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TÓM TẮT: 
Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu sử dụng hydroxyetyl metyl xenlulo (HEMC) chế tạo từ bột giấy 

sunfat gỗ cứng, ứng dụng làm chất tạo đặc thay thế HEC cho pha chế sơn latex. Sử dụng HEMC cho pha chế 
sơn ngoại thất và sơn nội thất với tỉ lệ 0,4-0,45% chất khô của sơn, cho sơn có độ nhớt 100-106 KU, tỷ trọng 
1,17-1,43 g/m3.  Sơn có độ mịn tốt, không có bọt, các chỉ tiêu chất lượng khác đáp ứng yêu cầu chất lượng đối 
với sơn ngoại thất và nội thất sản xuất thương mại.  

Từ khóa: Xenlulo, HEMC, HEC, chất tạo đặc, sơn latex.

ỨNG DỤNG HYDROXYZETYL METYL XENLULO
CHO SẢN XUẤT SƠN LATEX
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ĐẶT VẤN ĐỀ
Như đã biết, hydroxy ethyl methyl cellulose (HEMC) 

được sử dụng làm chất tạo đặc rất hiệu quả trong sản xuất 
sơn latex (sơn gốc nước), tạo cho sơn đặc tính phủ tuyệt 
vời, giảm sự kết bông của các thành phần khác. Ngoài ra, 
HEMC còn làm tăng khả năng kháng nấm mốc, giảm kết 
cặn của sơn [1].

Ngày nay, sơn nước rất được ưa chuộng, chiếm hơn 
70% thị phần sơn tiêu thụ trên thế giới [2]. Hiện nay tại Việt 
Nam có khoảng 600 doanh nghiệp ngành sơn, với hơn 70 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo báo cáo của 
Hiệp hội Sơn và Mực in Việt Nam (VPIA), trong 5 năm qua 
ngành sơn có tốc độ tăng trưởng khả quan [3].

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành sơn, cũng như 
đòi hỏi chất lượng sơn ngày càng cao của người tiêu dùng, 
công nghệ sản xuất sơn luôn được cải thiện. Ngoài các 
nguyên liệu chính như bột màu (bổ sung các oxit kim loại 
như oxit titan, thiếc, chì…), chất độn (CaCO3, silicat, đất 
sét), phụ gia (chất phân tán, chất hoạt động bề mặt, chất 
tạo bọt), bổ sung một số chất tạo đặc như hydroxy ethyl 
methyl cellulose (HEMC), hydroxy ethyl cellulose (HEC) hay 
hydroxy ethyl propyl cellulose (HPMC), để cải thiện khả 
năng chống thấm, tăng khả năng làm dày, giảm kết bông 
là cần thiết. 

Trong sơn latex sử dụng 02 nhóm chất tạo đặc, là chất 
tạo đặc không liên kết (HEC, HEMC, HPMC) và chất tạo đặc 
liên kết, là polyuretan (PU). Các chất tạo đặc không liên 
kết trên nền các dẫn xuất của xenlulo, chứa các nhóm 
methoxy và hydroxyethyl tạo thành mạch ưa nước và tan 
trong nước. HEMC là polyme có kích thước mạch „cồng 
kềnh“ tạo độ nhớt cho dung dịch, có tác dụng cản lại tác 
động của trọng lực đối với các thành phần phân tán không 
tan trong nước như canxi cacbonat, titan dioxit và các chất 
vô cơ khác [4]. Chính vì vậy, HEMC là một trong những phụ 
gia tạo đặc giúp cải thiện tính chất của sơn latex.

Trong nghiên cứu này, HEMC đã được chế tạo từ bột 
xenlulo sunfat và ứng dụng làm chất tạo đặc cho sản xuất 

sơn latex tại nhà máy sơn Facom thuộc Công ty Cổ phần 
tập đoàn Facom, nhằm mục đích đánh giá hiệu quả sử 
dụng của HEMC so với chất tạo đặc thương phẩm đang sử 
dụng tại nhà máy.

2. VẬT LIỆU VÀ THỰC NGHIỆM
Bột cellulose sử dụng cho tổng hợp HEMC, là bột giấy 

sunfat tẩy trắng thương phẩm của Công ty CP Giấy An 
Hòa. Hydroxy ethyl cellulos (HEC) dạng thương phẩm của 
hãng Lotte – Hàn Quốc.

Các loại phụ gia sơn khác, như bột đá, cao lanh, titan 
oxit, chất hoạt động bề mặt, chất phá bọt, ... có xuất xứ Việt 
Nam, Trung Quốc.

Quy trình thực nghiệm pha chế sơn latex với mỗi mẻ 
thử nghiệm là 1,0 kg sơn trong thiết bị có khuấy đảo trộn, 
được trình bày trên Hình 1.

Quá trình pha chế bao gồm các công đoạn chính: phân 
tán, nghiền, tạo đặc và trộn hỗn hợp nhựa kết dính. Hóa 

Hình 1. Sơ đồ khối quá trình pha chế sơn latex
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chất, phụ gia được bổ sung lần lượt với mức sử dụng thay 
đổi tùy theo mục tiêu của từng thực nghiệm.

Các chỉ tiêu chất lượng sơn được xác định theo các 
phương pháp tiêu chuẩn hóa,   bao gồm: Kiểm tra và 
chuẩn bị mẫu thử (theo TCVN 5669:2013); Tỷ trọng của 
sơn được xác định (theo TCVN 10237-1:2013); Độ nhớt KU 
(TCVN 9879:2013); độ mịn (TCVN 2091:1993).

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
 Chất tạo đặc HEMC, chế tạo từ bột  giấy sunfat và chất 

tạo đặc HEC- Lotte được pha chế cho 02 loại sơn, là sơn 
bóng ngoại thất EP89 và sơn kinh tế nội thất F500 theo 
công thức trình bày trên Bảng 1

Mẫu sơn sau khi pha chế được bảo quản ở nhiệt độ 
thường trong thùng chứa kín, để ổn định trong 24 giờ, sau 
đó tiến hành phân tích chất lượng sản phẩm.

 3.1. Ảnh hưởng của HEMC đến một số đặc tính cơ 
bản của sơn latex

Kết quả kiểm tra đánh giá sản phẩm sơn sau khi pha và 
để ổn định nhiệt độ ở 250C cho thấy, sơn latex khi pha chế 
sử dụng HEMC có độ đồng nhất cao, không tạo bọt, không 
vón cục và không có hạt bất thường, như đối với trường 
hợp các chất vô cơ trong sơn như CaCO3, TiO2, cao lanh, 
được kiểm soát bằng cách kiểm soát nguyên liệu đầu vào 
và quá trình nghiền.

Tỷ trọng của sơn pha chế có sử dụng HEMC theo công 
thức pha chế (A) được xác định trong khoảng 1,10 ÷ 1,15 
g/ml. Tương ứng, sơn pha chế theo công thức (B) trong 
khoảng 1,42 ÷ 1,47 g/ml. Độ pH của sơn latex được pha 
chế có sử dụng HEMC xác định được là 8,5, trong khi đó 
hầu hết các loại sơn hiện nay có pH trong khoản 8,0 ÷ 10,0. 
Độ nhớt của các mẫu sơn thu được có giá trị trong khoảng 
90 ÷ 105 K, với công thức sơn sử dụng chất tạo đặc HEMC 
với tỉ lệ 0,4 ÷ 0,46% khối lượng. 

3.2. Tính chất của sơn ngoại thất có sử dụng HEMC 
làm chất tạo đặc  

Kết quả phân tích tính chất của sơn bóng ngoại thất 
pha chế theo công thức (A) cho thấy, so với sơn bóng 
ngoại thất FP89, sau 24 giờ pha chế sơn có độ nhớt và tỷ 
trọng tương đương. Bằng cảm quan có thể thấy mẫu sơn 
sử dụng chất tạo đặc HEMC có độ đồng nhất cao, không 
có hạt bất thường, không có bọt và các chỉ tiêu chất lượng 
khác đều nằm trong giới hạn tiêu chuẩn kỹ thuật đang áp 
dụng (Bảng 2). 

Sau thời gian bảo quản 30 ngày, độ nhớt của sơn tăng 
1,7%, nhưng là mức thay đổi cho phép (trong khoảng ± 
5%). Độ nhớt tăng là do chất tạo đặc HEMC chưa trương 
nở hoàn toàn sau quá trình pha chế. Trường hợp giảm có 
thể do các chất tạo đặc bị nhiễm khuẩn và phân hủy sinh 
học, bởi các chất tạo đặc đều là các hợp chất dễ phân hủy 

Thành phần
% khối lượng

FP89 A F500 B

1 Nước 32,84 32,84 41,91 41,91

2 Chất diệt khuẩn 0,30 0,30 0,40 0,40

3 Chất phân tán 0,30 0,30 0,20 0,20

4 Chất thấm ướt 0,30 0,30 0,20 0,20

5 PG 2,00 2,00 2,00 2,00

6 HEC 0,40 - 0,46  -

7 HEMC chế tạo - 0,40 - 0,46

8 Chất phá bọt 0,30 0,30 0,40 0,40

9 Titan đioxit 10,70 10,70 0,45 0,45

10 Cao lanh 2,50 2,50 2,50 2,50

11 Canxi cacbonat 5,50 5,50 46,05 46,05

12 Chất điều chỉnh pH 0,15 0,15 0,15 0,15

13 Chất trợ tạo màng 3,77 3,77 0,20 0,20

14 Keo Acrylic 34,34 34,34 - -

15 Keo Styren Acrylic - - 5,00 5,00

16 Chất tạo độ cứng cho màng sơn 5,50 5,50 - -

17 Chất làm đặc PU 0,50 0,50 0,08 0,08

18 Chất chống rêu mốc 0,60 0,60 - -

Tổng 100,00 100,00 100,00 100,00

Bảng 1. Công thức pha chế sơn ngoại thất và sơn nội thất

FP89 và F500: Công thức pha chế sơn bóng ngoại thất và nội thất của nhà máy sơn Facom;
A,B: Công thức pha chế sơn ngoại thất và nội thất có sử dụng HEMC.
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sinh học. Các chỉ tiêu về tỷ trọng, pH, kích thước hạt bất 
thường và lăn bọt đều nằm trong giới hạn cho phép.

 3.3. Tính chất của sơn nội thất có sử dụng HEMC 
làm chất tạo đặc 

Tương tự, kết quả đánh giá tính chất của sơn pha chế 
theo công thức (B) cho thấy, các chỉ tiêu chính như tỷ 
trọng, pH, ngoại quan, kích thước hạt bất thường và tạo 
bọt tương đương sản phẩm F500 đang sản xuất tại nhà 
máy sơn Facom (Bảng 3). Sản phẩm sơn nội thất có yêu 
cầu về độ nhớt cao hơn sơn ngoại thất, bởi các thành phần 
chất vô cơ phân tán trong sơn có hàm lượng cao hơn, nhờ 
đó lớp sơn phủ ở bề mặt tường trong nhà có độ mịn và độ 
dày tốt hơn. Do vậy, chỉ tiêu về độ nhớt của sản phẩm sơn 
có sử dụng HEMC cho kết quả tốt hơn sản phẩm F500 sản 
xuất sử dụng HEC như hiện nay. 

Sau thời gian bảo quản sơn ở điều kiện thường trong 

30 ngày, độ nhớt của sơn tăng 4,9%, là khoảng dao động 
chấp nhận được theo Tiêu chuẩn kỹ thuật của sơn F500 
(5÷7 %). Như vậy, sử dụng HEMC thay thế cho HEC đáp 
ứng được mức chất lượng cần thiết của sơn latex nội thất.

 4. KẾT LUẬN 
Đã chế tạo được hydroxy ethyl methyl cellulose (HEMC) 

từ nguồn nguyên liệu trong nước là bột giấy sunfat tẩy 
trắng, có tính chất phù hợp ứng dụng làm phụ gia trong 
sản xuất sơn. Sử dụng HEMC làm chất tạo đặc và phụ gia 
thay thế HEC trong sản xuất sơn latex truyền thống, đáp 
ứng được yêu cầu kỹ thuật và chỉ tiêu chất lượng tương 
đương, cho độ nhớt tốt hơn so với khi sử dụng HEC. Kết 
quả của nghiên cứu là những đóng góp quan trọng trong 
lĩnh vực khoa học và công nghệ sản xuất vật liệu từ nguồn 
nguyên liệu trong nước. 

Phương pháp/chỉ tiêu 
kiểm tra

Chỉ tiêu chất lượng của 
sơn theo Tiêu chuẩn kỹ 

thuật

FP89 Công thức A

24 giờ 30 ngày 24 giờ 30 ngày

Quan sát
Đồng nhất, không có bất 

thường
Đồng nhất, không có bất 

thường
Đồng nhất, không có bất 

thường

Tỷ trọng 1,10 ÷ 1,15 - 1,17 1,15 1,17

pH 8,5 ÷ 9,5 - 8,6 8,6 8,6

Độ nhớt KU 92 ÷ 97 - 97 95 ÷ 100 96 ÷102

Kích thước hạt bất 
thường

Không có hạt
bất thường

Không có hạt
bất thường

Không có hạt
bất thường

Lăn bọt Không có bọt Không có bọt Không có bọt

Bảng 2. Chỉ tiêu chất lượng sơn bóng ngoại thất tại nhiệt độ 250C

Bảng 3. Chỉ tiêu chất lượng sơn nội thất F500 tại nhiệt độ 250C

Phương pháp/
chỉ tiêu kiểm tra

Chỉ tiêu chất lượng của sơn 
theo Tiêu chuẩn kỹ thuật

F500 Công thức B

24 giờ 30 ngày 24 giờ 30 ngày

Quan sát
Đồng nhất, 

không có bất thường
Đồng nhất, 

không có bất thường
Đồng nhất, 

không có bất thường

Tỷ trọng 1,42 ÷ 1,47 - 1,45 1,43 1,45

pH 8,4 ÷ 9,4 - 8,5 8,5 8,5

Độ nhớt KU 100 ÷ 105 - 100 101 ÷ 106 104 ÷ 110

Kích thước hạt 
bất thường

Không có hạt
bất thường

Không có hạt bất thường Không có hạt bất thường

Lăn bọt Không có bọt Không có bọt Không có bọt
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ABSTRACT
This paper presents the results of study on application of hydroxyethylmethylcellulose (HEMC) 

synthesized from hardwood bleached kraft pulp as a substitute thickener to repalce the HEC on the latex 
paints production. Use of HEMC for production of exterior and interior paint with the ratio of 0.40-0.45% of 
paint's dry solid given the both paint types which had a viscosity of 100-106 KU and density of 1.17-1.43 g/
m3. Paint has good fineness, no foam, and other quality criteria meet quality requirements for commercial 
production interior and exterior paints.

Keywords: Cellulose, HEMC, HEC, thickener, latex coating.
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Nghiên cứu quy trình sản xuất dầu phanh đạt tiêu chuẩn DOT 5

Với mục tiêu tạo ra sản phẩm dầu phanh chất lượng cao 
đạt tiêu chuẩn DOT 5 có giá thành cạnh tranh so với 

các sản phẩm nhập ngoại cùng loại, thích hợp với điều 
kiện khí hậu Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Triển khai 
công nghệ Hóa học - Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam 
đã tiến hành thực hiện đề tài cấp Bộ Công Thương “Nghiên 
cứu quy trình sản xuất dầu phanh đạt tiêu chuẩn DOT 5”.

PGS. TS. Đinh Văn Kha – chủ nhiệm Đề tài cho biết, DOT 
5 gốc silicon là dầu phanh gốc tổng hợp thế hệ sau, khắc 
phục được các nhược điểm của các loại dầu phanh DOT 3, 
DOT 4.  DOT 5 có nhiệt độ sôi rất cao (trên 260oC), không 
hút ẩm, tính chất hoá lý rất bền và ổn định, ít tạo bọt, 
không phá sơn xe, không gây ăn mòn kim loại,… Các tính 
chất ưu việt này làm cho tuổi thọ sử dụng của dầu phanh 
rất cao, có thể tới hàng trăm nghìn km hoặc cao hơn.

Do có đặc tính không hút ẩm nên dầu phanh DOT 5 
là sự lựa chọn hoàn hảo cho các hệ thống phanh thuỷ lực 
trong điều kiện khí hậu có độ ẩm cao như ở Việt Nam. Tuy 
nhiên, hiện nay sản phẩm dầu phanh DOT 5 chưa được 
bán thương mại tại Việt Nam mà chỉ được cung ứng ở dạng 
bán kèm theo xe/phương tiện hoặc thiết bị theo chỉ định 
của nhà sản xuất.

Dựa trên quy trình công nghệ đã thiết lập trong phạm 
vi phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu đã thực hiện sản 

xuất trên quy mô 100 lít/mẻ bằng các thiết bị có sẵn tại 
đơn vị. Từ đó, thiết lập đơn pha chế từ quy mô phòng 
thí nghiệm và tiến hành thử nghiệm thực tế dầu phanh 
nghiên cứu trên động cơ.

Với kết quả thu được, nhóm thực hiện Đề tài đã hiệu 
chỉnh và đưa ra quy trình công nghệ sản xuất dầu phanh 
đạt tiêu chuẩn DOT 5 quy mô 100 lít/mẻ có độ ổn định cao.

Sản phẩm đã được thử nghiệm thực tế tại Trung tâm 
Công nghệ ô tô và Đào tạo lái xe, Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội, cho kết quả chất lượng tương đương với 
dầu phanh Johnsen’s DOT 5, không có dấu hiệu bất thường 
của bàn đạp chân phanh và hệ thống phanh, lực phanh ổn 
định. Hiện Trung tâm đã sản xuất được 500 lít dầu phanh 
đạt tiêu chuẩn DOT 5 với các chỉ tiêu chất lượng đều đạt 
yêu cầu so với sản phẩm nhập ngoại.

Dự kiến, giá bán dầu phanh đạt tiêu chuẩn DOT 5 do 
Trung tâm sản xuất là 700.000 đồng/kg, bằng 35% so với giá 
khoảng 2 triệu đồng/kg sản phẩm cùng loại của Johnsen’s.

Với kết quả khả quan của đề tài này, Viện Hóa học Công 
nghiệp Việt Nam, nhóm thực hiện nội dung đề tài đề nghị 
được phát triển thành dự án sản xuất để đáp ứng nhu cầu 
thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh với sản phẩm 
nhập ngoại sẵn có.
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