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TÓM TẮT 

Nhiều công trình trên thế giới đƣợc thực hiện nhằm tạo ra vật liệu mới, thay thế một phần nguồn dầu mỏ ngày 

càng cạn kiệt.Trong đó, vật liệu xanh đƣợc nhiều quốc gia nghiên cứu trong những năm gần đây. Việt Nam là 

một quốc giachuyên về nông nghiệp, có nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên. Vì thế,việc nghiên cứusử dụng các 

phế liệu ngành công nghiệp nhựa và phế phẩm nông nghiệp để sản xuất vật liệu xanh là rất cần thiết. 

ABSTRACT 

Lots of works have been done to produce new materials for partly replacing petrol. Among of these,many 

countries study green materials in last few years.Viet Nam is an agricultural country, has a lot of natural sources. 

So that, the use ofplastic scraps and agricultural wastes for producing green materialsis necessary. 

1. Sự cần thiết của việc sản xuất vật liệu 

xanh 

Từ lâu các nhà khoa học không ngừng 

nghiên cứu và tìm kiếm các vật liệu mới, 

đặc biệt là vật liệu xanh đƣợc phát triển 

mạnh mẽ vào những thập niên cuối thế kỷ 

20 và đầu thế kỷ 21. Bên cạnh những ƣu 

điểm về cơ lý của vật liệu, các nhà công 

nghiệp còn quan tâm đến những vật liệu 

xanh thân thiện với môi trƣờng. Khuynh 

hƣớng này phù hợp với xu thế hội nhập thế 

giới, giảm bớt rác thải, giảm ô nhiễm môi 

trƣờng và bảo vệ trái đất. 

Thống kê cho thấy các trữ lƣợng về 

nguồn nguyên liệu thiên nhiên nhƣ dầu 

mỏ, khoáng sản, gỗ quý, kim loại,... đang 

bị khai thác cạn kiệt trong khi nhu cầu vẫn 

tăng mạnh hàng năm. Đối với ngành công 

nghiệp nhựa cũng không tránh khỏi hiện 

tƣợng trên, hiện đang đối mặt trƣớc nguy 

cơ giá dầu thô tăng mạnh trong khi nhu cầu 

tổng hợp và sử dụng nguyên liệu hạt nhựa 

vẫn tăng cao. Vì thế cần thiết phải nghiên 

cứu sản xuất vật liệu xanh, thay thế dần các 

vật liệu truyền thống ở trên. 

 

2. Một số công trình nghiên cứu trƣớc 

đây 

Nhiều đề tài trƣớc đây chủ yếu dùng 

nền nhựa nhiệt rắn, phổ biến nhất là nhựa 

phenol formaldehyd, nhựa polyester không 

no và nhựa epoxy,... Tuy nhiên, phần lớn 

các loại nhựa nhiệt rắn có khuyết điểm là 

độc hại, gây ô nhiễm khu vực sản xuất và 

môi trƣờng xung quanh, ảnh hƣởng trực 

tiếp đến sức khỏe của ngƣời lao động. Điều 

quan trọng là hầu hết các nhựa nhiệt rắn 

không tái sinh hoặc tái sinh qua nhiều quy 

trình phản ứng phức tạp, tốn kém. 

Một số vật liệu gia cƣờng phổ biến là 

các sợi thủy tinh, sợi carbon, sợi bor,... Tuy 

nhiên chi phí sản xuất các sợi này khá đắc 

tiền và phải nhập khẩu từ nƣớc ngoài. Gần 

nay, các quốc gia ở Châu Âu và Bắc Mỹ đã 

dùng một số loại gỗ nhƣ gỗ sồi, gỗ 

thông,...  hoặc các cây ngắn ngày nhƣ cây 

lanh, cây dứa dại, cây đay (1-4, 9, 10)... để 

làm vật liệu gia cƣờng. 

Một số công trình trƣớc đây của chúng 

tôi đã nghiên cứu sử dụng các phế phẩm 

trong sản xuất nông nghiệp nhƣ: vỏ 

trấu,rơm rạ,... để làm vật liệu gia cƣờng 

cho sản phẩm nhựa (5-8).  
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Việc sản xuất vật liệu composite đƣợc mô 

tả theo sơ đồ dƣới đây: 

 

 

Hình 1: Quy trình sản xuất vật liệu 

composite 

3. Nội dung nghiên cứu của đề tài  

Trong đề tài này, nội dung nghiên cứu 

bao gồm:  

- Nghiên cứu đƣa vào sử dụng các phế 

liệu công nghiệp nhựa và nông nghiệp 

- Xây dựng quy trình sản xuất phù hợp 

với các phế liệu trên 

- Khảo sát một số tính năng của vật liệu 

xanh. 

Yêu cầu của vật liệu xanh 

Việc sản xuất vật liệu xanh cần đạt một 

số tiêu chí sau: 

- Nguyên liệu phải dễ kiếm, sẳn có trong 

nƣớc  

- Giá nguyên liệu thấp 

- Vật liệu tái sinh đƣợc 

- Không gây độc hại cho con ngƣời và 

môi trƣờng 

- Giảm rác thải góp phần giảm ô nhiễm. 

Chọn nguyên liệusẽbao gồm việc chọn 

vật liệu nền và vật liệu gia cƣờng. 

3.1 Chọn vật liệu nền 

Trong đề tài này chúng tôi dùng vật liệu 

nền là nhựa nhiệt dẻo. Nhựa đƣợc chọn là 

nhựa PO, là những loại nhựa thông dụng, 

dễ kiếm. Theo thống kê của ngành nhựa 

trong những năm qua sản lƣợng nhựa PO 

sản xuất hàng năm luôn dẫn đầu so với các 

loại nhựa khác. Điều quan trọng là giá 

thành của nhựa PO khá cạnh tranh, luôn 

thấp các loại nhựa khác nhƣ PET, PC, 

ABS,.. Ngoài ra nhựa PO không độc hại, 

có độ bền cao, chịu đƣợc hoá chất và 

không gây tác hại đến môi trƣờng. 

Bên cạnh đó, chúng tôi còn chú trọng 

đến việc tận dụng các phế liệu của ngành 

công nghiệp nhựa. Các loại túi nhựa, chai 

lọ, hộp cơm,... sau khi sử dụngsẽ đƣợc thu 

gom và đƣa vào tái sử dụng trong đề tài 

này. 

3.2 Chọn vật liệu gia cƣờng 

 Trong quá trình làm việc với một 

số doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu 

nông sản, chúng tôi nhận thấy các phế liệu 

nông sản thải ra trong quá trình chế biến là 

rất lớn. Các phế liệu này thông thƣờng 

đƣợc bán để làm nhiên liệu cho các cơ sở 

sản xuất khác nhƣng hiệu quả kinh tếchƣa 

cao. Mặt khác, dùng phế liệu làm chất đốt 

sẽ tạo khí thải sẽnảy sinh vấn đề về môi 

trƣờng. Vì thế, các doanh nghiệp cần có dự 

án khả thi để giảm lƣợng phế thải hàng 

ngày đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn 

phế liệu này.  

 Từ yêu cầu trên, hƣớng nghiên cứu 

của chúng tôi là chọn vật liệu gia cƣờng có 

nguồn gốc thiên nhiên là các phế liệu nông 

sản thải ra trongquá trình sản xuất công 

nghiệp.  

3.3 Quy trình sản xuất vật liệu xanh 

Hƣớng nghiên cứu đề tài của chúng tôi 

thực hiện theo quy trình dƣới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2: Quy trìnhsản xuất vật liệu xanh. 

Sản xuất vật liệu xanh từ phế liệu đƣợc 

thực hiện qua hai giai là xử lý phế liệu và 

gia công thành phẩm. 

Giai đoạn xử lý phế liệu 

- Phế liệu nhựa sau khi tập kết sẽ phân loại 

để tách một số nhựa nhiệt dẻo khác nhƣ 

PET, PVC,... Sau đó qua bộ phận tẩy rửa 

để loại bỏ tạp chất. Các phế liệu sạch  đƣợc  
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đƣa đến máy xay để tạo các mảnh có kích 

thƣớc theo yêu cầu. 

- Phế liệu chế biến nông sản đóng thành 

kiện lớn, đƣợc đƣa đến bộ phận phân loại 

để tách bỏ các tạp chất. Sau đó phế liệu 

đƣợc chuyển qua máy nghiền để giảm kích 

thƣớc. 

Giai đoạn gia công  

Do trong điều kiện thực nghiệm chƣa có 

thiết bị gia công tiên tiến nhƣ máy đùn vít đôi 

có hệ thống nạp liệu định lƣợng riêng cho 

từng loại nguyên liệu. Vì vậy, chúng tôi chỉ 

dùng máy đùn vít đơn nên quy trình sản xuất 

qua nhiều giai đoạn hơn. Phế liệu nhựa và phế 

phẩm nông sản đi qua bộ phận trộn  và sấy sơ 

bộ để tạo hỗn hợp đồng đều và có độ ẩm phù 

hợp. Hỗn hợp trên đƣa qua máy đùn để tạo 

hạt. Sau đó hỗn hợp trên sẽ qua máy gia công 

để tạo hình thành phẩm. 

Quy trình sản xuất đƣợc trình bày theo 

sơ đồ dƣới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3: Sơ đồ quy trình sản xuất. 

4. Kết quả và bàn luận 

So sánh một số tính năng của vật liệu 

xanh với gỗ truyền thống cho thấy các kết 

quả sau: 

4.1. Hình dáng bên ngoài 

Vật liệu xanh có bề ngoài và màu sắc 

giống gỗ thiên nhiên. Ngoài ra, khi gia 

công có thể thay đổi màu sắc hoặc tạo vân 

gỗ theo yêu cầu của khách hàng. 

4.2. Bền môi trƣờng 

Qua khảo sát, nhận thấy vật liệu xanh 

có hình dáng,  kích thƣớc ổn định, không 

bị biến dạng cong vênh do hiện tƣợng thay 

đổi độ ẩm theo thời gian nhƣ vật liệu gỗ 

truyền thống. Vật liệu chịu môi trƣờng ẩm 

ƣớt tốt hơn gỗ thiên nhiên, không bị vi 

khuẩn và nấm mốc xâm hại. 

4.3. Giá thànhsản phẩm 

Giá thành phẩm cạnh tranh hơn nhiều so 

gỗ thiên nhiên vì dùng chủ yếu là các loại 

phế liệu. 

4.4. Chất lƣợng 

Sản phẩm xanh có chất lƣợng ổn định, 

đồng nhất, màu sắc đẹp và có tuổi thọ cao.  

4.4. Sản xuất nhanh 

Quy trình có thể sản xuất theo kiểu bán 

tự động hoặc tự động hóa nên sản phẩm 

đƣợc gia cônghàng loạt, nhanh chóng. 

4.5. Gia công cơ khí và lắp ráp giống gỗ 

truyền thống 

Vật liệu  xanh có thể cƣa xẻ, phay, bào, 

đóng đinh, bắt vít,... nhƣ gỗ truyền thống, 

dùng để làm các đồ nội thất và các sản 

phẩm công nghiệp khác. 

4.6. Tái sinh đƣợc 

Vật liệu xanh tái sản xuất nhiều lầndo 

sử dụngnguyên liệu nhựa và nguồn sợi tự 

nhiên. 

4.7. Giá thành hạ 

Ƣu điểm lớn của vật liệu này là tận 

dụng các nguồn phế liệu trong sản xuất nên 

giá thành thấp. 

4.8. Ý nghĩa quan trọng về kinh tế và xã 

hội 

Vấn đề quan trọng của việc sử dụng các 

nguồn phế liệu đã mang lại ý nghĩa to lớn 

về mặt kinh tế và xã hội dƣới đây: 

Phƣơng diện xã hội: 

Trộn + Sấy  

Vật liệu 

xanh 

Máy gia công 

Nhựa PO Phụ gia 

Đùn tạo hạt 

Hạt hỗn hợp 

PL nhựa PL nông sản 

Tách tạp chất 

Rửa Nghiền 

Xay 

Phân loại 

Mảnh PL 

nhựa 

Bột gia 

cƣờng 
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- Tận dụng các phế liệu nông nghiệp và 

công nghiệp làm tăng sức cạnh tranh cho 

doanh nghiệp Việt Nam 

- Tăng thêm việc làm và thu nhập cho 

ngƣời lao động 

- Giảm chất thải, giảm ô nhiễm môi trƣờng 

- Tạo ra vật liệu xanh 

- Giảm bớt sự phụ thuộc vào nguyên liệu 

dầu mỏ 

- Sử dụng thay thế gỗ thiên nhiên, giảm 

nạn chặt phá rừng 

Phƣơng diện kinh tế 

- Giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh 

tranh 

- Nâng cao chuỗi giá trị của sản phẩm nông 

nghiệp 

- Giảm chi phí mua nguyên liệu 

- Vật liệu phù hợp với các ứng dụng nội 

thất và ngoài trời, nhất là lãnh vực vật liệu 

xây dựng, giao thông,... 

- Sản xuất nhanh chóng, mẫu mã đa dạng. 

5. Kết luận 

Đề tài đã nghiên cứu sản xuất loại vật liệu 

xanh từ phế liệu ở các doanh nghiệp nhựa 

và các nhà máy chế biến nông sản. Việc sử 

dụng các phế liệu nhựa nhằm giảm chi phí 

mua nguyên liệu ngoại nhập, giảm sự phụ 

thuộc vào dầu mỏ. Ngoài ra việc tận dụng 

các phế liệu giúp giảm lƣợng rác thải hàng 

ngày, tăng lợi ích cho chuỗi giá trị sản 

phẩm nông nghiệp. Qua nghiên cứu cho 

thấy vật liệu xanh thể hiện một số ƣu điểm 

cao mà gỗ truyền thống chƣa đáp ứng 

đƣợc, đặc biệt là tận dụng các nguồn phế 

liệu trong sản xuất công nghiệp và nông 

nghiệp mang lại ý nghĩa hết sức quan trọng 

cho sự phát triển bền vững về mặt kinh tế - 

xã hội của doanh nghiệp Việt Nam. 
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