
1 

 

THÔNG TIN LUẬN ÁN 
Tên luận án:   Nghiên cứu công nghệ xử lý photoresist phế thải  
Chuyên ngành:   Công nghệ Môi trường Chất thải rắn  
Mã số:    62.85.06.10 
0THọ và tên NCS:   Vương Quang Việt 
0THướng dẫn khoa học: 

PGS.TS. Nguyễn Văn Phước 
TS. Nguyễn Trung Việt 

0TCơ sở đào tạo:0T   Trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh 
Tóm tắt nội dung luận án:  

Việc phát triển mạnh mẽ của ngành sản xuất bo mạch trong những năm gần đây 
gắn liền với một ứng dụng quan trọng của phim cảm quang khô (DFR). Thay vì công 
đoạn tạo màng resist phức tạp từ vật liệu dạng lỏng, người ta chế tạo sẵn các màng 
phim và dán lên các tấm đế mạch in (PWB). Kỹ thuật này làm cho quá trình chuyển 
ảnh trở nên dễ dàng hơn với các thiết bị không quá phức tạp và không đòi hỏi trình độ 
chuyên môn cao. Phim khô resist hệ âm bản họ acrylat được dùng phổ biến nhất. Tuy 
nhiên tất cả lượng chất cảm quang sau quá trình chế bản đều bị loại khỏi sản phẩm và 
trở thành chất thải – photoresist phế thải (PR). Tại Việt Nam, PR được coi là chất thải 
nguy hại (CTNH) vì: “không biết rõ độc tính”. Tại Hoa Kỳ, Cơ quan bảo vệ môi 
trường (EPA) cho rằng: “PR là đối tượng CTNH như đã qui định trong 40 CFR Part 
261 Subpart C” do nghi ngờ có thể chứa thành phần độc hại từ dây chuyền công nghệ 
hoặc điện hoá đi kèm. PR được gắn mã F006 thuộc nhóm chất thải mạ điện. 

Việc xử lý phế thải này thường được thực hiện bằng cách: (1) đốt - phương pháp 
này gắn với rủi ro phát sinh nguồn ô nhiễm không khí; (2) ổn định và đóng rắn -  được 
áp dụng như giải pháp cuối (trước khi chôn lấp). Tuy nhiên chôn lấp sau cùng làm 
tăng chi phí môi trường như chiếm dụng đất, phí giám sát cao và không cho phép khai 
thác phần hữu ích còn lại của PR.  
Đối tượng nghiên cứu: là photoresist phế thải từ dây chuyền sản suất PWB bằng 
công nghệ DFR từ nhà máy Fujitsu (tỉnh Đồng Nai). 
Mục tiêu nghiên cứu  

(i) Nghiên cứu đặc tính của PR và tính chất cơ lý của khối monolith;  
(ii) Ứng dụng công nghệ ổn định và đóng rắn vào lĩnh vực biến tính cao su nhựa kỹ 
thuật theo hướng tái chế.  

Nội dung nghiên cứu  
Tổng quan về ứng dụng DFR và các nghiên cứu về thay đổi công nghệ, giảm 

thiểu chất thải, xử lý chất thải lỏng, xử lý polyme photoresist, ứng dụng polyme 
acrylic trên thế giới và các nghiên cứu trong nước về photoresist và xử lý PR. 
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Nghiên cứu tính chất và ảnh hưởng của PR đến môi trường, định danh CTNH cho 
PR theo qui trình của EPA Hoa Kỳ kết hợp với Qui chuẩn quốc gia Việt Nam. 

Nghiên cứu tính chất của một số hệ blend polyme với photoresist, xác định cơ chế 
hình thành các blend NR và NBR với PR. 

Điều chỉnh thành phần blend, chế độ gia công phù hợp từ đó xây dựng dây 
chuyền công nghệ tái chế PR công suất 10 tấn/ tháng đủ khả năng xử lý toàn bộ lượng 
PR phát sinh. Sản xuất thử hai nhóm sản phẩm: (i) đệm cao su chịu dầu và (ii) đệm 
cao su dân dụng. 
Phương pháp nghiên cứu  

Phương pháp phân tích và đo đạc: Thành phần và đặc tính của PR được xác định 
bằng phương pháp ICP, GC/MS, IRS, độc chất được chiết tách bằng phương pháp 
TCLP thực hiện tại PTN của Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường 
(VITTEP), Viện Môi trường và Tài nguyên (MT&TN), TT Dịch vụ phân tích Thí 
nghiệm (ASE) và TT Công nghệ và Quản lý Môi trường (ETM). Ảnh hiển vi điện tử 
quét (SEM) và phân tích nhiệt (TGA, DTA) thực hiện tại VITTEP và Viện Đào tạo 
Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS) Hà Nội.   

Phân tích thông số môi trường: độ ẩm, lượng chất tan trong mẫu, khả năng tiếp 
tục đóng rắn dưới bức xạ tử ngoại, acrylat linh động theo Fedotova, các thông số môi 
trường trong nước rỉ (pH, EC, COD, BODR5R, TDS, Nitơ Kjeldahl, amoni) và độc tính 
sinh học với chỉ thị D. magna thực hiện tại PTN của VITTEP, MT&TN và ETM. 

Đo tính năng cơ lý của mẫu blend: đặc tính lưu hoá, lực kéo đứt, độ dãn dài và 
mức độ tác động của chất lỏng, độ cứng ấn lõm, ổn định và lão hoá, kháng mài mòn 
được thực hiện tại VITTEP và kiểm chứng tại Quatest 3. 

Qui hoạch thực nghiệm: với qui hoạch trực giao cấp 1 và các thử nghiệm để xây 
dựng mô tả toán học hỗ trợ xác định đơn thành phần blend và chế độ gia công phù hợp. 

Kinh tế môi trường: kết hợp cân nhắc về lợi thế so sánh trên cơ sở dòng tiền tệ 
với chỉ số NPV và IRR để đánh giá tính khả thi của dây chuyền gia công đề xuất.  
Các kết quả chính:  

1. Photoresist phế thải là sản phẩm được khâu mạng có thành phần là nhựa acrylat 
ưa nước, không chứa kim loại nặng ở mức độ nguy hiểm. Phần rắn của chất thải thể 
hiện tính trơ và bền như chất dẻo trong môi trường. Ảnh hưởng của chất thải phụ 
thuộc vào độ linh động và nồng độ của acrylat. Nghiên cứu đã áp dụng thành công qui 
trình xác định CTNH theo RCRA (EPA), kết hợp với Qui chuẩn quốc gia về ngưỡng 
CTNH và đã định danh CTNH cho PR với thử nghiệm đặc tính của chất thải (PR có 
hàm lượng acrylat linh động vượt từ 4 đến 5 lần giá trị cơ sở qui định trong QCVN 07: 
2009 BTNMT). 
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2. Hệ blend cao su thiên nhiên NR và cao su tổng hợp NBR với các chất trợ tương 
hợp CSTNgAM và dầu hạt điều (HD) tương ứng đã cải thiện tính năng cơ lý và các 
đặc tính về gia công như tính chảy, hình thái pha của blend. Cơ chế của sự tương hợp 
trong các vật liệu tái chế được xác định là Tương hợp phản ứng trong hệ cao su tổng 
hợp nitril và Tương hợp không phản ứng trong hệ cao su thiên nhiên.  

3. Các yếu tố ảnh hưởng mạnh đến đặc tính của mẫu: (i) Hàm lượng PR, (ii) than 
đen, (iii) trợ tương hợp, (iv) hàm ẩm của PR. Qui hoạch thực nghiệm và kết quả thực 
đo cho phép đề xuất một đơn thành phần blend cao su phù hợp cho sản phẩm tái chế 
gồm: 30 pkl PR, 25 pkl than đen và 5 pkl TTH (CSTNgAM cho blend NR và dầu hạt 
điều cho blend NBR).  

4. Tính ổn định của mẫu - blend thể hiện qua tính cơ lý tốt (bền kéo, dãn dài) đi 
kèm với các đặc tính ổn định. Các mẫu bền sau khi thử nghiệm lão hoá gia tốc trong 
không khí, nước (blend NR) và không khí, dầu (blend NBR) đều có hệ số lão hoá vượt 
80 %. Mức kháng mài mòn được cải thiện từ 10 – 16 % so với mẫu không chứa PR. 

5. Áp dụng qui trình chiết tách TCLP 1311 vào tình huống cực đoan là cắt nhỏ 
mẫu (Việt Nam chưa có qui định và thực tế sản phẩm không làm việc ở chế độ này), 
thử theo QCVN 07 cho thấy acrylat linh động đã được cố định (không phát hiện) 
trong các trường hợp sau:  

- Mẫu của hệ blend NR và NBR không có TTH chứa 20 pkl PR và 
- Mẫu của hệ blend NR và NBR có TTH chứa 40 pkl PR.  
6. Lần đầu trong nước đã tái chế thành công PR bằng cách đưa vào cao su NR và 

NBR như một hợp phần làm tăng cường tính chịu mài mòn và bền thời tiết cho các 
sản phẩm thông thường với chi phí thấp hơn. Hai loại sản phẩm chính là: gioăng nước, 
đế giầy chịu dầu và một vài loại khác như đệm lò xo hộp trục toa xe lửa, bậc thang 
công nghiệp, đã được chế thử ở PTN của VITTEP và Cty TNHH Sản xuất Cao su 
Thành Danh, theo qui trình tái chế PR bằng cách đóng rắn trong polyme đàn hồi với 
trợ tương hợp CSTNgAM và dầu hạt điều. 
Ý nghĩa khoa học:  

Nghiên cứu đã đưa công nghệ môi trường xích gần với các khoa học ứng dụng 
khác. Trong trường hợp này bằng các phân tích hoá lý, nhiệt động, nghiên cứu làm rõ 
cơ chế của quá trình ổn định và đóng rắn (trong blend cao su và PR) vốn được sử 
dụng rộng rãi trong xử lý chất thải rắn công nghiệp.  
Ý nghĩa thực tiễn:  

Cải thiện việc quản lý một loại CTNH (hạn chế rủi ro) theo hướng thân thiện với 
môi trường. 
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Ứng dụng thành công blend polyme cao su và PR đem lại khả năng cung cấp 
nguyên liệu tái chế cho thị trường cao su nhựa kỹ thuật còn rộng lớn, đồng thời hạn 
chế rủi ro với môi trường do đốt chất thải. 
Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu:  

• Cải thiện phân tán trong hệ cao su và PR nhằm nâng cao đặc tính của blend. 
• Đẩy nhanh quá trình làm khô PR trong xử lý. Bên cạnh đó xây dựng qui định 

về phân loại và lưu trữ PR tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tái chế.  
 

Hướng dẫn khoa học Nghiên cứu sinh 
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