôùc: Khi kích thöôùc haït keo ñaït
1μm chuyeån ñoäng nhieät maát taùc duïng chuyeån sang keo tuï do 
khuaáy troän

LYÙ THUYEÁT CUÛA QUAÙ TRÌNH TAÏO BOÂNG

Beå taïo boâng : Beå ñöùng hoaëc ngang
-- Beå vaùch ngaên: taêng quaù trình tieáp xuùc, keát boâng baèng caùch thay
ñoåi höôùng doøng chaûy
-- Beå khuaáy troän: Khuaáy troän giaûm daàn veà phía cuoái beå



Nöôùc trong

Nöôùc

Nöôùc Chaát ñoâng tuï

1

caën

2

3 4

5

Sô ñoà heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi baèng ñoâng tu, 
keo tuïï1 – bình chöùa ñeå chuaån bò dung dòch; 2 – maùy ñònh löôïng; 3 –

maùy troän; 4 – buoàng taïo boâng; 5 – thieát bò laéng caën



Muïc ñích : Loaïi caùc taïp chaát phaân taùn khoâng tan vaø khoù laéng hay 
caùc chaát hoaït ñoäng beà maët

Öu ñieåm :
– - Hoaït ñoäng lieân tuïc,Hieäu quaû xöû lyù cao
– - Deã öùng duïng vaø phaïm vi öùng duïng roäng
– - Chi phí ñaàu tö – vaän haønh khoâng lôùn
– - Deã thu hoài taïp chaát

Khuyeát ñieåm : Khoâng loaïi boû ñöôïc caën laéng, phaûi keát hôïp vôùi caùc
coâng ñoaïn xöû lyù khaùc, vaän haønh phöùc taïp

TUYEÅN NOÅI



Cô sôû tuyeån noåi: Caùc haït lô löûng seõ keát dính vôùi caùc boït khí cuøng
noåi leân treân maët nöôùc
Hieäu quaû tuyeån noåi: phuï thuoäc kích thöôùc vaø soá löôïng bong boùng
khí, kích thöôùc toái öu cuûa bong boùng khí laø 15 - 30μm. 

Ñeå coù kích thöôùc boït oån ñònh ta duøng caùc chaát taïo boït nhö: daàu
thoâng, phenol, ankyl, sunfat natri, cresol CH3C6H4OH.

Kích thöôùc haït ñeå tuyeån noåi phuï thuoäc troïng löôïng rieâng haït vaø
baèng 0,2-1,5 mm.
Phöông phaùp tuyeån noåi:
- Tuyeån noåi vôùi vieäc cho thoâng khí qua vaät lieäu xoáp
- Tuyeån noåi hoùa hoïc
- Tuyeån noåi ñieän
- Tuyeån noåi vôùi söï phaân taùch khoâng khí baèng cô khí.

TUYEÅN NOÅI



TUYEÅN NOÅI

Tuyeån noåi taïo boït khí baèng cô hoïc
- Boït khí hình thaønh nhôø caùnh quay: V quay caøng lôùn boït caøng nhoû vaø H% 
xöû lyù caøng cao, nhöng toå hôïp boït khí – haït raén deã vôû. 
Tuyeån noåi taïo boït khí baèng khí ñoäng
- Boït khí hình thaønh nhôø voøi phun chuyeân duïng ñaët treân oáng phaân phoái
khí. Voøi phun coù loå 1,0 – 1,2 mm, aùp suaát khoâng khí: 3 – 5 at, Vaän toác khí
taïi ñaàu ra voøi phun: 100 – 200 m/s. t~ 15 –20 ph. 
Tuyeån noåi phaân taùn khí qua vaät lieäu xoáp
- Boït khí hình thaønh baèng caùch cho khoâng khí neùn qua vaät lieäu xoáp ( caùc
taám söù , ñaù boït hoaëc caùc choùp) 
- Hieäu quaû phuï thuoäc: kích thöôùc loå, aùp suaát vaø löu löôïng khoâng khí thôøi
gian tuyeån noåi ( 20 –30 phuùt ) vaø möïc chaát loûng trong buoàng tuyeån noåi
(1,5 –2,0 m )



Baûn chaát: taïo dung dòch quaù baõo hoøa khoâng khí. Khi giaûm aùp suaát
caùc boït khoâng khí seõ taùch ra khoûi dung dòch vaø laøm noåi chaát baån.

Tuyeån noåi chaân khoâng: Nöôùc thaûi ñöôïc baõo hoøa khoâng khí ôû aùp
suaát khí quyeån trong buoàng thoâng khí, sau ñoù cho vaøo buoàng tuyeån
noåi, aùp suaát giöõ ôû khoaûng 225-300mmHg baèng bôm chaân khoâng.
Trong buoàng tuyeån noåi, caùc bong boùng khí raát nhoû noåi leân keùo theo
moät phaàn chaát baån. T~ 20 phuùt.

TUYEÅN NOÅI VÔÙI SÖÏ TAÙCH KHOÂNG KHÍ TÖØ DUNG DÒCH



Hình 2: Heä thoáng tuyeån noåi aùp suaát

1- boàn chöùa; 
2- bôm; 
3- boàn aùp suaát; 
4- beå tuyeån noåi.

Nöôùc thaûi
Nöôùc
saïch

Caën

1 2 3 4

Laøm saïch nöôùc vôùi noàng ñoä chaát lô löûng 4-5g/l. 
Quaù trình ñöôïc tieán haønh trong 2 giai ñoaïn:
1. Baõo hoøa nöôùc baèng khoâng khí döôùi aùp suaát cao
2. Taùch khí hoøa tan döôùi aùp suaát khí quyeån

TUYEÅN NOÅI AÙP SUAÁT



Tuyeån noåi hoùa hoïc: Quaù trình hoaù hoïc sinh caùc boït khí nhö O2, 
CO2, Cl2... Boït khí naøy keát dính vôùi caùc chaát lô löûng khoâng tan. 
Nhöôïc ñieåm: tieâu hao hoùa chaát

TUYEÅN NOÅI HOÙA HOÏC – SINH HOÏC

Tuyeån noåi sinh hoïc: caën ñöôïc ñun noùng baèng hôi nöôùc ñeán 35-55oC.

Nhôø hoaït ñoäng cuûa caùc vi sinh vaät, caùc boït khí sinh ra (CO2, CH4 …)

vaø mang caùc haït caën leân lôùp boït, ôû ñoù chuùng ñöôïc neùn vaø khöû nöôùc. 
Sau 5-6 ngaøy, ñoä aåm cuûa caën coù theå giaûm ñeán 80%



Cho khoâng khí vaø chaát hoaït ñoäng beà maët vaøo nöôùc thaûi. Chaát hoaït
ñoäng beà maët trong nöôùc taïo thaønh caùc ion coù ñieän tích traùi daáu vôùi
ñieän tích cuûa ion caàn loaïi ra. 

Khoâng khí ôû daïng boït ñöa chaát hoaït ñoäng beà maët cuøng chaát baån leân
lôùp boït. 

TUYEÅN NOÅI ION



Aùp duïng doøng ñieän moät chieàu qua nöôùc thaûi. Xöû lí caùc haït lô löûng
dieãn ra nhôø caùc boït khí hình thaønh khi ñieän phaân nöôùc. Treân anot
xuaát hieän caùc boït khí oxi vaø treân catot caùc boït khí hydro. Caùc boït
khí naøy laøm noåi caùc haït lô löûng.
Quaù trình: oxy hoùa döông cöïc, khöû aâm cöïc, ñoâng tuï ñieän, keát tuï

ñieän, ñieän thaåm tích
Phöông phaùp treân tieâu hao nhieàu naêng löôïng

TUYEÅN NOÅI ÑIEÄN HOÙA

PP ñieän thaåm tích: Quaù trình
naøy döïa treân söï phaân rieâng
Caùc chaát phaân cöïc döôùi taùc
duïng cuûa söùc ñieän ñoäng. 

Na+

SO4
2-

H+ OH-

H2O2

-+



SÔ ÑOÀ TUYEÅN NOÅI COÙ TUAÀN HOAØN



Tuyeån noåi baèng khí phaân taùn (Dispersed Air Flotation) : Khí neùn
ñöôïc thoåi tröïc tieáp vaøo beå tuyeån noåi ñeå taïo thaønh caùc boït khí coù
kích thöôùc töø 0,1 – 1 mm, gaây xaùo troän hoãn hôïp khí – nöôùc chöùa
caën. Caën tieáp xuùc vôùi boït khí, keát dính vaø noåi leân beà maët. 
Tuyeån noåi chaân khoâng (Vacuum Flotation) : Baõo hoøa khoâng khí ôû
aùp suaát khí quyeån, sau ñoù thoaùt khí ra khoûi nöôùc ôû aùp suaát chaân
khoâng. Heä thoáng naøy ít söû duïng trong thöïc teá vì khoù vaän haønh vaø
chi phí cao. 
Tuyeån noåi baèng khí hoøa tan (Dissolved Air Flotation) : Suïc khoâng
khí vaøo nöôùc ôû aùp suaát cao (2 – 4 at), sau ñoù giaûm aùp giaûi phoùng
khí. Khoâng khí thoaùt ra seõ taïo thaønh boït khí coù kích thöôùc 20 –
100 μm.

TUYEÅN NOÅI



HIEÄN TRAÏNG HOÏAT ÑOÄNG CAÙC BEÅ TUYEÅN NOÅI 

Tæ troïng cao su < 1 neân coù theå aùp duïng tuyeån noåi ñeå loïai cao su
ñoâng keát
Chi phí tuyeån noåi cao
Hieäu quaû tuyeån noåi cao neáu thieát keá vaø vaän haønh ñuùng
Caùc beå tuyeån noåi khoâng coù khaû naêng loïai boû haàu heát cao su chöa
ñoâng tuï trong thaønh phaàn nöôùc thaûi



Quaù trình: Troän nöôùc thaûi vôùi chaát trích li Phaân rieâng 2 pha
loûng Taùi sinh chaát trích li
Yeâu caàu cuûa chaát trích li:
- Tính choïn loïc cao. Hoøa tan caøng ít caáu töû thì hieäu quaû caøng cao.
- Tan raát ít hoaëc khoâng tan trong nöôùc thaûi, khoâng hình thaønh nhuõ
töông beàn.
- Troïng löôïng rieâng khaùc xa trong löôïng rieâng cuûa nöôùc
- Heä soá khueách taùn lôùn.
- Phuïc hoài ñôn giaûn vaø ít toán keùm.
- T0C soâi khaùc xa T0C soâi cuûa chaát caàn trích li, 
- Coù nhieät hoùa hôi vaø nhieät dung rieâng nhoû. khoâng töông taùc vôùi
caùc chaát caàn trích.
- Khoâng ñoäc, khoâng nguy hieåm chaùy noå, khoâng aên moøn thieát bò –
- Giaù thaønh reû. 

TRÍCH LY



Haáp phuï laø quaù trình chuyeån noàng ñoä chaát tan vaøo beà maët chaát raén.
Coù 2 daïng haáp phuï:
- Haáp phuï vaät lyù: lieân keát beà maët laø lieân keát vaät lyù (tónh ñieän, Van
der waals, phaân taùn)- naêng löôïng kieân keát nhoû
- Haáp phuï hoaù hoïc: Lieân keát hoaù hoïc – naêng löôïng lieân keát lôùn

HAÁP PHUÏ

ÖÙng duïng: Xöû lyù, taùch vaø thu hoài caùc chaát hoaø tan trong nöôùc thaûi
Hieäu quaû: 80  - 95%. Phuï thuoäc vaøo baûn chaát hoùa hoïc cuûa chaát haáp
phuï, dieän tích beà maët chaát haáp phuï, caáu truùc hoùa hoïc chaát caàn haáp
phuï.
Yeâu caàu caùc chaát haáp phuï: : toång dieän tích beà maët rieâng lôùn

Caùc chaát haáp phu: Than hoaït tính, silicagen, ñaát seùt, zeolite, than 
naâu, than coác, dolomit, tro xæ, nhöa toång hôp



Than hoạt tính:
Lieân kết yếu vôùi nước vaø chaát höõu cô
Baùn kính loå xoáp lôùn 8 –50 Ao ñeå haáp phaân töû höõu cô lôùn vaø phöùc
taïp
Ñoä haáp phuï lôùn, choïn loïc vaø deã nhaû haáp ( naêng löôïng hp nhoû)
Kích thöôùc haït: loaïi 0,25 – 0,5 mm vaø < 40 μm
Khoâng coù hoïat tính xuùc taùc
Nguyeân lieäu s/x than ht: than, goå, polimer, pheá thaûi CN thöïc
phaãm, giaáy xenlulo …

HAÁP PHUÏ



Cô cheá cuûa quaù trình haáp phuï : Goàm 3 giai ñoaïn:
Chuyeån vaät chaát töø nöôùc thaûi ñeán beà maët
Haáp phuï
Chuyeån vaät chaát vaøo trong haït haáp phuï

Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán quaù trình haáp phuï

pH: phuï thuoäc thöïc nghieäm
Nhieät ñoä: tæ leä thuaän
Tính chaát cuûa chaát bò haáp phuï: Khaû naêng hoøa tan, kích thöôùc phaân
töû
Tính chaát cuûa chaát haáp phuï: kích thöôùc haït (daïng boät, daïng haït), 
dieän tích beà maët, khe roãng.
Khaû naêng khuaáy troän, tieáp xuùc

HAÁP PHUÏ



Heä thoáng haáp phuï: 
- Khuaáy troän maõnh lieät chaát haáp phuï vôùi nöôùc, loïc nöôùc qua lôùp chaát
haáp phuï ñöùng yeân hoaëc hoaëc trong lôùp giaû loûng. 
- Söû duïng chaát haáp phuï ôû daïng haït 0,1mm vaø nhoû hôn. 
- Quaù trình tieán haønh trong moät hoaëc nhieàu baäc: 

+ Haáp phuï moät baäc ñöôïc öùng duïng khi chaát haáp phuï raát reû
hoaëc laø chaát thaûi cuûa saûn xuaát. 

+ Quaù trình haáp phuï nhieàu baäc ñaït hieäu quaû cao hôn. 

HAÁP PHUÏ



Hình: Sô ñoà heä thoáng haáp phuï
a- naïp chaát haáp phuï tuaàn töï: 1- bình khuaáy troän; 2-bình laéng. b- naïp chaát
haáp phuï ngöôïc doøng: 1- bình khuaáy troän; 2- bình laéng; 3- bình nhaän chaát
haáp phuï; 4- bôm. c- hoaït ñoäng lieân tuïc: 1- bình chöùa; 2- bôm; 3- maùy loïc; 

4,5,6- thaùp haáp phuï; 7- bình chöùa.

Chaát haáp phuïChaát haáp phuïChaát haáp phuï

Nöôùc saïch

Nöôùc thaûi

Chaát haáp phuï ñaõ haáp Chaát haáp phuï ñaõ haápChaát haáp phuï ñaõ haáp

1

2 2 2

1 1

a

Chaát haáp phuï

Nöôùc saïch

Nöôùc thaûi

Chaát ñaõ haáp phuï

Chaát haáp phuï ñaõ haáp

Chaát haáp phuï

1

2 2 2

1 1

34 4 3

b
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Taùi sinh chaát haáp phuï baõo hoøa:
Baèng hôi nöôùc baõo hoøa,quaù nhieät (200-300oC ) hoaëc baèng khí trô
noùng (120-140oC).
Trích li baèng caùc dung moâi höõu cô coù nhieät ñoä soâi thaáp vaø deã loâi
cuoán baèng hôi nöôùc (metanol, benzen, toluen, dicloetan... )
Baèng nhieät trong loø ôû nhieät ñoä 700-800oC (o coù oxi), than maát
15% kl
P2 hoùa hoïc: chuyeån thaønh chaát deã nhaû hôn or phaân huûy bôûi taùc
nhaân oxi hoùa: Clor, ozon …
P2 sinh hoïc, chaát thaûi ñöôïc oxi hoùa bôûi vi sinh vaät ( cho pheùp keùo
daøi tuoåi thoï cuûa than)

HAÁP PHUÏ



LAÉNG
Laéng: ñöôïc aùp duïng ñeå taùch chaát lô löõng ra khoûi nöôùc (döôùi taùc
duïng troïng löïc).

Phaân loaïi beå laéng: 
+ Beå laéng caùt, beå laéng vaø beå laéng trong
+ Giaùn ñoaïn vaø lieân tuïc (Theo cheá ñoä laøm vieäc)

+ Beå laéng ngang, beå laéng ñöùng, beå laéng ly taâm (Theo höôùng
nöôùc chaûy trong beå)

+ Laéng caën, laéng boâng keo tuï, laéng buøn, neùn buøn (Theo chöùc
naêng)



Beå laéng caùt: aùp duïng ñeå taùch caùt vaø taïp höõu cô (d haït 0,2 – 0,25mm).

Phaân loaïi beå laéng caùt:
Beå laéng caùt ngang: V=0,15 m/s - 0,3 m/s 
Beå laéng caùt ñöùng chaûy töø döôùi leân treân; 
Beå laéng caùt chaûy theo phöông tieáp tuyeán; 
Beå laéng caùt suïc khí

Löôïng caùt giöõ laïi phuï thuoäc: loaïi heä thoáng thoaùt nöôùc, toång chieàu daøi
maïng löôùi, toác ñoä doøng chaûy, ñieàu kieän söû duïng heä thoáng, tính chaát
nöôùc thaûi

LAÉNG



Beå laéng ngang
- Beå chöùa hình khoái chöõ nhaät: H= 1,5 – 4 m, d= 8-12, L 3-6m.
- Ñaùy beå doác: i=0,01
- Vaän toác nöôùc: < 0,01m/s, thôøi gian laéng: (1 - 3) h
- Hoá thu caën boá trí ñaàu beå vaø doïc theo chieàu daøi beå

LAÉNG

Öu ñieåm:
- Deã thieát keá, xaây döïng vaø vaän haønh
- Aùp duïng cho löu löôïng lôùn ( > 15.000 m3/ngaøy)
Khuyeát ñieåm:
- Thôøi gian löu daøi
- Chieám maët baèng vaø chi phí xaây döïng cao
ÖÙng duïng: Thöôøng ñöôïc öùng duïng trong xöû lyù nöôùc caáp



Taám ngaên
Vaùch ngaên höôùng doøng Taám ngaên

Maùng traøn

Vuøng chöùa caën

Vuøng vaøo

Vuøng laéng

Vuøng ra



Beå laéng ñöùng

Tieát dieän troøn hoaëc vuoâng
Ñaùy daïng noùn hay choùp cuït
Chieàu saâu vuøng laéng 4-5 m
Nöôùc theo maùng chaûy vaøo oáng trung taâm, va
vaøo taám chaén, thay ñoåi höôùng daâng leân
V nöôùc daâng: < 0,5 – 0,6 mm/s
T laéng: 30 phuùt – 1,5 giôø
Goùc taïo giöõa maët phaúng naèm ngang vaø töôøng
ñaùy beå > 45o

Hieäu suaát beå laéng: 40%-50%
Beå laéng caûi tieán: hieäu suaát 65-70%

Nöôùc vaøo

Vs

Vd

LAÉNG



Öu ñieåm :
Söû duïng ít dieän tích ñaát

Khuyeát ñieåm :
Hieäu suaát thaáp, laéng caën coù tæ troïng lôùn, vaän toác laéng khoâng lôùn
-Kinh nghieäm vaän haønh

ÖÙng duïng :
Söû duïng nhö beå laéng I trong xöû lyù nöôùc thaûi

LAÉNG
Beå laéng ñöùng



Beå laéng ly taâm

Daøn quay toác ñoä 2-3 voøng/giôø. Caën laéng doàn vaøo hoá thu
Heä thoáng caøo gom caën hôïp vôùi truïc 1 goùc: 45o

Ñaùy beå doác: i=0,02. 
Maùng phaân phoái coù chieàu roäng coá ñònh, chieàu cao giaûm töø
ñaàu ñeán cuoái maùng.

Hình troøn, ñöôøng kính 16 m– 60 m.
Chieàu cao vuøng laéng 1,5 – 5m.
Tæ leä ñöôøng kính/ chieàu saâu: 6 - 30
Nöôùc chaûy theo höôùng töø taâm ra thaønh beå.

LAÉNG



Beå laéng ly taâm
LAÉNG

ÖÙng duïng laøm beå laéng ñôït 1 vaø ñôït 2, CS: 
20.000 m3/ngñ
Thôøi gian laéng khoaõng 1,5 h

Öu ñieåm:
- Tieát kieäm dieän tích; Hieäu suaát cao
- ÖÙng duïng cho xöû lyù nöôùc coù haøm löôïng caën khaùc nhau
- Tæ troïng caën nhoû cuõng coù theå laéng ñöôïc
Khuyeát ñieåm:
- Vaän haønh ñoøi hoûi kinh nghieäm
- Chi phí vaän haønh cao
ÖÙng duïng: Söû duïng ñeå taùch caùc loaïi haøm löôïng caën khaùc nhau trong
xöû lyù nöôùc thaûi



Beå laéng keát hôïp taïo boâng
Beå laéng keát hôïp khuaáy troän taïo boâng ñeå taêng kích thöôùc caùc haït
caën giuùp quaù trình laéng ñaït hieäu quaû cao.
Beå khuaáy troän ñöôïc thieát keá 2 beå lieân keát vôùi beå laéng 1 duøng ñoäng
cô coù laép caùnh khuaáy ñeå khuaáy troän pheøn vôùi nöôùc caàn xöû lyù taêng
khaû naêng laéng cuûa caùc haït keo vaø caën trong nöôùc.     

Öu ñieåm :
Tieát kieäm maët baèng xaây döïng vaø tieát kieäm chi phí ñaàu tö ban ñaàu

Khuyeát ñieåm :
Khoù vaän haønh, thieát keá xaây döïng phöùc taïp

ÖÙng duïng :
Xöû lyù caën lô löûng (beå laéng I)
Xöû lyù caën sinh hoïc (beå laéng II)

LAÉNG



Beå laéng keát hôïp taïo boâng
LAÉNG



Nguyeân taéc:  Döôùi taùc duïng cuûa troïng löïc aùp suaát cao hay aùp suaát
chaân khoâng, caùc haït seõ ñöôïc giöõ laïi treân loã xoáp cuûa vaät lieäu loïc vaø
lôùp maøng hình thaønh.

Caùc daïng loïc:
- Loïc aùp suaát - Loïc troïng löïc
- Loïc nhanh - Loïc chaäm
- Loïc xuoâi - Loïc ngöôïc

LOÏC



Loïc caùt Loïc caùt lieân tuïc

LOÏC



Nhaû haáp caùc taïp chaát bay hôi

Nhieàu loaïi nöôùc thaûi bò oâ nhieãm bôûi taïp chaát voâ cô vaø höõu cô deã bay
hôi: H2S, SO2, COS, NH3…

Khi khoâng khí vaø khí trô khoù tan trong nöôùc nhö (N2, CO2, khoùi loø.. 
uïc qua nöôùc thaûi, caùc caáu töû deã bay hôi seõ chuyeån vaøo pha khí.

Nhaû haáp coù theå ñöôïc thöïc hieän trong thaùp maâm, thaùp ñeäm vaø thaùp
phun. Khaû naêng nhaû haáp taêng khi nhieät ñoä nöôùc thaûi taêng

Khí nhaû haáp ñöôïc haáp phuï hoaëc ñoát xuùc taùc (280 ÷ 300oC xuùc taùc oxi
croâm ).

NHAÛ HAÁP, KHÖÛ MUØI, KHÖÛ KHÍ ÑOÄC



Khöû muøi:
PP xöû lyù: Suïc khí, clo hoaù, chöng caát, bay hôi, xöû lyù baèng khoùi loø.
Oxi hoaù baèng oxy aùp suaát cao, ozoân hoaù, trích ly, haáp phuï vaø oxi
hoaù baèng vi sinh vaät.

Hieäu quaû xöû lyù cao ñaït ñöôïc baèng pp oxi hoaù trong pha loûng baèng
oxi khoâng khí döôùi aùp suaát cao trong dd kieàm

Nöôùc thaûi gia nhieät ñeán 100oC, sau ñoù cho tieáp xuùc vôùi khoâng khí ôû
15 atm, H2S → caùc sulfat.

Löôïng khí caàn cung caáp laø 200% COD nöôùc thaûi

Hieäu quaû ñoái vôùi hôïp chaát löu huyønh 90%, COD       60 ÷ 75%

NHAÛ HAÁP, KHÖÛ MUØI, KHÖÛ KHÍ ÑOÄC



Khöû khí ñoäc
 Caùc khí tan coù theå taêng tính aên moøn vaø taêng muøi khoù chòu ñöôïc xöû

lyù baèng PP hoaù hoïc, nhieät vaø thoåi khí.
 Quaù trình thöïc hieän trong thaùp nhaû haáp: chaûy maøn, ñeäm, suûi boït vaø

thaùp chaân khoâng.
Khöû CO2: Trong thaùp ñeäm
Khöû NH3 : baèng caùch thoåi hôi nöôùc hoaëc khoâng khí
 Ion ammonia trong nöôùc ôû daïng:    NH4

+   NH3 +  H+

 pH = 7 – ôû daïng dung dòch (NH4
+)

 pH = 12 – ôû daïng hoøa tan (NH3) – coù theå taùch khoûi nöôùc
 Quaù trình tieán haønh ôû pH = 10,8 + 11,5; taïo beà maët tieáp xuùc lôùn

giöõa khoâng khí vaø nöôùc; Taêng T0C vaø chieàu cao lôùp ñeäm hieäu
quaû quaù trình taêng

NHAÛ HAÁP, KHÖÛ MUØI, KHÖÛ KHÍ ÑOÄC



KHÖÛ TRUØNGKHKHÖÛÖÛ TRUTRUØØNGNG

Moät soá phöông phaùp khöû truøng nöôùc thaûi:
- clo hôi qua thieát bò ñònh löôïng clo. 
- hypoclorit – canxi daïng boät – Ca(ClO)2 ( 5% )
- hypoclorit natri, nöôùc javel NaClO.
- clorua voâi, CaOCl2.
- ozon (saûn xuaát töø khoâng khí baèng maùy taïo ozon). Ozon saûn xuaát ra
ñöôïc daãn ngay vaøo beå hoøa tan vaø tieáp xuùc.
- tia cöïc tím (UV) do ñeøn thuûy ngaân aùp löïc thaáp phaùt ra. Ñeøn phaùt tia
cöïc tím ñöôïc ñaët ngaäp trong doøng chaûy nöôùc thaûi. 

Ñònh nghóa: Khöû truøng nöôùc thaûi nhaèm phaù huûy, trieät boû caùc loïai vi 
khuaån gaây beänh nguy hieåm chöa ñöôïc hoaëc khoâng theå khöû boû trong
quaù trình xöû lyù nöôùc thaûi.



Khöû truøng baèng chlorideKhöû truøng baèng chloride

Taùc duïng giöõa clo hôi vaø nöôùc thaûi laø phaûn öùng thuaän nghòch:
Cl2 + H2O HCl + HOCl

Ion hypoclorô vaø ion OCl- taïo moâi tröôøng axit ñeå tieâu dieät VK
Quaù trình ion hoùa xaûy ra maïnh khi pH cuûa moâi tröôøng taêng. 
Axit hypoclorô yeáu neân deã phaân huûy thaønh axit clohydric vaø oxi töï
do:  HOCl HCl + O
Oxi nguyeân töû õ oxi hoùa vi khuaån laøm bieán ñoåi lieân keát caùc chaát
thuoäc thaønh phaàn nguyeân sinh cuûa teá baøo vk,  tieâu dieät chuùng.
Clorua voâi phaûn öùng nhö sau:

2CaOCl2 + 2H2O Ca(OH)2 + 2HOCl + CaCl2

KHÖÛ TRUØNGKHKHÖÛÖÛ TRUTRUØØNGNG



Daãn clo tröïc tieáp vaøo nöôùc thaûi hoaëc qua clorator
Phaân loaïi clorator:

Clorator hoaït ñoäng lieân tuïc: ñöa moät löôïng clo coá ñònh vaøo
nöôùc thaûi trong moät thôøi gian xaùc ñònh. söû duïng ñoái vôùi nhöõng traïm
coù coâng suaát 25 – 50kg clo/h.

Clorator hoaït ñoäng theo tæ leä: löôïng clo qua clorator töï ñoäng
thay ñoåi theo tính chaát vaø löu löôïng nöôùc thaûi. aùp duïng ñoái vôùi
nhöõng traïm coù coâng suaát khoâng lôùn.

Clorator chaân khoâng hoaït ñoäng lieân tuïc: clo ñöôïc giöõ döôùi
aùp löïc thaáp hôn aùp suaát cuûa khoâng khí do ñoù hôi clo khoâng bay ra
ngoaøi moâi tröôøng xung quanh.

Khöû truøng baèng clo loûngKhöû truøng baèng clo loûng
KHÖÛ TRUØNGKHKHÖÛÖÛ TRUTRUØØNGNG



Caùc loaïi ñieän phaân:
- Ñieän phaân khoâng boå sung caùc hôïp chaát chöùa clo.
- Ñieän phaân hoãn hôïp nöôùc thaûi vôùi nöôùc bieån hoaëc dd muoái aên.
- Sau ñoù ñöa dung dòch ñieän phaân vaøo nöôùc thaûi ñeå khöû truøng.

Khöû truøng ñieän phaânKhöû truøng ñieän phaân
KHÖÛ TRUØNGKHKHÖÛÖÛ TRUTRUØØNGNG



Khöû truøng ñieän phaânKhöû truøng ñieän phaân
KHÖÛ TRUØNGKHKHÖÛÖÛ TRUTRUØØNGNG

ñieän phaân dung dòch NaCl: cöïc döông phaân taùch caùc ion clo:
2Cl- Cl2 + 2e

Cl2 + H2O HclO + HCl
Cl2 + OH- HClO + Cl-

cöïc aâm dieãn ra quaù trình lieân keát phaân töû nöôùc:
H2O + e = OH- + H+

ion OH- lieân keát vôùi caùc ion Na+ ôû laïi trong dung dòch.
HClO + NaOH = NaHClO + H2O

NaClO + H2O = NaOH + HClO
vaø clorua voâi CaOCl2:

CaOCl2 + 2H2O 2HClO + CaCl2 + Ca(OH)2

HClO H+ + ClO-

taïo thaønh saûn phaåm trieät khuaån HClO vaø ClO-. Nhö vaäy thöïc chaát
cuûa quaù trình ñieän phaân muoái aên ñeå khöû truøng cuõng laø quaù trình clo hoùa.



Hoaø tan ozon:
- Ñi qua lôùp loïc noåi.
- Duøng ejector.
- Duøng caùnh khuaáy.

Nguyeân taéc taïo ozon: Ozone ñöôïc saûn xuaát baèng caùch cho oxy hoaëc
khoâng khí ñi qua thieát bò phoùng tia löûa ñieän.
Ozone khoâng beàn, deã bò phaân huûy taïo thaønh O2. Neân phaûi duøng maùy
saûn xuaát ozone ngay taïi nôi söû duïng.

Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán hieäu quaû khöû truøng: 
+ Chaát löôïng nöôùc thaûi
+ Cöôøng ñoä khuaáy troän
+ Thôøi gian tieáp xuùc: thöôøng laø 4 – 8 phuùt.

Khöû truøng baèng ozoneKhöû truøng baèng ozone
KHÖÛ TRUØNGKHÖÛ TRUØNG



Öu ñieåm Khuyeát ñieåm

- Giaûm nhu caàu oxy cuûa nöôùc, giaûm noàng
ñoä chaát höõu cô, caùc chaát hoaït tính.

- Voán ñaàu tö ban ñaàu cao.

- Khöû maøu, phenol, xyanua. - Tieâu toán naêng löôïng ñieän.

- Khoâng gaây muøi.

- Ít chòu aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä vaø pH

- Khoâng coù saûn phaåm phuï ñoäc haïi.

- Taêng vaän toác laéng cuûa caën lô löûng.

- Lieàu löôïng khoaûng 0,5 – 5mg/l vaø khoâng
caàn ñònh löôïng chính xaùc

Khöû truøng baèng ozoneKhöû truøng baèng ozone
KHÖÛ TRUØNGKHKHÖÛÖÛ TRUTRUØØNGNG



Trong nhaø maùy: duøng ñeøn thuûy ngaân aùp löïc thaáp ñeå phaùt ra tia
cöïc tím vôùi böôùc soùng 253,7nm. 
Phaân phoái ñeàu nöôùc thaûi sao cho soá löôïng vi khuaån ñi qua ñeøn
trong thôøi gian tieáp xuùc ôû hoäp laø cao nhaát. 
Lôùp nöôùc ñi qua heä thoáng coù ñoä daøy khoaûng 6mm, naêng löôïng
tieâu thuï töø 6.000 – 13.000microwatt/s.

Söû duïng tia böùc xaï ñieän töø coù böôùc soùng 4 – 400nm cho taùc duïng
vôùi doøng nöôùc ñi qua 

Tia UV khöû truøng khoâng laøm thay ñoåi tính chaát hoùa hoïc vaø vaät lyù

Tia UV coù taùc duïng laøm thay ñoåi ADN cuûa teá baøo vi khuaån

Ñoä daøi böôùc soùng 254nm, coù khaû naêng khöû truøng cao nhaát

Khöû truøng baèng tia cöïc tímKhKhöûöû trutruøøngng babaèèngng tiatia ccöïöïcc ttíímm
KHÖÛ TRUØNGKHKHÖÛÖÛ TRUTRUØØNGNG



Öu ñieåm Khuyeát ñieåm

Hieäu quaû khöû truøng cao. Chi phí vaän haønh cao.

Khoâng laøm thay ñoåi tính chaát
hoùa hoïc, vaät lyù cuûa nöôùc.

Nöôùc coù ñoä vaån ñuïc cao vaø chaát
nhôøn baùm vaøo ñeøn coù theå laøm
giaûm hieäu quaû khöû truøng.

Khöû truøng baèng tia cöïc tímKhöû truøng baèng tia cöïc tím

KHÖÛ TRUØNGKHKHÖÛÖÛ TRUTRUØØNGNG



Muïc tieâu : 
Phuïc vuï cho quaù trình saûn xuaát tieáp theo
Ñaït tieâu chuaån baûo veä moâi tröôøng tröôùc khi xaû boû

Caùc phöông phaùp trung hoøa
Trung hoøa baèng caùch troän
Trung hoøa baèng caùch cho theâm taùc chaát
Trung hoøa baèng loïc nöôùc qua vaät lieäu trung hoøa
Trung hoøa baèng khí

TRUNG HOØATRUNG HOØA



Có 2 cách khử nitrat:
Đồng hoá:
- Khử nitrat thành ammonia sử dụng cho tổng hợp tế bào
- Xảy ra khi NH4-N không có sẵn và không phụ thuộc vào nồng
độ DO  

Dị hoá: 
Dị hoá khử nitrat hoặc khử nitrat sinh học kết hợp 1 chuỗi
chuyển hoá điện tử, và nitrat hoặc nitrit được sử dụng như là
chất nhận điện tử cho việc oxi hoá hợp chất hữu cơ khác
hoặc chất cho điện tử vô cơ. 

KHÖÛ NITRATKHKHÖÛÖÛ NITRATNITRAT

Phản ứng khử nitrat bao gồm những bước sau:
NO3

- NO2
- NO N2O N2



COÂNG TRÌNH XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI SÔ CHEÁ CS



Beå gaïn muõ
- Ñaët tröôùc heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi ñeå taùch caën, cao su ñoâng tuï
- Laø moät heä thoáng möông daøi. Treân möông boá trí caùc taám chaén leäch
nhau ñeå taùch caën, muõ ñoâng
- Caùc beå gaïn muû nhaèm muïc ñích thu hoài, taän duïng laïi muõ ñoâng, neân
khoâng söû duïng hoaù chaát ñoâng tuï
- Nöôùc thaûi sau gaïn muõ vaãn coøn chöùa moät löôïng ñaùng keå latex chöa
ñoâng tu

Yeâu caàu
- Taùch muõ hieäu quaû
- Deã thu hoài cao su
- Veä sinh beå ñôn giaûn, deã vaän haønh



Caùc loïai beå gaïn muõ:
Gaïn muõ töï nhieân
Gaïn muõ coù söû duïng hoùa chaát:

- Acid
- Pheøn

Gaïn muõ keát hôïp tuyeån noåi
Gaïn muõ baèng heä vi sinh vaät
Gaïn muõ keát hôïp hoùa chaát vaø vi sinh vaät

BEÅ GAÏN MUÕ



Hieän traïng caùc beåå gaïn muõ ôû VN
Taùch cao su khoâng hieäu quaû
Khoâng veä sinh thöôøng xuyeân

Nguyeân nhaân:
Taát caû caùc beå ñoâng tuï töï nhieân
Tính chaát nöôùc thaûi bieán ñoäng phuï thuoäc vaøo:

- meû ñaùnh ñoâng (keo tuï toát hay keùm)
- Thôøi tieát

Thôøi gian löu nöôùc taïi beå gaïn muõ ngaén
Maät ñoä cao su trong thaønh phaàn nöôùc thaûi loõang, khoù ñoâng keát. 
Thieát keá caùc beå gaïn muõ chöa phuø hôïp
Gaïn muõ neân boá trí keát hôïp hoïat ñoäng cuûa VSV

BEÅ GAÏN MUÕ



Hoà sinh vaät laø caùc thuyû vöïc töï nhieân hoaëc nhaân taïo
Taïi hoà sinh vaät dieãn ra quaù trình chuyeån hoaù caùc chaát baån vôùi vai troø
chuû yeáu laø caùc loaïi vi khuaån vaø taûo.
ÖÙng duïng: cung caáp nöôùc cho troàng troït

Phaân loaïi:
- Hoà laùm thoaùng nhaân taïo: 

Hoà sinh vaät laøm thoaùng hieáu khí / tuyø nghi; 
Oxy cung caáp nhôø thieát bò khuaáy troän beà maët hoaëc khí neùn

Ñoä saâu hoà: 3 – 6 meùt/ Thôøi gian löu nöôùc: 3-10 ngaøy.
Dieän tích xaây döïng beù; Ñieàu kieän tieáp xuùc giöõa chaát höõu cô vaø

vi khuaån cao; Hieäu quaû khöû COD ñaït ñeán 90%
Tieâu hao naêng löôïng lôùn

- Hoà oån ñònh nöôùc thaûi.

HOÀ SINH HOÏC



HOÀ SINH HOÏC
Hoà hieáu khí

Coù dieän tích roäng, noâng. 
Chaát höõu cô ñöôïc xöû lyù nhôø söï coäng sinh giöõa taûo vaø vi khuaån döôùi
daïng lô löûng. 
OÂxy cung caáp cho VK nhôø söï khueách taùn qua beà maët vaø quang hôïp
cuûa taûo. Chaát dinh döôõng vaø CO2 sinh ra ñöôïc taûo söû duïng. 
Hoà hieáu khí coù hai daïng : 
(1)  toái öu saûn löôïng taûo, chieàu saâu hoà caïn 0,15 – 0,45 m; 
(2) toái öu löôïng oâxy cung caáp cho vi khuaån, chieàu saâu hoà 1,5m. 
Taêng cöôøng cung caáp oâxy baèng caùch thoåi khí nhaân taïo.  

Hoà kò khí

Xöû lyù nöôùc thaûi coù noàng ñoä chaát höõu cô cao, caën lô löûng lôùn, 
Chieàu saâu hoà: ñeán 9 m. 
Taûi troïng thieát keá khoaûng 220 – 560 kg BOD5/ha ngaøy



Hoà tuyø tieän
Toàn taïi 03 vuøng : (1) ôû beà maët, vi khuaån vaø taûo soáng coäng sinh; 
(2) ñaùy hoà, tích luõy caën laéng vaø caën naøy bò phaân huûy nhôø vi 
khuaån kî khí; (3) khu vöïc trung gian, chaát höõu cô chòu söï phaân
huûy cuûa vi khuaån tuøy tieän. 
Söû duïng maùy khuaáy taïo ñieàu kieän hieáu khí treân beà maët khi taûi
troïng cao. 
Taûi troïng thích hôïp: 70 – 140 kg BOD5/ha ngaøy.

Hoà xöû lí boå sung
Aùp duïng sau xöû lyù sinh hoïc (aeroten, beå loïc sinh hoïc hoaëc sau
hoà sinh hoïc hieáu khí, tuøy tieän, …) 
Khöû nitô vaø xöû lyù trieät ñeå chaát oâ nhieãm
Thôøi gian löu nöôùc:18 – 20 ngaøy. 
Taûi troïng thích hôïp 67 – 200 kg BOD5/ha ngaøy.

HOÀ SINH HOÏC



Hoà oån ñònh
Hoà kò khí;
Hoà tuøy nghi;
Hoà hieáu khí .

Nhöôïc ñieåm:
Dieän tích vaø chi phí xaây döïng lôùn
Khoù kieåm soaùt quaù trình xöû lyù
Phaùt sinh muøi

Öu ñieåm:
Ñôn giaûn, chi phí vaän haønh thaáp
Hieäu quaû xöû lyù, khöû truøng vaø tính ñeäm lôùn
Keát hôïp nuoâi caù, troàng taûo mang hieäu quaû kinh teá cao

HOÀ SINH HOÏC



HOÀ SINH HOÏC
Hieän traïng caùc hoà sinh hoïc xöû lyù nöôùc thaûi sô cheá muû cao su
Hoà tuyø nghi, hieáu khí hoaït ñoäng chöa hieäu quaû do:

Boá trí ñoä saâu hoà khoâng thích hôïp
Löôïng muû ñoâng chöa ñöôïc veä sinh, taïo maøng treân maët hoà ngaên
caûn quaù trinh khuyeách taùn oxy
Neân boá trí nhieàu hoà noái tieáp ñeå khöû daàn haøm löôïng chaát oâ nhieãm
Thôøi gian löu nöôùc trong caùc hoà sinh hoïc phaûi ñuû cho quaù trình
phaân huûy
Hoà thöïc vaät nöôùc boá trí ôû giai ñoaïn cuoái cuøng ñeå xöû lyù trieät ñeå chaát
oâ nhieãm vaø khöû Nitô.

Ñaây laø PP ñôn giaûn nhaát vaø hieäu quaû nhöng ñoøi hoûi dieän tích ñaát raát
lôùn, chi phí xaây döïng cao nhöng chi phí vaän haønh thaáp.



Hieän traïng:
- Khoaûng 11 nhaø maùy ñaõ xöû lyù hoà sinh hoïc bao goàm: Hoà kò khí, hoà

tuøy nghi vaø hoà hieáu khí
- Hoà kò khí: taùch muû, loaïi caën laéng vaø xöû lyù moät phaàn chaát oâ nhieãm, 

phaân huûy chaát beùo, protein, hydrat carbon thaønh acid , CH4, CO2
Sau thôøi gian vaän haønh, caùc hoà kò khí chöùa lôùp maøng cao su daøy
ñaëc treân maët hoà. Hieäu quaû xöû lyù : 20 – 60%.
Muøi khí thaûi noàng khoù ngöûi
Coù hieän töôïng pha loaõng vôùi nöôùc möa (muøa möa) do dieän tích

lôùn.
Phuø hôïp: Dieän tích ñaát roäng, che phuû caây xanh bao quanh ñeå haïn

cheá muøi, veä sinh muõ ñoâng treân beà maët.
Phöông aøn ñôn giaûn, reû tieàn, deã vaän haønh.

HOÀ SINH HOÏC



HAREWOOD WHIN, ENGLAND 

SUMMERSTON, SCOTLAND



HOÀ THÖÏC VAÄT
Hoà thöïc vaät laø phöông phaùp xöû lyù ñöôïc xem laø laâu ñôøi nhaát (treân

3000 naêm) coù khaû naêng xöû lyù caùc chaát höõu cô, nitô, phospho

Aùp duïng phuï thuoäc vaøo:
- Tính chaát nöôùc thaûi: BOD, dinh döôõng, caùc chaát ñoäc haïi, nhieät ñoä
nöôùc thaûi
- Ñieàu kieän khí haäu, thôøi tieát: nhieät ñoä, böùc saï,vvv
- Tính chaát nguoàn nöôùc (haøm löôïng muoái, ñoä kieàm, ñoä cöùng)

Xöû lyù nöôùc thaûi ñoâ thò, khu du lòch, caùc cuïm daân cö nhoû , nöôùc thaûi
noâng nghieäp vaø xöû lyù baäc 3 ñoái vôùi nöôùc thaûi coâng nghieäp
Chi phí ñaàu tö, vaän haønh, baûo trì thaáp
Khöû pathogen cao
Nöôùc sau xöû lyù thích hôïp cho töôùi tieâu phuïc vuï noâng nghieäp



Caùc loaïi thöïc vaät nöôùc
Pleustophyte (taêng tröôûng treân maët nöôùc, laù noåi treân beà maët)
Luïc bình, coû vòt, rau muoáng, beøo hoa daâu, beøo taây, beøo nhaät baûn
Heltophyte (reã naèm ngaäp trong nöôùc): Lau saäy, coû chæ, Iris, coû
naêng, laùc
Hydrophytes (ngaäp trong nöôùc):Elodea, coû thi
Phieâu sinh thöïc vaät (Phytoplankton): Taûo chlorella, Euglena, 
Scenedesmus

Vai troø cuûa thöïc vaät nöôùc
Söû duïng caùc chaát dinh döôûng, tích luõy kim loaïi naëng
vaän chuyeån oxy, giaûi phoùng oxy töï do
Tieâu dieät, giaûm söï taêng tröôûng cuûa taûo
Heä thoáng reã ñoùng vai troø laø boä loïc cô hoïc
laøm giaûm taûi löôïng oâ nhieãm, taêng myõ quan

HOÀ THÖÏC VAÄT



Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán quaù trình xöû lyù
Haøm löôïng caën lô löõng (giöõ vai troø quyeát ñònh cho vieäc taïo buøn
caën ñoái vôùi nguoàn nöôùc tieáp nhaän)
Caùc chaát höõu cô coù khaû naêng phaân huûy sinh hoïc ( carbonhydrat, 
chaát beùo, caùc chaát höõu cô khaùc)
Pathogen: Vi khuaån vaø viruùt, protozoa, kyù sinh truøng gaây beänh, 
ñöôïc vaän chuyeån theo ñöôøng nöôùc.
Caùc chaát dinh döôõng: carbon, nitô, phospho vaù caùc chaát vi löôïng
Caùc hôïp chaát höõu cô khoù phaân huûy: chaát hoaït ñoäng beà maët, 
phenol, thuoác tröø saâu (noâng nghieäp)
Kim loaïi naëng, muoái voâ cô hoøa tan: ca, Na, Bo, sulfate 

HOÀ THÖÏC VAÄT



Hieäu quaû khöû caùc chaát oâ nhieãm baèng hoà thöïc vaät

66 –7963 – 8988 – 9189 – 96Heä thoáng keát hôïp

50 – 9070 – 95-85 – 98Hoà taûo

50 – 7963 – 9778 – 9371 – 90Hoà thöïc vaät noåi

20 – 9025 – 9873 – 9350 – 90Hoà thöïc vaät nöôùc
nhaân taïo

10 – 5040 – 9060 – 9070 –96Hoà thöïc vaät nöôùc
töï nhieân

Toång PToång NSSBOD5Loaïi hoà

HOÀ THÖÏC VAÄT



Yeâu caàu ñoái vôùi heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi baèng thöïc vaät nöôùc
Ñuû aùnh saùng

Ñuû dinh döôõng

Nöôùc thaûi khoâng ñoäc haïi

Thôøi gian löu ñuû daøi

Taûi troïng höõu cô khoâng quaù cao

Khoâng gian ñuû lôùn

HOÀ THÖÏC VAÄT



Vi sinh vaät trong hoà thöïc vaät nöôùc

Khi taûi troïng höõu cô cao phaùt trieån caùc loaøi: phytoplagenllata,
Euglena caïnh tranh vôùi söï phaùt trieån cuûa vi khuaån nhö:
Pseudomonas, Flavobacterium, Alcaligenes. Vi khuaån ecoli cheát
nhanh do saûn phaåm khaùng sinh cuûa taûo vaø caùc loaøi vi khuaån khaùc.

Xuaát hieän caùc loaøi cillata giaû tuùc nhö: colpidium, paramecium,
glaucoma, protozoa, rotifer, söû duïng vi khuaån laøm nguoàn thöùc aên. 

Khi taûi troïng höõu cô thaáp, Phaùt trieån caùc loaøi nhö Daphnia,
Rotozoa. Caùc ñoäng vaät baäc cao naøy söû duïng taûo, vi khuaånø laøm
trong nöôùc.

HOÀ THÖÏC VAÄT



Cô cheá hoaït ñoäng cuûa hoà thöïc vaät

Vi khuaån phaân huûy caùc chaát höõu cô taïo thaønh CO2 vaø H2O; acid 
höõu cô trong ñieàu kieän yeám khí.

Taûo söû duïng naêng löôïng aùnh saùng maët trôøi, CO 2 vaø caùc chaát voâ cô
trong nöôùc ñeå toång hôïp nguyeân sinh chaát, giaûi phoùng oxy

Oxy cung caáp cho vi khuaån boå xung töø nöôùc ( khoâng khí, gioù xaùo
ñoäng khuaáy troän nöôùc hoà, nhieät ñoä, haøm löôïng muoái aûnh höôûng
ñeán oxy hoøa tan) vaø oxy nhaân taïo.

Hieän töôïng laéng caën cuõng xaûy ra trong hoà thöïc vaät nöôùc.

HOÀ THÖÏC VAÄT



MÖÔNG OXY HOÙA
Thích hôïp cho xöû lyù nöôùc thaûi quy moâ nhoû:
Laø daïng aeroten caûi tieán, khuaáy troän hoaøn chænh. 
Xaùo troän ñeàu buøn hoaït tính. 
Vaän toác trong möông: lôùn hôn 3 m/s, traùnh caën laéng. 
Möông oâxy hoùa coù theå keát hôïp quaù trình xöû lyù nitô

Caùc thoâng soá hoaït ñoäng:
Taûi troïng thieát keá 0,10 – 0,25 kg BOD/m3 ngaøy, 
Thôøi gian löu nöôùc 0,3 – 3 ngaøy, 
haøm löôïng MLSS khoaûng 3.000 – 6.000 mg/L, 
thôøi gian löu buøn töø 10 – 30 ngaøy, 
Xöû lyù nöôùc thaûi oâ nhieãm cao: BOD=1000 – 5000 mg/l



MÖÔNG OXY HOÙA
Möông xaây baèng beâtoâng hoaëc ñaøo ñaát:

Daïng: hình chöõ nhaät, troøn, hay elip
Ñaùy vaø bôø: beâ toâng coát theùp hoaëc ñaát gia coá
Saâu: 0,7 – 1 meùt
Laøm thoaùng baèng suïc khí hay thieát bò cô hoïc
Tæ soá F/M = 0,04 – 0,1
Noàng ñoä buøn: 2000 – 5000 mg/l
Heä soá tuaàn hoaøn buøn: α = Qt/Q =1-2
Thôøi gian löu nöôùc: 1 – 3 ngaøy
Toác ñoä nitrat hoaù (mgN/mgbuøn.ngaøy): 0,2 – 0,8
Toác ñoä khöû NO3 (mgNO3/mgbuøn.ngaøy):0,1 - 0,4
Vaän toác hoãn hôïp nöôùc, buøn(m/s): 0,25 – 0,30



Goàm 2 vuøng:
Vuøng hieáu khí (V1): Khöû BOD5 vaø oxy hoùa NH4 thaønh NO3

Vuøng thieáu khí (V2): Khöû NO3 thaønh N2

MÖÔNG OXY HOÙA



Öu ñieåm :

Hieäu quaû xöû lyù BOD, nitô, photpho cao.
Quaûn lí vaän haønh ñôn giaûn.
Ít bò aûnh höôûng bôûi söï dao ñoäng lôùn veà chaát löôïng vaø löu löôïng
Möông oxy hoùa coøn coù khaû naêng khöû N, P 

Nhöôïc ñieåm :

Ñoøi hoûi dieän tích xaây döïng lôùn.
Thôøi gian löu nöôùc daøi
Löôïng oxy cung caáp cho möông lôùn,chi phí cao.
Möông oxy hoaù coù theå aùp duïng ñeå xöû lí nöôùc thaûi cao su sau giai
ñoaïn xöû lí kò khí

MÖÔNG OXY HOÙA



BEÅ BUØN HOAÏT TÍNH (AEROTANK)



Coâng trình beâtoâng coát theùp hình chöõ nhaät hay hình troøn
Nöôùc thaûi ñöôïc caáp khí vaø troän ñeàu vôùi VK buøn hoaït tính
Quaù trình oxy hoaù caùc chaát höõu cô xaûy ra theo 3 giai ñoaïn

Gñ 1: VK thích nghi, sau ñoù taêng dinh khoái. Nhu caàu oxy taêng
daàn
Gñ 2: VSV phaùt trieån oån ñònh, toác ñoä tieâu thuï oxy ít ñoåi, Chaát
höõu cô ít bò phaân huõy maïnh
Gñ 3: Toác ñoä oxy hoùa ít ñoåi sau ñoù giaûm daàn, toác ñoä tieâu thuï
oxy taêng do quaù trình nitrat hoùa.

Neáu thôøi gian löu nöôùc quaù daøi, VSV trong buøn chöùa protein,chaát
beùo, hydratcarbon seõ bò töï phaân huûy gaây oâ nhieãm thöù caáp.

BEÅ BUØN HOAÏT TÍNH (AEROTANK)



Phaân loaïi theo cheá ñoä thuûy ñoäng
Aerotank ñaåy
Aerotank khuaáy troän
Aerotank hoãn hôïp

Caùc loaïi aerotank thoâng duïng:
Aerotank truyeàn thoáng
Aerotank taûi troïng cao
Aerotank nhieàu baäc
Aerotank coù ngaên oån ñònh buøn
Aerotank thoâng khí keùo daøi
Aerotank thoâng khí cao coù khuaáy ñaûo hoaøn chænh
Oxitank

BEÅ BUØN HOAÏT TÍNH (AEROTANK)
Phaân loïai:



Nguyeân lyù laøm vieäc

Nöôùc thaûi ñöa vaøo caùc beå aerotank (caáp khí):

Vi sinh vaät phaân huûy, söû duïng caùc chaát höõu cô daïng hoaø tan 
taïo naêng löôïng, taêng sinh khoái

Caùc chaát khoù hoaø tan, daïng keo haáp phuï vaøo boâng buøn. Vi 
khuaån cö truù seõ tieát ra enzim ngoaïi baøo, phaân huûy thaønh hôïp
chaát ñôn giaûn, sau ñoù phaân huûy tieáp thaønh CO2 vaø nöôùc.

Nöôùc thaûi sau khi ra aerotank. Ñeå laéng, taùch buøn. Nöôùc trong
sau xöû lyù, BOD giaûm 85-90%.  

BEÅ BUØN HOAÏT TÍNH (AEROTANK)



Beå aerotank truyeàn thoáng

Nöôùc thaûi ñöa vaøo caùc beå aerotank (caáp khí )
Nöôùc thaûi + buøn hoaït tính hoài löu: troän ñeàu ôû ñaàu beå aerotank. 
COD vaøo < 400 mg/l
Thôøi gian löu nöôùc: 6 h – 8 h (suïc khí)

9 h – 12 h (khuaáy cô hoïc)

Löôïng khoâng khí: 55 – 65 m3/kg BOD
Tuoåi buøn: 3 – 15 ngaøy.
MLSS: 2-3 g/l
Caàn ngaên hoaït hoaù ñeå taùi sinh buøn

BEÅ BUØN HOAÏT TÍNH (AEROTANK)



Beå aerotank taûi troïng cao
Nöôùc thaûi ñöa vaøo caùc beå aerotank (caáp khí)

Nöôùc thaûi + buøn hoaït tính hoài löu: troän ñeàu ôû ñaàu beå aerotank. 
BOD vaøo : 400 mg/l – 1000 mg/l
Thôøi gian löu nöôùc: 1 h – 3 h (suïc khí) - khöû 60-65% BOD
Tuoåi buøn: 3 – 15 ngaøy.
MLSS: < 10 g/l
Caàn ngaên hoaït hoaù ñeå taùi sinh buøn

BEÅ BUØN HOAÏT TÍNH (AEROTANK)



Beå aerotank caáp khí giaûm daàn
Nöôùc thaûi ñöa vaøo caùc beå aerotank (caáp khí)

Nöôùc thaûi + buøn hoaït tính hoài löu: troän ñeàu ôû ñaàu beå
aerotank. 
Ñaàu beå oâ nhieãm naëng nhaát neân caàn löôïng oxy lôùn nhaát.
Khí caáp giaûm daàn töø ñaàu beå ñeán cuoái beå.
Thôøi gian löu nöôùc: 6 – 8 h
Löôïng buøn sau hoaït hoùa: 25-50% löu löôïng doøng vaøo. 

Öu ñieåm:
- Giaûm löôïng khí caáp, giaûm ñieän naêng
- Khoâng quaù dö oxy, thuùc ñaåy quaù trình
khöû nitrat

BEÅ BUØN HOAÏT TÍNH (AEROTANK)



Beå aerotank thoâng khí cao coù khuaáy ñaûo

ÖÙng duïng xöû lyù nöôùc thaûi coù noàng ñoä oâ nhieãm vaø haøm löôïng chaát
lô löõng cao
Quaù trình oxy hoaù nhanh, ñoàng ñeàu
Nöôùc thaûi, buøn, oxy ñöôïc khuaáy troän ñeàu
Tæ leä F/M cao
Giaûm thôøi gian löu nöôùc

Öu ñieåm:
Pha loaõng ngay noàng ñoä caùc chaát nhieãm baån
Khoâng xaûy ra hieän töôïng quaù taûi cuïc boä
Ñeå taêng hieäu quaû cuûa quaù trình thay khoâng khí baèng suïc
oxy tinh khieát.

BEÅ BUØN HOAÏT TÍNH (AEROTANK)



Beå aerotank nhieàu baäc

Nöôùc thaûi ñöa vaøo caùc beå aerotank baèng caùch ñoaïn hay theo baäc
doïc theo chieàu daøi beå (55-65%)
Buøn tuaàn hoaøn ñi vaøo ñaàu beå
Caáp khí ñeàu doïc theo chieàu daøi

Öu ñieåm:
Caân baèng taûi troïng BOD theo theå tích beå
Giaûm thieáu huït oxy ñaàu beå, taêng hieäu suaát söû duïng oxy

BEÅ BUØN HOAÏT TÍNH (AEROTANK)



Thoâng soá ñoäng hoïc

Toác ñoä taêng tröôûng cuûa teá baøo vi sinh:
r t = μ X

Trong ñoù :
r t : Toác ñoä taêng tröôûng cuûa vi khuaån ( g/m3.s ) 
μ : Toác ñoä taêng tröôûng rieâng ( 1/s )
X : Noàng ñoä vi sinh trong beå buøn hoaït tính ( g/m3 = mg/l ) 

Theo Monod :
S

μ = μm -----
Ks + S

Trong ñoù :
μ : Toác ñoä taêng tröôûng rieâng ( 1/s )
μm :  Toác ñoä taêng tröôûng rieâng cöïc ñaïi ( 1/s )
S : Noàng ñoä chaát neàn trong nöôùc thaûi ôû thôøi ñieåm söï taêng tröôûng bò haïn cheá .
KS : Haèng soá baùn toác ñoä = moät nöûa toác ñoä taêng tröôûng cöïc ñaïi ( g/m3 ; mg/l ) 

BEÅ BUØN HOAÏT TÍNH (AEROTANK)



Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån cuûa vi khuaån trong buøn hoaït tính
1. Oxy hoøa tan : DO>= 2
2.  pH
–pH thích hôïp 6,5 ÷ 8,5 
–pH toái öu : 6,5 ÷ 7,5 
–Sau xöû lyù, pH taêng do caùc hôïp chaát nitô chuyeån thaønh NH3 hoaëc muoái amoni.
–3. SS
Khoâng lôùn hôn 150 mg/l
Trong moät soá tröôøng hôïp: SS coù theå leân ñeán 300 mg/l

4. Caùc hôïp chaát hoùa hoïc
–Phenol, formaldehyt, chaát saùt khuaån, hoùa chaát baûo veä thöïc vaät

5. Kim loaïi naëng Sb, Ag, Cu, Hg, Co, Ni, Pb, Cr, Zn, Fe
Caùc ion kim loaïi thöôøng ôû daïng muoái voâ cô

6. Chaát neàn
–Chaát höõu cô (BOD), chaát dinh döôõng, vitamin, nguyeân toá vi löôïng, ...

BEÅ BUØN HOAÏT TÍNH (AEROTANK)



Hoaït ñoäng cuûa beå laéng ñöôïc xaùc ñònh baèng chæ soá theå tích buøn (SVI):
Chæ soá SVI: laø soá ml buøn laéng treân 1 gam buøn khoâ, sau 30 phuùt laéng.

V: theå tích maãu ( ml )

Buøn toát coù chæ soá SVI laø 80 – 150 (toát nhaát laø 100 – 120).

Buøn hoaït tính coù SVI < 30 cho thaáy buøn keùm (chöùa caùc
chaát voâ cô)

MLSS
xVSVI 1000

=

BEÅ BUØN HOAÏT TÍNH (AEROTANK)
Chæ soá theå tích buøn



Chuûng loaïi vaø vai troø vi sinh vaät coù trong buøn hoaït tính:
– Vi khuaån
– Protozoa
– Rotifer
– Caùc loaïi khaùc: naám men, taûo, nguyeân sinh ñoäng vaät

Thoâng soá caàn theo doõi khi vaän haønh:

Löôïng khoâng khí cung caáp cho beå buøn hoïat tính

Löôïng buøn hoøan löu laïi

Löôïng buøn thaûi boû

BEÅ BUØN HOAÏT TÍNH (AEROTANK)



Caùc coâng trình buøn hoaït tính hieän haønh

Laø coâng trình xöû lyù oâ nhieãm chuû yeáu ñoái vôùi nöôùc thaûi sô cheá cao
su.
Hieäu quaû xöû lyù COD ñaït treân 90%
Aùp duïng thích hôïp ngay khi latex chöa ñoâng tuï. 
Coù khaû naêng hoài phuïc khi bò soác taûi.

Khuyeát ñieåm :

Chi phí xöû lyù cao do suïc khí (tieâu toán naêng löôïng ñieän)
Chi phí ñaàu tö cho xöû lyù buøn thaûi lôùn (maùy eùp buøn)
Nöôùc sau xöû lyù vaãn caàn xöû lyù baäc cao vì chöa ñaït tieâu chuaån thaûi
loaïi B.

BEÅ BUØN HOAÏT TÍNH (AEROTANK)



UASB (UPFLOW ANAEROBIC SLUDGE BLANKET)

Öu ñieåm
Chi phí ñaàu tö, vaän haønh thaáp, löôïng hoùa chaát caàn boå sung ít, khoâng
ñoøi hoûi caáp khí, ñôõ toán naêng löôïng, coù theå thu hoài, taùi söû duïng naêng
löôïng töø biogas, löôïng buøn sinh ra ít , cho pheùp vaän haønh vôùi taûi
löôïng höõu cô cao, giaûm dieän tích coâng trình

Khuyeát ñieåm

Giai ñoaïn khôûi ñoäng keùo daøi
Deå bò soác taûi khi chaát löôïng nöôùc vaøo bieán ñoäng
Bò aûnh höôûng bôûi caùc chaát ñoäc haïi
Khoù hoài phuïc sau thôøi gian ngöøng hoaït ñoäg hay bò soác taûi



UASB (upflow anaerobic sludge blanket)
Caáu taïo: Coät beâ toâng coát theùp.
Löôïng buøn haït ban ñaàu: 20-30 
g/l . 
Nöôùc bôm vaøo töø daùy beå, qua 
lôùp buøn haït, ñi leân qua heä
thoáng taùch khí, raén, loûng ñi ra
ôû phaàn treân coät UASB
Lôùp buøn haït tieáp xuùc, VK kò
khí phaân huûy caùc chaát höõu cô, 
chuyeån thaønh CO2 vaø nöôùc
Hieäu quaû khöû COD ñaït 65-
95%

UASB (UPFLOW ANAEROBIC SLUDGE BLANKET)



Taûi troïng khôûi ñoäng: 0,5 kg COD/m3.ngñ
Löôïng khí metan sinh ra: 0,35 - 0,5 kg/kg COD bò khöû
Thôøi gian löu nöôùc: 0,2 – 2 ngaøy
Taûi troïng höõu cô: 2 – 25 kg COD/m3.ngaøy
COD vaøo: coù theå leân 20.000 mg/l

pH thích hôïp cho quaù trình phaân huûy kî khí dao ñoäng trong
khoaûng 6,6 – 7,6. Do ñoù caàn cung caáp ñuû ñoä kieàm (1000 – 5000 
mg/L) 
Khí sinh ra taïo doøng tuaàn hoaøn cuïc boä giuùp taïo buøn haït

UASB (UPFLOW ANAEROBIC SLUDGE BLANKET)



Hieän traïng hoïat ñoäng caùc beå UASB

Hoaït ñoäng khoâng hieäu quaû bôûi :

Muû ñoâng tuï baùm thaønh töøng maûng daøy ñaëc ôû heä thoáng taùch khí, nöôùc.
Khí khoâng thoaùt ñöôïc taïo aùp trong beå, ñaåy buøn noåi leân beà maët, traøo ra
ngoaøi

Cao su ñoâng tuï, keát maïng treân beà maët buøn haït. Do caáu truùc maïng
polyme neân khoù phaân huûy.ngaên caûn quaù trình tieáp xuùc chaát höõu cô vaø
VSV

Heä thoáng hoaït ñoäng giaùn ñoaïn. Nghó vaøo muøa teát (khoaûng 2 thaùng). Khi
hoaït ñoäng laïi. UASB khoù hoài phuïc caàn thôøi gian thích nghi daøi .

Maëc daàu hieäu quaû xöû lyù cao nhöng UASB khoù aùp duïng cho xöû lyù nöôùc
thaûi cao su

UASB (UPFLOW ANAEROBIC SLUDGE BLANKET)



LOÏC SINH HOÏC
Vi sinh vaät coá ñònh dính baùm vaø phaùt trieån treân beà maët vaät lieäu
ñeäm daïng raén taïo thaønh caùc lôùp maøng sinh hoïc (biofilms). 
Vi sinh vaät tieáp xuùc vôùi nöôùc thaûi vaø tieâu thuï cô chaát (chaát höõu cô, 
dinh döôõng, khoaùng chaát) laøm saïch nöôùc.

Vaät lieäu ñeäm :(ñaù, soûi, chaát deûo, than…
Kích thöôùc vaø hình daïng khaùc nhau),ù
Maøng sinh hoïc bao goàm vi khuaån, naám, ñoäng vaät baäc thaáp



Nguyeân taéc hoaït ñoäng

Loïc kò khí:

Vaät lieäu: Nhöïa, ñaù, soûi, polimer, than, xô döøa...
Thaùp loïc chöùa ñaày vaät lieäu loïc
Nöôùc töø döôùi leân, tieáp xuùc vôùi lôùp vaät lieäu loïc
Maøng vi sinh vaät kò khí vaø tuøy tieän phaùt trieån dính baùm thaønh

maøng moûng.
Maøng vi sinh löu khoaõng 100 ngaøy
Buøn caën giöõ laïi trong khe roãng cuûa lôùp loïc
Xaû buøn 1 laàn sau 3 thaùng laøm vieäc
Nöôùc sau loïc, chaûy vaøo maùng thu ñöa sang xöû lyù hieáu khí

LOÏC SINH HOÏC



Loïc hieáu khí

Chieám ít dieän tích, ñôn giaûn deã vaän haønh.
Khôûi ñoäng nhanh.
Löôïng buøn sinh ra thaáp.
Chòu ñöôïc bieán ñoäng veà nhieät ñoä vaø taûi löôïng oâ nhieãm
Khöû muøi cao.
Chi phí xöû lí thaáp. 
Nhöõng vaät lieäu ñöôïc söû duïng laøm giaù theå thöôøng laø caùc vaät lieäu trô
nhö caùt soûi, goám, xæ quaëng, hoaëc chaát deûo…

LOÏC SINH HOÏC



LOÏC SINH HOÏC



Quaù trình tieâu thuï cô chaát, laøm saïch nöôùc thaûi bôûi vi sinh vaät dính baùm treân
beà maët ñeäm chia thaønh 3 giai ñoaïn.
Giai ñoaïn 1:  coù daïng logarithm, khi maøng vi sinh vaät moûng,chöa bao phuû heát
beà maët raén. Taát caû vi sinh vaät ñoàng thôøi phaùt trieån
Giai ñoaïn 2: ñoä daøy maøng trôû neân lôùn hôn beà daøy hieäu quaû. Toác ñoä phaùt trieån
laø haèng soá, beà daøy lôùp maøng hieäu quaû vaø toång löôïng vi sinh ñang phaùt trieån
cuõng khoâng ñoåi . Löôïng cô chaát tieâu thuï chæ duøng ñeå duy trì söï trao ñoåi chaát
cuûa vi sinh vaät, vaø khoâng coù söï gia taêng sinh khoái. Löôïng cô chaát ñöa vaøo
phaûi ñuû cho quaù trình trao ñoåi chaát, neáu khoâng seõ coù söï suy giaûm sinh khoái vaø
lôùp maøng seõ bò moûng daàn ñi nhaèm ñaït tôùi caân baèng môùi giöõa cô chaát vaø sinh
khoái.
Giai ñoaïn 3: beà daøy lôùp maøng trôû neân oån ñònh, toác ñoä phaùt trieån maøng caân
baèng vôùi toác ñoä suy giaûm bôûi söï phaân huyû noäi baøo. Lôùp maøng hoaëc bò röûa troâi
bôûi löïc caét cuûa doøng chaûy.T

Quaù trình sinh tröôûng, phaùt trieån vaø suy thoaùi cuûa maøng vi sinh vaät
LOÏC SINH HOÏC



Öu ñieåm:
Khôûi ñoäng nhanh : 2 tuaàn
Khaû naêng loaïi boû nhöõng cô chaát phaân huyû chaäm
Khaû naêng chòu bieán ñoäng veà nhieät ñoä vaø taûi löôïng oâ nhieãm.
Söï ña daïng veà thieát bò xöû lí
Hieäu quaû cao ñoái vôùi nöôùc thaûi coù noàng ñoä oâ nhieãm thaáp.

Nhöôïc ñieåm
Khoâng coù khaû naêng ñieàu khieån sinh khoái
Toác ñoä laøm saïch bò haïn cheá bôûi quaù trình khueách taùn: vaät lieäu
laøm giaù theå phaûi coù dieän tích beà maët rieâng lôùn. Theâm vaøo ñoù vaän
toác nöôùc chaûy treân beà maët maøng phaûi ñuû lôùn

LOÏC SINH HOÏC



Hieän traïng hoïat ñoäng caùc beå loïc sinh hoïc

Nhaø maùy cao su aùp duïng coâng ngheä loïc sinh hoïc ôû coâng ñoïan cuoái, 
sau khi xöû lyù qua beå buøn hoïat tính
Muïc ñích: xöû lyù trieät ñeå haøm löôïng chaát höõu cô, giaûm ñeán tieâu
chuaån thaûi
Thuaän lôïi: coù khaû naêng chòu bieán ñoäng taûi löôïng oâ nhieãm; coù khaû
naêng khöû nitrat neáu vaän haønh phuø hôïp.
Baát lôïi: taûi troïng höõu cô thaáp, maøng vi sinh caàn veä sinh ñònh kyø , 
traùnh doøng nöôùc vaän chuyeån cuïc boä

LOÏC SINH HOÏC



Coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi



NÔÔÙC THAÛI CAO SU
Haït cao su (izoprene)
Ñöôøng
HCOOH
N-NH3

Protein
Lipid
K, Mg
P, Cu, Mn

Ñaëc ñieåm cuûa nöôùc thaûi:
Löu löôïng khoâng oån ñònh theo thôøi gian trong ngaøy.
Tính chaát nöôùc thaûi cuõng khoâng oån ñònh. 

- Löu Löôïng nöôùc thaûi caùc nhaø maùy > 1000 m3/ngñ
- Löôïng nöôùc söû duïng vaøo khoaûng 20-30 m3/taán cao su khoâ



Tính chaát nöôùc thaûi saûn xuaát muû coám

249 – 1070 360 - 5700SS(mg/l)

1529 – 4880 3859 – 9780 BOD(mg/l)

1986 – 57934358 – 13.127COD(mg/l)

152 - 214649 - 890 N_NH3(mg/l)

5,27 – 5,594,7 – 5,49pH

Nöôùc thaûi caùn caét coámNöôùc thaûi ñaùnh ñoângChæ tieâu

Chæ tieâu BOD, COD, SS, N-NH3  vöôït xa tieâu chuaån



Nöôùc thaûi muû ly taâm
Thaønh phaàn nöôùc thaûi cuûa coâng ñoaïn saûn xuaát li taâm

123 – 158 N_NH3

130 –1200SS(mg/l)

1890 – 17500 BOD(mg/l)

3560 – 28450COD(mg/l)

4,5 – 4,81pH 

Nöôùc thaûi muû ly taâmCaùc thoâng soá



LÖÏA CHOÏN COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ

TIEÂU CHÍ LÖÏA CHOÏN
Phuø hôïp cho xöû lyù nöôùc thaûi coù BOD; N cao
Chi phí ñaàu tö , vaän haønh thaáp vaø baûo trì ñôn giaûn.

ÑEÀ XUAÁT COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ
Taùch muõ: Töï nhieân, nhaân taïo, ñoâng tuï, tuyeån noåi.
Xöû lyù kò khi’ (UASB, loïc kò khí, Hybrid)â
Xöû lyù hieáu khí (buøn hoaït tính,  loïc sinh hoïc hieáu khí (xô döøa),

möông oxy hoùa.
Xöû lyù trieät ñeå, khöû N baèng hoà sinh hoïc ( Xô döøa) hoaëc hoà sinh hoïc

(luïc bình)



Song chaén raùc

Beå ñoâng tuï sinh hoïc

Buûn hoaït tính

Eå laéng

Hoà sinh hoïc

Nöôùc thaûi

Beå laéng caùt, gaïn muû

Nöôùc ñaõ xöû lyù

Hoà sinh hoïc

Gaïn muõ (töï nhieân) Gaïn muõ sinh hoïc sinh hoc hieáu khí hoà



Nöôùc thaûi

Song chaén raùc

Beå ñieàu hoaø, gaïn muõ

Beå ñoâng tuï töï nhieân (buøn))

Beå kò khí (USBF; loïc kò khí

Hoà sinh hoïc

Hoà sinh hoïc

Gaïn muõ (töï nhieân) ñoâng tuï sinh hoïc (taùch cao su) SH kò khí hoà
Ñôn giaûn, reû , chi phí vaän haønh thaáp nhaát



Song chaén raùc

Beå ñoâng tuï sinh hoïc

Beå kò khí (loïc sinh hoïc, 
USBF)

Buøn HT; Loïc sinh hoïc hay Möông
oxy hoaù

Hoà chöùa

Töôùi tieâuBeå gaïn muõ sô
boä

Nöôùc thaûi

Gaïn muõ (töï nhieân) – Gaïn muõ SH (taùch cao su) – SH kò khí – SH hieáu khí
Xöû lyù toát chaát höõu cô
Toán keùm naêng löôïng cho suïc khí



Song chaén raùc

Beå ñoâng tuï sinh hoïc

Beå kî khí (USBF, loïc KK)

Beå hieáu khí (loïc, muông
oxi hoaù, SBR)

Beå laéng

Hoà hieáu khí

Hoà thöïc vaät nöôùc

Beå gaïn muõ sô boä

Nöôùc thaûi

Nöôùc ñaõ xöû lyù

Gaïn muõ (töï nhieân) – Gaïn muõ sinh hoïc (taùch cao su) – sinh hoc kò
khí – sinh hoïc hieáu khí -Hoà

Xöû lyù toát chaát höõu cô
Toán keùm naêng löôïng cho suïc khí ; Dieân tích ñaát



Nöôùc thaûi

Song chaén raùc

Beå ñieàu hoaø, gaïn muõ

Beå ñoâng tuï (acid hoaëc pheøn, voâi)

Beå tuyeån noåi

Hoà sinh hoïc

Beå loïc kò khí hay USBF

Gaïn muõ (töï nhieân) – hoaù lyù (taùch cao su) – sinh hoc kò khí –hoà
Toán keùm: hoùa chaát; naêng löôïng cho tuyeån noåi



Song chaén raùc

Beå acid hoaù hay ñoâng tuï

Beå tuyeån noåi

Beå kî khí (USBF, loïc
KK)

Beå hieáu khí (loïc, muông
oxi hoaù, SBR)

Beå laéngBeå gaïn muõ sô boä

Nöôùc thaûi

Nöôùc ñaõ xöû lyù

Gaïn muõ (töï nhieân) – hoaù lyù (taùch cao su) – sinh hoc kò khí –sinh
hoïc hieáu khí

Toán keùm: hoùa chaát, naêng löôïng tuyeån noåi, naêng löôïng cho suïc khí



Song chaén raùc

Beå acid hoaù hay ñoâng tuï

Beå tuyeån noåi

Beå kî khí (USBF, loïc
KK)

Beå hieáu khí (loïc, muông oxi
hoaù, SBR)

Hoà hieáu khí

Hoà thöïc vaät nöôùc

Beå gaïn muõ sô boä

Nöôùc thaûi

Nöôùc ñaõ xöû lyù

Gaïn muõ (töï nhieân) – hoaù lyù (taùch cao su) – sinh hoc kò khí –sinh
hoïc hieáu khí --hoà

Toán keùm: hoùa chaát, naêng löôïng tuyeån noåi, naêng löôïng cho suïc khí



Coâng ngheä: Hoà kò khí , buøn hoaït tính , laéng



?CaoCoù vaán ñeàBeå kò khí, RBC, 
laêng, loïc caùt

504000 crepeEllakanda4

-thaápChöa xaây
döng xong

Beå kò khí, buøn hoïat
tính, laéng, loïc caùt

803000-
6000 

crepePadukka3

thaápTrung
bình

toátMöông oxi hoùa, 
laéng, loïc caùtr

502000-
4000 

mixed 
(RSS, 
CL, 

crepe, 
gloves)

Hanwella2

ThaápThaápRaát toátBeå kò khí, buøn hoïat
tính, laéng, loïc caùt

204000crepeRRISL 
pilot 
factory

1

Vaän haønhÑaàu tö

Chi  phí
Hoïat ñoängCoâng ngheä xöû lyùTaûi troïng

(m3/ngaøy)
COD
(mg/l)

Saûn
phaåmNhaø maùySoá

Moät soá coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi cao su ôû Malaisia



Raát thaápRaát thaápKeùmHoà kò khí, caùnh
ñoàng töôùi .

202000-
4000 

crepeKayiga
m

8

thaápTrung
bình

ToáiBeå kò khí, buøn
hoïat tính, laéng, 

loïc caùt

803000-
6000 

crepePussella7

thaápcaoKeùmBeå kò khí, hoà
hieáu khí, laéng, 

loïc caùt

202000-
4000 

crepeEheliyag
oda

6

thaápTrung
bình

ToátBeå kò khí, buøn
hoïat tính, laéng, 

loïc caùt

504000crepeKiriporu
wa

5

Vaän
haønh

Ñaàu tö

Chi  phíHoïat
ñoäng

Coâng ngheä xöû
lyù

Taûi troïng
(m3/ngaøy)

COD
(mg/l)

Saûn
phaåm

Nhaø
maùy

Soá

Moät soá coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi cao su ôû Malaisia



Söû duïng vaät lieäu loïc laø sô döøa
ÖÙng duïng sô döøa cho xöû lyù nöôùc thaûi cao su, 
Choïn loïc sinh hoïc kò khí
Hieäu quaû khöû COD: 90%
Sô döøa laø nguoàn nguyeân lieäu reõ tieàn, saün coù, hieäu quaû toát

Thaùi Lan
Nöôùc thaûi trung hoøa baêng voâi, sau ñoù keo tuï baèng pheøn saét hoaëc
nhoâm, vôùi noàng ñoä 200 mg/l
Keá tieáp Xöû lyù hoà kò khí 5 – 10 ngaøy
Sau ñoù ñöa qua möông oxi hoùa 2 – 3 ngaøy
76% nöôùc thaûi sau xöû lyù ñöôïc duøng cho töôùi tieâu



25224221314218Toal
Nitrogen

16163517513515NH3

-44---NDSulphides

513230380413597283074120TDS

386391303196214142.5-SS

46946674645873587528080COD

13722601373645349004080BOD

6.95.76.85.308.955.05pH

4345455.551.55Flow

Estate BrownPale LatexCentrifugin
gCreaming

CrepeCrumbLatex Concentrate Cao su tôøThoâng soá

Thaùi Lan



Vieät Nam

Beå Gaïn muû – Beå Tuyeån noåi – UASB – Beå Suïc khí – Beå laéng – Hoà oån
ñònh

Taân Bieân11

Hoà Laéng caùt – Hoà Kî khí – Hoà Tuyø choïn – Hoà LaéngPhuù Bình10

Beå Gaïn muû – Beå Tuyeån noåi – Hoà Suïc khí – Hoà tuøy nghi - Hoà LaéngBeán Suùc9

Beå Gaïn muû – Hoà Suïc khí – Hoà LaéngDaàu Tieáng8

Beå Gaïn muû – Hoà Suïc khí – Hoà LaéngLong Hoøa7

Beå Gaïn muû – Beå Ñieàu hoaø – Hoà Kî khí – Hoà Tuyø choïn – Hoà LaéngCua Pari6

Beå Tuyeån noåi – Beå Gaïn muû – Hoà Kî khí – Hoà Tuøy choïn – Hoà laéngBoá Laù5

Beå Gaïn muû – Hoà Kî khí – Hoà Tuyø choïn – Hoà LaéngThuaän Phuù4

Beå Gaïn muû – Hoà Kî khí – Hoà Suïc khí – Hoà LaéngPhöôùc Bình3

Beå Gaïn muû – Hoà Kî khí – Hoà Suïc khí – Hoà Tuøy choïn – Hoà LaéngSuoái Raït2

Beå Gaïn muû – Beå Tuyeån noåi – Beå UASB – Beå Luaân phieânLoäc Ninh1

HEÄ THOÁNG COÂNG NGHEÄ (nhoùm coâng ngheä)TEÂN NHAØ
MAÙY

STT



Vieät Nam

Beå gaïn muû – beå tuyeån noåi – beå xuïc khí – beå tuøy choïn –hoà laéngQuaûng Trò22
Beå gaïn muû – ñieàu hoaø –UASB – beå xuïc khí –beá laéngLoäc Hieäp21
Beå gaïn muû-Beå tuyeån noåi-Möông oxy hoùa-Beå laéngXuaân Laäp20
Beå Gaïn muû – Hoà Kî khí – Hoà Suïïc khí – Hoà Laéng30/419

Beå Gaïn muû – Beå tuyeån noåi - Hoà Suïc khí – Hoà laéng – Beå loïc sinh hoïc –
hoà chöùa

Xaø Bang18

Beå Gaïn muû – Beå Ñieàu hoaø – Beå Tuyeån noåi – Beå Thoåi khí – Beå Laéng
lam – Beå Loïc sinh hoïc

Hoaø Bình17
Beå Gaïn muû – Beå Ñieàu hoaø – Beå Thoåi khí – Beå LaéngCaåm Myõ16
Beå Gaïn muû – Hoà Kî khí – Hoà Tuyø choïn – Hoà LaéngHaøng Goøn15

Beå Gaïn muû – Beå UASB – Hoà Suïc khí – Hoà LaéngLong Thaønh14
Beå Gaïn muû – Hoà Kî khí – Hoà Tuøy choïn – Hoà LaéngBeán Cuûi13

Beå Gaïn muû – Beå Kî khí Tieáp xuùc –Beå Suïc khí – Beå LaéngVeân Veân12

HEÄ THOÁNG COÂNG NGHEÄ (nhoùm coâng ngheä)TEÂN NHAØ
MAÙY

STT



Coâng ngheä lai hôïp: acid hoaù keát hôïp loïc kò khí

Xöû lyù nöôùc thaûi khoù phaân huûy phaân huûy
Nöôùc thaûi coù haøm löôïng chaát höõu cô cao: Nöôùcthaûi cheá bieán phomai, söûa, 
tinh boät mì
Taûi troïng vaän haønh 10 kg COD/m3.ngñ, thôøi gian löu nöôùc 3 ngaøy. Hieäu
quaû xöû lyù COD ñaït treân 85%.



Coâng ngheä lai hôïp buøn hoaït tính + loïc maøng

Heä thoáng nhoû, goïn,Löôïng buøn sinh ra thaáp,Vaän haønh ñôn giaûn, 
deã baûo trì

Noàng ñoä buøn ñaäm ñaëc neân ñöôïc thaûi tröïc tieáp khoâng caàn laéng
buøn

Chaát löôïng nöôùc sau xöû lyù toát

Loïai boû chaát dinh döôõng,Tieát kieäm naêng löôïng

Thôøi gian löu nöôùc 13,5giôø; thôøi gian löu buøn 72ngaøy; MLVSS 
10g/L; taûi troïng BOD5 0,25kg/m3.ngaøy; 1,3mgBOD5/L; khoâng
coù caën lô löûng; ; 7,1mgT-N/L; 0,3N-NH3/L 



_______ The End ________


