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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Rơm, trấu, bã mía và lõi ngô là 4 loại phụ/phế phẩm nông nghiệp có sản lượng 

lớn của Việt Nam với tổng lượng trên 60 triệu tấn/năm, được đánh giá như 

nguồn nguyên liệu tiềm năng để sản xuất nhiên liệu sinh học.  

Trong các phương pháp chính để chuyển hóa sinh khối thành dầu sinh học (bio-

oil), nhiệt phân nhanh có nhiều ưu điểm như hiệu suất thu hồi sản phẩm lỏng 

cao, phản ứng ở điều kiện nhiệt độ trung bình (<550 
o
C) và tính đa dạng của 

nguyên liệu cao. Tuy nhiên, dầu sinh học thu được có thành phần và chất lượng 

chưa đáp ứng tiêu chuẩn làm nhiên liệu lỏng và nguyên liệu thay thế dầu mỏ, do 

đó cần được nâng cấp. Hydrodeoxy hóa (HDO) được xem là phương pháp nâng 

cấp dầu sinh học triệt để nhất. Tùy vào tính chất của dầu sinh học và mức độ 

nâng cấp, dầu sinh học có thể được ứng dụng làm nhiên liệu lò đốt công nghiệp, 

sản xuất điện, nhiên liệu động cơ hoặc phối trộn làm nguyên liệu cho nhà máy 

lọc dầu,.... Trong bối cảnh đó, luận án “Nghiên cứu chuyển hóa sinh khối của 

Việt Nam thành dầu sinh học bằng quá trình nhiệt phân nhanh và hydrodeoxy 

hóa (HDO) trên cơ sở xúc tác Molybden” có ý nghĩa khoa học mới và thực tế. 

2. Mục tiêu của luận án 

- Điều chế dầu sinh học từ nguồn sinh khối của Việt Nam theo phương pháp 

nhiệt phân nhanh; 

- Nâng cấp dầu sinh học để thu được sản phẩm có giá trị bằng quá trình 

hydrodeoxy hóa (HDO). 

3. Nội dung của luận án 

- Nghiên cứu thành phần, tính chất của các sinh khối tiêu biểu của Việt Nam; 

- Nghiên cứu áp dụng công nghệ nhiệt phân nhanh để sản xuất dầu sinh học từ 

nguồn nguyên liệu sinh khối Việt Nam (rơm, trấu, bã mía, lõi ngô), từ đó 
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đánh giá hiệu suất, thành phần và tính chất dầu sinh học thu được cũng như 

ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu đến hiệu suất, tính chất dầu sinh học;  

- Nghiên cứu điều chế xúc tác và thử nghiệm cho quá trình HDO các chất mô 

hình và dầu sinh học từ quá trình nhiệt phân sinh khối để nâng cấp sản phẩm; 

- Nghiên cứu tính chất của dầu sinh học sau quá trình xử lý HDO, trên cơ sở 

đó định hướng chế biến, ứng dụng chúng.  

4. Tính khoa học và những điểm mới của luận án 

- Đưa ra cơ sở khoa học và công nghệ chuyển hóa 04 phụ phế phẩm nông 

nghiệp Việt Nam (rơm, trấu, bã mía, lõi ngô) thành nhiên liệu lỏng bằng 

cách kết hợp các công nghệ tiên tiến là nhiệt phân nhanh và hydrodeoxy hóa; 

- Lần đầu tiên đưa ra thông số công nghệ nhiệt phân nhanh 4 loại sinh khối 

thải Việt Nam nhằm thu hồi triệt để pha lỏng và công nghệ hydrodeoxy hóa 

để nâng cấp dầu sinh học từ rơm làm nguyên liệu trong chế biến tiếp theo; 

- Đã chế tạo thành công hệ xúc tác hỗn hợp mới trên cơ sở kết hợp xúc tác 

molybden oxide biến tính NiO với xúc tác kim loại quí (Pt) trên chất mang 

SBA-15 có hoạt tính HDO và độ bền cao trong phản ứng HDO guaiacol 

(GUA), acid acetic (AA) và dầu sinh học từ rơm trong điều kiện vận hành 

đơn giản (áp suất, nhiệt độ phản ứng thấp, xúc tác không cần lưu huỳnh hóa); 

- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận án đã làm sáng tỏ sự ảnh hưởng của các 

phụ gia và chất mang đối với xúc tác MoOx. Ni, Co và Pt làm tăng sự phân 

tán và khả năng khử của MoO3 thành pha hoạt động MoO và tăng hoạt tính 

hydro hóa của xúc tác. SBA-15 bền vững trong điều kiện phản ứng HDO và 

với cấu trúc hai chiều đặc biệt, diện tích bề mặt riêng cao SBA-15 là sự lựa 

chọn hiệu quả cho cải thiện độ bền của xúc tác và điều chế các xúc tác MoO3 

+ NiO hàm lượng cao với độ phân tán pha hoạt động cao, tạo hệ xúc tác mới 

đầy hứa hẹn.  

5. Ý nghĩa thực tế của luận án  
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Kết quả thu được góp phần vào việc xây dựng các công nghệ sản xuất nhiên liệu 

tái tạo từ phế thải nông nghiệp, tham gia giải quyết vấn đề an ninh năng lượng 

quốc gia và ô nhiễm môi trường gây ra bởi các chất thải nông nghiệp. Kết quả 

nghiên cứu khẳng định nhiệt phân nhanh và hydrodeoxy hóa là các công nghệ 

tiên tiến có tính khả thi trong chuyển hóa sinh khối thải nông nghiệp thành 

nhiên liệu lỏng. Luận án cũng đã nghiên cứu tạo cơ sở khoa học và đề xuất việc 

phối trộn dầu sinh học sau khi nâng cấp với dầu thô Bạch Hổ làm nguyên liệu 

cho quá trình RFCC của nhà máy lọc dầu Dung Quất. Kết quả bước đầu này mở 

ra hướng nghiên cứu mới trong việc tận dụng dầu sinh học một cách hiệu quả và 

thay thế một phần nguyên liệu của nhà máy chế biến dầu. 

6. Cấu trúc của luận án 

Luận án bao gồm phần mở đầu, sáu chương và kết luận. Toàn bộ nội dung luận 

án được trình bày trong 150 trang (và 56 trang phụ lục), trong đó có 40 hình và 

đồ thị, 37 bảng biểu, 182 tài liệu tham khảo. Phần lớn kết quả của luận án đã 

được công bố trong 5 bài báo khoa học, trong đó 3 bài báo ISI. 

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN 

Chương này giới thiệu tổng quát về nguồn nguyên liệu sinh khối Việt Nam và 

các quá trình chuyển hóa sinh khối thành nhiên liệu lỏng, các phương pháp nâng 

cấp dầu sinh học để sản xuất nhiên liệu lỏng.  

Nguồn nguyên liệu sinh khối của Việt Nam khá dồi dào, trong đó rơm, trấu, bã 

mía và lõi ngô là những phụ phế phẩm có khả năng thu gom để sản xuất dầu 

sinh học nhằm nâng cao giá trị sử dụng và giảm thải ra môi trường. Nhiệt phân 

nhanh với thiết bị phản ứng tầng sôi là phương pháp được đánh giá có nhiều 

thuận lợi nhất để chuyển hóa sinh khối thành dầu sinh học. HDO được đánh giá 

là phương pháp nâng cấp dầu sinh học tiên tiến. Hệ xúc tác tiềm năng cho HDO 

đang được thế giới tập trung nghiên cứu thuộc hai nhóm oxide kim loại và kim 

loại quý và được lưu huỳnh hóa trước khi sử dụng để tương thích với đặc thù 

tính chất đa cấu tử, nhiều oxy và nước của dầu sinh học. 
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CHƢƠNG 2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHIỆT PHÂN NHANH CÔNG 

SUẤT 200 G/GIỜ VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU QUÁ 

TRÌNH NHIỆT PHÂN NHANH SINH KHỐI VIỆT NAM 

2.1. Xây dựng hệ thống 

Hệ thống nhiệt phân nhanh dạng tầng sôi, công suất nhập liệu 200 g/giờ được 

thiết kế, chế tạo và lắp đặt theo sơ đồ hình 2.1. Nguyên liệu với độ ẩm nhỏ hơn 

2 %kl được nhiệt phân trong thiết bị phản ứng (2) ở nhiệt độ 480-520 
o
C. Than 

trong dòng hơi sản phẩm được tách gần như triệt để (< 3 %kl) nhờ hệ thống 

cyclone (3). Dầu sinh học được ngưng tụ trong bộ làm lạnh bằng nước đá (4), 

aerosol được thu triệt để trong bộ lắng tĩnh điện (ESP) (5).  

 

Hình 2.1 Sơ đồ hệ thống nhiệt phân nhanh tầng sôi 

Tốc độ tầng sôi tối thiểu và lưu lượng dòng khí tạo tầng sôi được tính toán dựa 

trên mô hình thiết bị tầng sôi của Kunii và Levenspiel. Để đảm bảo thời gian 

lưu pha hơi trong công nghệ nhiệt phân nhanh không quá 2 giây, tốc độ dòng 

khí ≥ 6,6 L/phút. Khảo sát cho thấy thiết bị hoạt động ổn định với sai số ±3%. 

2.2. Các phƣơng pháp nghiên cứu quá trình nhiệt phân nhanh sinh khối 

Nguyên liệu: Rơm rạ và lõi ngô được thu gom ở Tp. Hồ Chí Minh; trấu - ở 

Long An và bã mía ở Đồng Nai. Nguyên liệu với kích thước phân đọan 180-500 

µm, 500-1.000 µm và 1.000-2.000 µm được sấy ở 105 
o
C trong 3-4 giờ đến độ 

ẩm dưới 2%.  
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Nguyên liệu được phân tích thành phần xơ sợi theo phương pháp của Van 

Soest; thành phần kim loại (Na, K, Ca, Mg) bằng phương pháp ICP-OES và 

nhiệt khối lượng trên thiết bị TGA Q500 V20.10. Sản phẩm lỏng được xác định 

hàm lượng nước (ASTM E203); chất rắn (ASTM D7579); tro (ASTM D482); tỷ 

trọng (ASTM D4052); độ nhớt (ASTM D445); độ pH (ASTM E70); nhiệt trị 

(ASTM D240); điểm chớp cháy (ASTM D93); điểm chảy (ASTM D97); thành 

phần hóa học được phân tích theo phương pháp chiết tách bằng dung môi kết 

hợp với GC/MS; thành phần nguyên tố C, H, N, S/O của dầu sinh học và than 

phân tích trên máy phân tích nguyên tố Euro EA; thành phần sản phẩm khí được 

phân tích trên máy GC (Agilent 7890A, đầu dò FID và TCD, cột nhồi Haysep 

Q80/100 và cột mao quản DB-1, HP-Al/S). 

Quá trình nhiệt phân nhanh được khảo sát ở nhiệt độ 470 - 520 
o
C; lưu lượng 

khí 4 - 7,2 L/phút; kích thước nguyên liệu < 2 mm để đảm bảo tốc độ truyền 

nhiệt. Riêng đối với nguyên liệu lõi ngô do thành phần 3 phân đoạn khác nhau 

rất nhiều nên có thể xem mỗi phân đoạn như là một loại nguyên liệu riêng biệt 

và chọn phân đoạn 1.000 - 2.000 µm để khảo sát vì phân đoạn này có thành 

phần cellulose và hemicellulose lớn, chiếm trên 72 %kl trong lõi ngô.  

CHƢƠNG 3. NGHIÊN CỨU NHIỆT PHÂN NHANH CÁC SINH KHỐI 

VIỆT NAM 

3.1 Thành phần nguyên liệu 

Thành phần và tổng lượng của các sinh khối nguyên liệu được trình bày trong 

bảng 3.1 cho thấy, lõi ngô và bã mía có tổng lượng xơ sợi cao nhất (> 72 %kl) 

và lượng cặn còn lại thấp nhất (< 22 %kl), các chất có thể cháy ~ 98 %kl, nên sẽ 

có hiệu suất thu hồi dầu sinh học cao nhất; tổng lượng lignin và tro trong rơm, 

trấu cao gần gấp đôi, nên lượng than sinh ra nhiều hơn bã mía và lõi ngô. Với 

lượng lignin lớn nhất (26 %kl), trấu sẽ có tỷ lệ sản phẩm nặng trong dầu sinh 

học cao hơn so với các nguyên liệu còn lại. Sản phẩm nhiệt phân nhanh (dầu 

sinh học, khí, than) sẽ không chứa các hợp chất chứa S, ngược lại, N sẽ hiện 

diện trong sản phẩm nhiệt phân của cả 4 loại nguyên liệu. 
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Bảng 3.1 Thành phần của các nguyên liệu 

Chỉ tiêu phân tích 
Rơm Trấu Bã mía Lõi ngô 

Thí nghiệm 
TLTK 

Thí nghiệm 
TLTK 

Thí nghiệm 
TLTK 

Thí nghiệm 
TLTK 

Kích thƣớc, µm 180-500 180-500 180-500 180-500 500-1.000 1.000-2.000 

Tổng lƣợng, %kl           

Chất có thể cháy 
(1)

 83,19 74-85 88,43 75-87 97,91 97,56 97,49 97,06 97,85 98,90 
Tro 16,81 13-24 11,57 13-25 2,09 2,44 2,51 2,94 2,15 1,10 

Nguyên tố, %kl 
(2)

 

C 46,17 46-50 50,02 50,23 48,40 49,86 46,66 48,38 47,07 49,00 
H 6,29 5,2-5,5 6,11 5,27 5,96 6,00 6,33 6,34 6,30 5,60 
N 3,99 <1,3 5,17 0,49 4,34 0,16 5,92 4,88 2,84 0,50 
O 

(3)
 43,55 37-44 38,71 43,98 41,30 43,89 40,71 40,40 43,79 43,80 

S KPH <0,2 KPH 0,02 KPH 0,04 0,38 KPH KPH KPH 

Kim loại, ppm 
(4)

 

Na 1.646 1.330 497 316 318 143 203 134 85 131 

Mg 1.686 1.960 430 <12 652 487 2.065 909 694 218 
Ca 3.385 4.014 785 4.645 810 779 1.102 521 362 739 
K 8.334 19.055 1.231 6.237 1.192 30 5.951 4.108 3.325 484 

Thành phần, %kl 
(4)

 

Cellulose 37,81 35-38 44,29 25-36 46,46 43,10 18,22 36,53 39,13 30,06 
Hemicellulose 26,89 22-25 17,74 18-22 26,32 25,20 44,54 35,86 33,52 48,10 

Lignin 13,10 5-23 26,20 24-32 18,10 22,90 15,80 15,60 19,20 14,34 
Khác 5,39 - 0,20 - 7,03 4,30 18,94 9,07 5,00 6,40 

Ghi chú: 1: Tính dựa trên nguyên liệu khô và bằng 100% - % tro  2: Tính dựa trên nguyên liệu khô và không tro 

  3: Phần còn lại, bỏ qua tro     4: Tính dựa trên nguyên liệu khô, chưa kể tro 

“Khác”: Có thể bao gồm chất béo, nhựa, tinh bột, đường, pectin, protein... KPH: Không phát hiện 
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3.2. Nghiên cứu quá trình nhiệt phân nhanh sinh khối Việt Nam 

Khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đến hiệu suất các sản phẩm (dầu 

sinh học, than và khí) và tính chất vật lý của dầu sinh học trong quá trình nhiệt 

phân nhanh 04 loại sinh khối đã xác định được điều kiện nhiệt phân nhanh tối 

ưu và hiệu suất lỏng đối với từng nguyên liệu như sau: 

Nguyên 
liệu 

Nhiệt độ tối 
ưu, 

o
C  

Tốc độ khí 
mang, L/phút  

Kích thước 
nguyên liệu, μm  

Hiệu suất dầu 
sinh học, % 

Rơm 500 6,0 180-500 52,67 
Trấu 480 6,6 180-500 58,47 
Bã mía 480 6,6 180-500 72,12 
Ngô 510 6,0 1000-2000 61,65 

Như vậy, bằng phương pháp nhiệt phân nhanh, quá trình thực nghiệm đã thu 

hồi được dầu sinh học với hiệu suất cao. Ở điều kiện tối ưu, bã mía cho hiệu 

suất thu hồi lượng lỏng cao nhất (72,12 %kl), tiếp đến là lõi ngô (60,55 %kl), 

trấu (58,47 %kl) và cuối cùng là dầu sinh học từ rơm (52,76 %kl). Tính chất vật 

lý của dầu sinh học từ các sinh khối không phụ thuộc vào nhiệt độ phản ứng, 

nhưng phụ thuộc vào lưu lượng khí và kích thước nguyên liệu. Lưu lượng khí 

tăng, độ nhớt, nhiệt trị và tỷ trọng tăng còn hàm lượng chất rắn và nước trong 

dầu sinh học giảm; Tăng kích thước nguyên liệu nhiệt trị, độ nhớt và hàm 

lượng rắn giảm, hàm lượng nước trong dầu sinh học tăng. 

3.3. Đánh giá, so sánh chất lƣợng sản phẩm dầu sinh học trong quá trình 

nhiệt phân nhanh bốn nguồn nguyên liệu sinh khối Việt Nam 

Tính chất vật lý và thành phần nguyên tố của dầu sinh học thu được từ 4 loại 

nguyên liệu khác nhau được phân tích và so sánh ở điều kiện vận hành quá 

trình nhiệt phân nhanh tối ưu cho từng loại nguyên liệu. Đối với sản phẩm rắn 

(than), bã mía có tỷ lệ thấp nhất ở mức 14 %kl, tiếp theo là lõi ngô khoảng 15 

%kl và cao nhất ở 2 loại nguyên liệu rơm và trấu khoảng 31 %kl. Tỷ lệ sản 

phẩm khí trong sản phẩm đối với các loại nguyên liệu dao động ở mức 9 – 19 

%kl. Thành phần, tính chất dầu sinh học từ các nguồn nguyên liệu được trình 

bày ở hình 3.10.   
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Hình 3.10 cho thấy, hàm lượng 

chất rắn trong dầu sinh học từ 

nguyên liệu trấu, bã mía, lõi 

ngô đều thấp hơn 1 %kl, thấp 

hơn nhiều so với dầu từ rơm, 

2,22 %kl. Điều này là do sự 

khác biệt về khối lượng riêng. 

Rơm có khối lượng riêng đổ 

đống nhỏ nhất (140 kg/m
3
), nên 

sản phẩm than cũng có khối 

lượng riêng nhỏ, khó tách bằng 

cyclone, dễ bị lôi cuốn theo 

dòng khí và nằm lại trong dầu 

sinh học.  

 

Hình 3.10 Tính chất vật lý của dầu sinh học 

từ các nguyên liệu khác nhau 

Với hàm lượng nước thấp nhất, 8,41 %kl, dầu sinh học từ bã mía có nhiệt trị 

cao nhất, 5.290 Kcal/kg. Dầu sinh học từ bã mía có hàm lượng nước thấp và 

lượng đường cao nên có độ nhớt cao nhất, 300 cSt. Mặc dù có hàm lượng nước 

cao nhất, 27,94 %kl, nhưng do dầu sinh học từ rơm chứa tỷ lệ lớn các cấu tử 

nặng (HMM, LMM, chất trích ly) và ít các cấu tử nhẹ như acid, carbonyl... nên 

có độ nhớt cao hơn so với trấu và ngô. Khối lượng riêng của các dầu sinh học 

thay đổi không nhiều, dao động trong khoảng từ 1,19 đến 1,28 kg/L. 

Bảng 3.2 So sánh chất lượng dầu sinh học với tiêu chuẩn ASTM D7544-12 

Chỉ tiêu 
ASTM 

D7544-12 

Bio-oil 

Rơm 

Bio-oil 

Trấu 

Bio-oil 

Lõi ngô 

Bio-oil 

Bã mía 

Phương pháp 

thử 

Nhiệt trị tổng, MJ/kg ≥15 17,37 17,21 18,52 22,15 ASTM D240 

Hàm lượng nước, %kl ≤30 27,94 23,83 27,04 8,41 ASTM E203 

Hàm lượng rắn, %kl ≤2,5 2,22 0,49 0,71 0,55 ASTM D7579 

Độ nhớt động học tại 40 
o
C, mm

2
/s (cSt) 

≤125 33,39 32,22 13,07 300 ASTM D445 

Khối lượng riêng tại 15 
o
C, kg/dm

3
 

1,1-1,3 1,21 1,22 1,19 1,28 ASTM D4052 

Hàm lượng lưu huỳnh, 

%kl 
≤0,05 

Không 

có 

Không 

có 

Không 

có 

Không 

có 
ASTM D4294 
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Hàm lượng tro, %kl ≤0,25 0,93 0,15 0,22 0,12 ASTM D482 

pH Báo cáo 2,50 3,27 3,64 2,79 ASTM E70 

Điểm chảy, 
o
C ≤-9 -24 -30 -30 -27 ASTM D97 

Hàm lượng carbon, %kl - 39,18 39,75 40,91 41,40 
Phân tích 

nguyên tố 

Euro EA 

Hàm lượng hydro, %kl - 6,51 5,02 5,43 5,30 

Hàm lượng nitơ, %kl - 1,00 0,45 0,93 0,32 

Hàm lượng oxy, %kl - 52,58 54,59 52,51 52,86 

Bảng 3.2 cho thấy, dầu sinh học từ các nguồn phụ phế phẩm nông nghiệp Việt 

Nam đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D7544-12 về chất lượng dầu sinh học dùng 

cho lò đốt công nghiệp tại Mỹ (ban hành năm 2012). Hàm lượng oxy trong các 

mẫu dầu sinh học chiếm tỷ lệ cao, dao động trong khoảng 52,51 - 54,59 %kl.  

Kết quả phân tích thành phần các hợp chất hữu cơ của các dầu sinh học cho 

thấy, tỷ lệ các nhóm chất trong 4 loại nguyên liệu đều nằm trong khoảng giá trị 

tham khảo: pha hữu cơ chiếm trên 70 %kl, hàm lượng chất rắn dưới 2,5 %kl. 

Phân tích GC/MS đã nhận diện được hơn 100 loại hợp chất hữu cơ khác nhau 

trong sản phẩm dầu sinh học. Việc định danh các hợp chất hữu cơ này là cơ sở 

quan trọng cho việc định hướng nâng cấp sản phẩm dầu sinh học khi sử dụng 

trực tiếp hoặc sản xuất các sản phẩm hóa dầu khác. Nhóm các hợp chất chứa 

oxy, furan, acid và phenol chiếm tỷ lệ cao nhất (>10%). Trong khi đó, các hợp 

chất thơm, aldehyde, ketone có rất ít trong dầu sinh học. Nhóm chức acid 

chiếm tỷ trọng lớn, dẫn đến pH của dầu sinh học thấp, gây khó khăn cho việc 

sử dụng trực tiếp dầu vì tính ăn mòn cao. Mặc dù dầu sinh học từ trấu có nồng 

độ đường levoglucosan cao nhất, nhưng nhóm đường trong dầu sinh học bã mía 

lại cao nhất, do trong bã mía vẫn còn một lượng nhỏ đường của mía.  

CHƢƠNG 4. CÁC PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG HDO 

4.1. Phƣơng pháp điều chế xúc tác: Chất mang γ-Al2O3 của Merck (độ tinh 

khiết 98%); CeO2 được điều chế bằng cách nung Ce(NO3)2; SBA-15 được tổng 

hợp theo quy trình của Venderbosch. Xúc tác MoO3/γ-Al2O3 được điều chế 

theo hai phương pháp: tẩm ướt ((NH4)6Mo7O24·4H2O) lên chất mang γ-Al2O3 

và trộn cơ học MoO3 và γ-Al2O3. Các xúc tác CoMo/γ-Al2O3, NiMo/γ-Al2O3, 



10 

 

NiMo/CeO2, NiMo/SBA-15 được tổng hợp bằng phương pháp đồng tẩm ướt 

(NH4)6Mo7O24·4H2O, Co(NO3)2.6H2O hoặc Ni(NO3)2.6H2O lên γ-Al2O3. Tỉ lệ 

mol nCo/(nCo+nMo) = 0,3. Xúc tác biến tính Pt được điều chế theo quy trình 

tẩm ướt dung dịch muối PtCl4 được ổn định trong môi trường acid lên xúc tác 

oxide kim loại. 

Bảng 4.1 Thành phần và ký hiệu các xúc tác được tổng hợp 

Ký hiệu xúc tác 
Thành phần xúc tác (%kl) 

NiO CoO MoO3 γ-Al2O3 CeO2 SBA-15 Pt 

30Mo-Al
(a)

 - - 30 70 - - - 

30MoAl - - 30 70 - - - 

2Ni10MoAl 2 - 10 88 - - - 

4Ni20MoAl 4 - 20 76 - - - 

6Ni30MoAl 6 - 30 64 - - - 

8Ni40MoAl 8 - 40 52 - - - 

2Co10MoAl - 2 10 88 - - - 

6Co30MoAl - 6 30 64 - - - 

NiMoAl 6 - 30 64 - - - 

NiMoCe 6 - 30 - 64 - - 

NiMoSBA 6 - 30 - - 64 - 

0,3Pt-NiMo/SBA 6 - 30 - - 64 0,3 

0,5Pt-NiMo/SBA 6 - 30 - - 64 0,5 

0,7Pt-NiMo/SBA 6 - 30 - - 64 0,7 

a. Điều chế theo phương pháp trộn cơ học; Các mẫu còn lại được điều chế theo 

phương pháp tẩm. 

4.2. Phƣơng pháp phân tích đặc tính của xúc tác: Tính chất lý hóa của xúc 

tác được xác định bằng phương pháp hấp phụ nitơ, XRD, SEM-EDX, TEM và 

khử chương trình nhiệt độ (TPR-H2). 

4.3. Khảo sát hoạt tính của xúc tác 

4.3.1. Lựa chọn cấu tử mô hình: Dầu sinh học là một hỗn hợp phức tạp gồm 

rất nhiều cấu tử, nên nghiên cứu phản ứng trên dầu này sẽ gặp khó khăn. Vì 

vậy, quá trình trước tiên được thực hiện trên cấu tử mô hình nhằm tìm được xúc 

tác và điều kiện phản ứng thích hợp. Tiếp theo, sử dụng kết quả thu được cho 

nghiên cứu HDO dầu sinh học thực. Hai cấu tử mô hình được lựa chọn cho hai 
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nhóm cấu tử chính của bio-oil: i) Guaiacol (2-methoxyphenol) có 2 nhóm chức 

chứa oxy là OH của phenol (kém hoạt động) và OCH3, là một trong những tác 

nhân gây polyme hóa. Cấu tử này đại diện cho nhóm các dẫn xuất của phenol 

(phenol, anisole, guaiacol,...), là sản phẩm nhiệt phân của phần lignin trong 

sinh khối và ii) Acid acetic, đại diện cho nhóm các acid carboxylic, aldehyde, 

ketone, alcohol.... là sản phẩm nhiệt phân của cellulose trong sinh khối.  

4.3.2. Hệ thống thiết bị phản ứng  

Thiết bị phản ứng hình trụ loại Parr 4565, có dung lượng 100 mL, vận hành ở 

áp suất lên đến 200 atm, nhiệt độ 350 
o
C. Sơ đồ hệ thống phản ứng được trình 

bày trong hình 4.1. 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1 Hệ thống đánh giá hoạt tính xúc tác HDO 

4.3.3. Khảo sát hoạt tính xúc tác và các phương pháp xử lý kết quả 

Xúc tác được khử bằng hydro trước khi thực hiện quá trình HDO ở 350 ºC, 10 

atm trong 1 giờ. Các thông số chính của quá trình HDO: Lượng nguyên liệu: 40 

g/mẻ, gồm 3% khối lượng tác chất (guaiacol hoặc acid acetic) hòa tan trong 

dung môi n-hexadecane; lượng xúc tác: 5% khối lượng nguyên liệu (2g); áp 

suất: 50 atm (ở 30 ºC); nhiệt độ: 300 ºC hoặc 250 ºC; thời gian phản ứng: 3 giờ; 

tốc độ khuấy: 1000 vòng/phút. Sau phản ứng, sản phẩm lỏng được lọc khỏi xúc 

tác bằng màng lọc kích thước lỗ 0,4 μm. Sản phẩm sau lọc phân tích thành 

phần trên thiết bị GC-MS Agilent 7890A Gas Chromatography, 5975C Mass 

Selective Detector, cột DB-1701, đầu dò MS. Độ chuyển hóa Guaiacol (GUA) 
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và mức độ loại oxy được xác định theo công thức: 

 Độ chuyển hóa Guaiacol: 100(%)
0

x
n

nn
X

GUA

cuoi

GUA

o

GUA
GUA


                              (4.7) 

 Mức độ loại oxy: 
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Trong đó: 
o

GUAn ,
cuoi

GUAn - tương ứng là số mol GUA ban đầu và sau phản ứng;  

                  ni - số mol sản phẩm i trong pha lỏng (trừ GUA không phản ứng);  

                  ai  - số nguyên tử oxy trong phân tử sản phẩm i. 

 Lượng H2 tiêu tốn:        

GUA

ii

m

xbn
GUAmolH )/(2

      (4.9) 

Trong đó: bi - số mol H2 cần thiết trong quá trình tạo ra sản phẩm i từ GUA; 

                 mGUA: khối lượng GUA nhập liệu. 

CHƢƠNG 5. TÍNH CHẤT VÀ HOẠT TÍNH CỦA XÚC TÁC CHO 

PHẢN ỨNG HDO TRÊN CẤU TỬ MÔ HÌNH 

5.1. Ảnh hƣởng của quá trình khử hoạt hóa xúc tác 

Kết quả phân tích XRD cho thấy, trên mẫu 6Co30MoAl* không khử chỉ tồn tại 

các đỉnh đặc trưng cho tinh thể MoO3 và pha hỗn hợp CoMoO4. Sau khi khử 

(mẫu 6Co30MoAl), toàn bộ tinh thể Mo
6+

 trong MoO3 và CoMoO4 đã chuyển 

sang MoO2. Hoạt tính của xúc tác sau khi khử tăng lên rõ rệt với độ chuyển hóa 

GUA đạt đến 97% và mức độ lấy oxy (HDO) đạt 50% so với 80% và 34% trên 

xúc tác chưa khử (xem bảng 5.1). Do vậy, các xúc tác tiếp theo đều được khử ở 

350 ºC, áp suất H2: 10 atm trong 1 giờ trước khi thực hiện phản ứng HDO. 

5.2. Ảnh hƣởng của phụ gia NiO và CoO 

Ảnh SEM cho thấy, bề mặt của chất mang γ-Al2O3 gồm những khối trơn láng, 

còn trên bề mặt chất mang của hai xúc tác có các hạt pha hoạt động phân bố 

đều ở dạng khối xù xì. 
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Bảng 5.1 Độ chuyển hóa GUA (XGUA) và độ chọn lọc sản phẩm của các xúc tác ở 300 ºC, 50 atm, 3 giờ 

 30MoAl 2Co10MoAl* 6Co30MoAl* 6Co30MoAl 2Ni10MoAl 4Ni20MoAl 6Ni30MoAl 8Ni40MoAl 

XGUA (%) 45 77 80 95 91 92 97 92 
HDO (%) 33 24 34 50 47 53 80 99 

Lƣợng H2 tiêu tốn 
(mol/g GUA) 

 0,0057 0,0088 0,0147 0,0135 0,0169 0,0316 0,0434 

Cơ cấu sản phẩm (%)         
Methylcyclopentane  - - - - 0,3 0,8 4,7 
Cyclohexane  - - - - 7,7 42 72,3 
Methylcyclohexane  - - 0,3 - 1,0 10,9 14,7 
Cyclohexene  - - 0,4 - 1,7 1,0 - 

Các hợp chất đa vòng  - - - - - - 6,1 
Cyclohexanone  - - - 0,4 1,5 - - 
Benzene  - - - - 0,2 1,1 1,3 
Phenol 27,5 7,1 15,7 28,8 30 28,3 2,0 - 
Cresol (methyl phenol) 20,7 17,5 23,4 31,3 29,8 24,6 10,6 - 
Dẫn xuất khác của 
phenol 

17,7 21,1 28,4 25,2 27,9 20,8 16,7 - 

Anisol (methoxy 
benzene) 

- - 1,3 14,0 6,2 9,0 14,9 0,9 

Catechol (1,2-
Benzenediol) 

 - 1,0 - 0,5 - - - 

Hợp chất khác có 2 
nguyên tử oxy 

34,1 53 30,2 - 5,2 4,8 - - 

(*): Xúc tác chưa được khử 
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Ảnh EDX của 6Ni30MoAl cũng cho thấy, cường độ tín hiệu của Mo và Ni tương 

đương nhau và cao hơn Al, chứng tỏ pha hoạt động phủ đều trên chất mang. Trên hai 

xúc tác biến tính Co và Ni (6Co30MoAl và 6Ni30MoAl), molybden hiện diện chủ 

yếu ở dạng tinh thể MoO3, tuy nhiên, cường độ dao động của MoO3 trên giản đồ 

XRD của xúc tác 6Ni30MoAl mạnh hơn 6Co30MoAl. Điều này cho thấy, phụ gia 

không ảnh hưởng hình thái của xúc tác nhưng Ni tạo điều kiện kết tinh MoO3 tốt hơn 

so với Co. 

Bảng 5.2 Diện tích bề mặt riêng (SBET), thể tích lỗ xốp (Vpor), kích thước lỗ xốp (dpor) 

và kích thước kinh thể MoO3 (dMoO3) của các mẫu xúc tác sau khi nung 

Xúc tác SBET(m
2
/g) dpor (nm) Vpor (cm

3
/g) dMoO3 (nm) 

2Co10MoAl 122 - 0,21 - 

6Co30MoAl 86 - 0,16 23 

2Ni10MoAl 122 4,8 0,2 - 

4Ni20MoAl 100 4,5 0,18 22 

6Ni30MoAl 86 4,5 0,17 74 

8Ni40MoAl 67 4,3 0,14 88 

Kết quả từ bảng 5.2 cho thấy, tính chất bề mặt của xúc tác không phụ thuộc vào 

loại chất phụ gia (các xúc tác CoMoAl và NiMoAl với cùng hàm lượng pha 

hoạt động có các thông số bề mặt tương tự nhau), nhưng phụ thuộc vào hàm 

lượng pha hoạt động. Tăng hàm lượng pha hoạt động, diện tích bề mặt riêng, 

đường kính trung bình và thể tích mao quản của xúc tác giảm, còn kích thước 

tinh thể MoO3 tăng.  

Bảng 5.3 cho thấy, điều chế xúc tác bằng phương pháp tẩm trên xúc tác hình 

thành thêm polymolydate bát diện và polymolydate đa lớp bên cạnh các đỉnh 

khử của MoO3  MoO2 và MoO2  Mo. Thêm phụ gia Co và Ni đều làm tăng 

lượng hydro tiêu tốn cho quá trình khử, nghĩa là tăng số tâm khử tham gia vào 

phản ứng. Thêm 6% NiO làm tăng số tâm khử 27%, còn thêm 6% CoO làm 

tăng 17% (bảng 5.3). Như vậy, Ni làm tăng tính khử của xúc tác MoO3 cao hơn 

Co. Do đó, thêm Co và Ni làm tăng độ chuyển hóa GUA và hoạt tính hydro hóa 

tăng theo thứ tự sau 30MoAl < 6Co30MoAl < 6Ni30MoAl (xem bảng 5.1). Đặc 
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biệt, so với Co phụ gia Ni có mức độ no hóa vòng thơm cao hơn (bảng 5.1). Do 

vậy, xúc tác NiMoAl sẽ được chọn để nghiên cứu tiếp theo. 

Bảng 5.3 Nhiệt độ khử cực đại (Tmax) và lượng H2 tiêu tốn cho sự khử của các dạng 

molybden: Polymolydate bát diện (I), Polymolydate đa lớp (II); MoO3 MoO2 (III), 

MoO2 Mo (V) và dạng khác (IV) và lượng H2 tiêu tốn tổng (mH2) của các xúc tác 

Xúc tác 
Tmax ( ºC)/ nH2 (μmol/g) 

mH2 I  II  III IV V 

30Mo-Al trộn 

cơ học 
- - 

550 
o
C/ 

1663 

660
o
C/ 

438 

910 
o
C/ 

3195 
5296 

30MoAl 
410 

o
C/ 

477 

505
o
C/ 

790 

550 
o
C/ 

407 
 

900 
o
C/ 

2755 
4429 

6Ni30MoAl 
410

o
C/ 

696 

530
o
C/ 

638 

560 
o
C/ 

656 

600
o
C/ 

660 

810 
o
C/ 

2990 
5640 

6Co30MoAl 
450 

o
C/ 

475 

530
o
C/ 

524 

605 
o
C/ 

809 
 

800 
o
C/ 

3363 
5171 

5.3. Ảnh hƣởng của thành phần xúc tác NiMoAl 

Bảng 5.1 cho thấy, tăng tổng hàm lượng pha hoạt động từ 12% lên đến 48% 

mức độ HDO tăng liên tục từ 47% lên 99% và mức no hóa vòng thơm tăng. 

Trong khi đó, độ chuyển hóa GUA tăng từ 91% lên đến giá trị cực đại 97% ở 

mẫu 6NiMoAl, sau đó giảm xuống đến 92% khi tiếp tục tăng tổng hàm lượng 

pha hoạt động lên đến 48%. Độ chuyển hóa GUA của 8Ni40MoAl giảm do 

SBET và Vpor của nó giảm xuống quá thấp và dMoO3 quá lớn. Do đó, xúc tác 

6Ni30MoAl (XGUA = 97% và HDO = 80%) sẽ được chọn để khảo sát tiếp theo 

và được ký hiệu là NiMoAl. 

5.4. Ảnh hƣởng của chất mang đến hoạt tính của xúc tác NiMo 

 

 

 

 

Hình 5.10 Ảnh TEM của a) Chất mang SBA-15 và b) Xúc tác NiMoSBA 

a. a. b. 
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Ảnh TEM (hình 5.10) cho thấy, SBA-15 là chất mang mesopore với mao quản 

dạng kênh 2 chiều song song, tiết diện hình lục giác kích thước 6 nm đều đặn, 

có diện tích bề mặt SBET và thể tích lỗ xốp Vpor lớn hơn nhiều so với Al2O3 và 

CeO2 (bảng 5.5). Các hạt pha hoạt động kích thước tinh thể 5nm phân bố đều 

trong lỗ xốp, do đó, sử dụng SBA-15 cho phép tăng hàm lượng pha hoạt động, 

tạo điều kiện tăng hoạt tính xúc tác. 

Bảng 5.5 Diện tích bề mặt riêng (SBET), thể tích lỗ xốp (Vpor), kích thước lỗ xốp (dpor) 

của các mẫu xúc tác 

Xúc tác SBET (m
2
/g) Vpor (cm

3
/g) dpor (nm) 

Chất mang γ-Al2O3 130 0,25 5 
NiMoAl 86 0,17 4,5 

Chất mang CeO2 82 0,24 12 

NiMoCe 27 0,11 12 

Chất mang SBA-15 853 0,88 6 

NiMoSBA 270 0,52 6 

Bảng 5.6 Nhiệt độ khử cực đại của các xúc tác NiMo mang trên các chất mang khác 

nhau 

Xúc tác 

Nhiệt độ khử cực đại của các đỉnh khử chính (Tmax) 

1 

Polymolydate  

2 

MoO3 MoO2 

3  

MoO2 Mo 

4 

Pha Mo-Ce 

Mo/Al2O3 505 550 900  

NiMo/Al2O3 530 560 810  

Mo/CeO2  750 900 >1000 

NiMo/CeO2  560 720 950 

Mo/SBA-15 520 560 850  

NiMo/SBA-15 500 520 700  

Giản đồ XRD cho thấy, MoO2 phân tán mịn trên CeO2 và SBA-15, trong khi đó 

trên Al2O3 nó tồn tại ở dạng tinh thể kích thước 4,5 nm. Nghĩa là trên CeO2 và 

SBA-15 pha hoạt độ phân tán tốt hơn. Bảng 5.6 cho thấy, trên các xúc tác mang 

trên Al2O3 và SBA-15 tồn tại các đỉnh khử polymolydate, MoO3 MoO2 và 

MoO2 Mo. Hai xúc tác mang trên CeO2 không có đỉnh khử của polymolydate 

và xuất hiện thêm đỉnh khử ở nhiệt độ cao 950 – 1000 
o
C, đặc trưng cho sự khử 
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của pha hỗn hợp Mo-Ce. Ni làm giảm nhiệt độ khử Tmax và xúc tác NiMoSBA 

khử tốt nhất, với nhiệt độ khử cực đại của Mo
+6

 và Mo
+4

 thấp nhất. Do đó, 

NiMoSBA có hoạt tính cao nhất và vượt trội so với 2 xúc tác còn lại, chuyển 

hóa gần như toàn bộ GUA (90 %) với mức HDO cao (67,5%) và hydro hóa sâu 

nhân thơm ngay ở nhiệt độ phản ứng thấp 250 
o
C (xem bảng 5.7). Xúc tác mang 

trên CeO2 có hoạt tính cao hơn NiMoAl nhưng không nhiều, có thể do tuy pha 

hoạt động trên CeO2 phân tán cao, nhưng một phần tồn tại ở pha hỗn hợp, khử 

ở nhiệt độ quá cao. Tuy nhiên, việc tạo thành pha hỗn hợp này làm giảm lượng 

cốc tạo thành (xem bảng 5.7). Độ bền của xúc tác NiMoSBA được chứng minh 

thông qua hoạt tính ở phản ứng lần 2, có độ chuyển hóa XGUA và mức độ loại bỏ 

oxy giảm khoảng 10% và 20% tương ứng so với xúc tác mới ở phản ứng lần 1. 

Bảng 5.7 Hoạt tính các xúc tác trong phản ứng HDO guaiacol trên các chất mang 

khác nhau ở nhiệt độ 250 ºC, 50 atm, 3 giờ 

Xúc tác NiMoAl NiMoCe 
NiMoSBA 

MoSBA 
Lần 1 Lần 2 

XGUA (%) 15,0 23,0 90,0 81,8 7,0 

HDO (%) 18,5 20,0 67,5 53,3 26,0 

Lượng cốc tạo thành (%kl) 2,3 0,7 2,6  0,9 

Cơ cấu sản phẩm      

Hợp chất 

không 

chứa oxy 

Methylcyclopentane - - 0,6 

32,9 

- 

Cyclohexane - 5,0 55,8 - 

Methylcyclohexane - - 2,1 - 

1,1'-bicyclohexyl - - 1,3 - 

Hợp chất 

chứa 1 

nguyên 

tử oxy 

cyclopentanemethanol - 1,3 4,1 

28,1 

- 

Cyclohexanol - 27,1 6,3 - 

Methoxycyclohexane - - 4,7 - 

Cyclohexanone - - - 5,3 

Phenol 32,5 0,8 - 41,0 

p-cresol 4,5 - - 5,6 

Hợp chất 

chứa 2 

nguyên 

tử oxy 

1,2-cyclohexanediol - 4,2 - 

39,0 

- 

2-methoxycyclohexanol - 43,0 6,7 - 

1,2-dimethoxycyclohexane - - 12,6 - 

1,2-dimethoxybenzene 51,8 16,8 5,8 45,0 

3-methylmequinol - 1,8 - - 

methyl GUA 11,2 - - 3,1 
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5.5. Ảnh hƣởng của Pt 

Bảng 5.8 cho thấy, so với mẫu NiMoSBA, thêm Pt nhiệt độ khử cực đại giảm, 

tức xúc tác dễ khử hơn. Tuy nhiên, tăng hàm lượng Pt nhiệt độ khử cực đại của 

Polymolydate giảm dần, còn của MoO3 và MoO2 tăng dần. Việc tăng Tmax khi 

hàm lượng Pt tăng có thể liên quan với diện tích bề mặt riêng SBET và thể tích lỗ 

xốp Vpore giảm (bảng 5.8). Do đó, thêm Pt vào xúc tác NiMoSBA làm tăng 

XGUA từ 90% lên 95,7%; tăng mức HDO từ 67,5% lên ~ 99%. Xúc tác 

0,7Pt6Ni30MoSBA có hoạt tính HDO GUA cao nhất, ở 250 
o
C và 50 atm: 

XGUA = 94,5%; HDO ~ 98,7% (bảng 5.9). 

Bảng 5.8 Diện tích bề mặt riêng (SBET), thể tích lỗ xốp (Vpor) và nhiệt độ khử cực đại 

của các đỉnh khử chính của các mẫu xúc tác trước và sau khi biến tính với Pt 

Xúc tác 
SBET 

(m
2
/g) 

Vpor  
(cm

3
/g) 

Nhiệt độ khử cực đại (Tmax, 
o
C) 

Polymolydate  
MoO3 
MoO2 

MoO2 
Mo 

NiMoSBA 270 0,52 450 520 700 

0,3PtNiMoSBA 243 0,43 330 400 680 

0,5PtNiMoSBA 241 0,43 300 480 700 

0,7PtNiMoSBA 227 0,41 250 490 750 

Bảng 5.9 Hoạt tính các xúc tác NiMoSBA-15 được biến tính với Pt trong phản ứng 

HDO Guaiacol ở nhiệt độ 250 ºC, 50 atm, 3 giờ 

Xúc tác NiMoSBA 0,3PtNiMoSBA 0,5PtNiMoSBA 0,7PtNiMoSBA 

Hàm lượng Pt (%) - 0,3 0,5 0,7 

GUA Conv. (%) 90 95,3 95,7 94,5 

HDO (%) 67,5 90,4 95,9 98,7 

Cơ cấu sản phẩm     

Các hợp chất vòng no 59,8 85,7 93,3 97,4 

Hợp chất chứa 1 oxy 15,1 9,5 5,2 2,6 

Hợp chất có 2 nguyên 

tử oxy (vòng no hóa) 
19,3 4,9 1,6 - 

Dẫn xuất của GUA 5,8 - - - 

5.6. Hoạt tính của các xúc tác trong phản ứng HDO acid acetic 

Bảng 5.10 cho thấy, trong phản ứng HDO acid acetic (AA) xúc tác NiMo mang 

trên CeO2 và SBA-15 có hoạt tính cao hơn xúc tác trên Al2O3. Ở 250 
o
C, 
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NiMoSBA chuyển hóa hoàn toàn AA, đồng thời cơ cấu sản phẩm thay đổi 

mạnh so với NiMoAl. Trong khi trên xúc tác NiMoAl, sản phẩm chỉ có ethyl 

acetate ester, trên các xúc tác mang trên SBA-15 sản phẩm này giảm mạnh từ 

100% xuống vài %, thay vào đó là ethanol và diethyl ether. Điều này chứng tỏ 

hoạt tính hydro hóa vượt trội của các xúc tác NiMoSBA và PtNiMoSBA. Xúc 

tác tốt nhất trong phản ứng này là 0,7PtNiMoSBA.  

Bảng 5.10 Hoạt tính các xúc tác mang trên các chất mang khác nhau trong phản 

ứng HDO acid acetic ở nhiệt độ 250 ºC, 50 atm, 3 giờ 

 NiMoAl NiMoCe NiMoSBA 0,7PtNiMoSBA 

Độ chuyển hóa AA (%) 70 90 100 100 

Cơ cấu sản phẩm     

Acetaldehyde - - 1,6 1,1 

Ethanol - 18 40,1 55,9 

Ethyl acetate ester 100 82 8,5 5,8 

Diethyl ether - - 49,8 37,2 

Hoạt tính của các xúc tác có thể được tổng hợp trong bảng dưới đây.  

Xúc tác MoAl CoMoAl NiMoAl NiMoAl NiMoCe 
NiMo

SBA 

PtNiMo

SBA 

T (
o
C) 300 

o
C 250 

o
C 

XGUA (%) 45 95 97 15 23 90 94,5 

HDO (cm
3
/g) 33 50 80 18,5 20 67,5 98,7 

XAA (%)  50  70 90 100 100 

Có thể nhận thấy hoạt tính HDO của các xúc tác tăng theo thứ tự sau: 

MoAl<CoMoAl<NiMoAl<NiMoCe<<NiMoSBA-15<PtNiMoSBA-15. Ni là 

phụ gia hiệu quả hơn Co đối với xúc tác Mo, SBA-15 là chất mang phù hợp cho 

xúc tác hơn là Al2O3 và CeO2. SBA-15 làm tăng độ phân tán pha hoạt động, còn 

Ni và Pt làm tăng mức độ khử của MoOx, dẫn đến tăng hoạt tính hydro hóa. 

NiMoSBA có hoạt tính cao gấp 6 lần và mức HDO cao gấp 4 lần xúc tác 

NiMoAl và tương ứng 12 lần và 10 lần xúc tác MoAl. Thêm 0,7%Pt tiếp tục 

làm tăng hoạt tính HDO. Xúc tác 0,7Pt6Ni30Mo/SBA-15 chuyển hóa gần như 

hoàn toàn GUA và AA với mức HDO ~ 100% ở điều kiện ôn hòa (250 
o
C, 50 

atm). Acid acetic dễ HDO hơn GUA.  
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CHƢƠNG 6. NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH HDO DẦU SINH HỌC VÀ ĐỀ 

XUẤT ỨNG DỤNG DẦU SINH HỌC NÂNG CẤP 

Dầu sinh học nâng cấp (HDO oil) từ rơm được nghiên cứu phối trộn với cặn khí 

quyển của dầu thô Bạch Hổ trong phân xưởng RFCC của NMLD Dung Quất để 

xem xét khả năng sử dụng HDO oil trong thực tế, từ đó đưa ra khoảng sử dụng 

an toàn, các khuyến cáo về mặt kỹ thuật và đưa ra đánh giá ban đầu về hiệu quả 

kinh tế. 

6.1. Chuẩn bị phản ứng và phân tích sản phẩm sau phản ứng 

Trước khi thực hiện phản ứng, dầu sinh học được xử lý sơ bộ để giảm hàm 

lượng nước, các hợp chất phân cực như acid, alcohol và cặn rắn nhằm giảm 

nguy cơ ngộ độc xúc tác trong quá trình nâng cấp dầu sinh học. Sau tiền xử lý, 

hàm lượng nước trong dầu sinh học giảm từ 28,0% xuống 14,0%; hàm lượng O 

giảm từ 52,6% xuống 44,7%, pH tăng từ 2,9 lên 4,0; tỷ lệ H/C giảm từ 2,7 

xuống 1,9 và O/C từ 1,1% xuống 0,7%. 

Quá trình HDO được tiến hành tương tự như trên với khối lượng 40 g dầu sinh 

học từ rơm; thời gian phản ứng: 0, 1, 2, 3 giờ; áp suất ở 30 
o
C: 70, 100, 120 atm 

và nhiệt độ phản ứng: 250, 300, 350 
o
C. Sản phẩm lỏng được lọc khỏi xúc tác 

bằng giấy lọc, chiết tách nước bằng dung môi dichloromethane (DCM). Sản 

phẩm lỏng sau khi chưng cất được phân tích hàm lượng nước và thành phần 

nguyên tố để xác định hàm lượng oxy trong dầu sinh học sau phản ứng. 

6.2. Khảo sát và đánh giá quá trình HDO trên dầu sinh học 

Sự phụ thuộc hiệu suất sản phẩm lỏng (Yoil) và mức độ loại oxy (DOD) vào 1) thời 

gian lưu của phản ứng ở 300 ºC và áp suất 100 atm; 2) nhiệt độ phản ứng ở 100 atm, 

sau 1 giờ và 3) áp suất H2 ở 300 ºC sau 1 giờ phản ứng được tổng hợp ở bảng sau: 

Đại lượng 
Thời gian lưu (giờ) 

Nhiệt độ phản 

ứng (
º
C) 

Áp suất H2 ở 

30
º
C (atm) 

0 1 1,5 2 3 250 300 350 70 100 120 

Yoil (%) 82 64 58 35 0 47 64 47 55 64 69 

DOD (%) 11 50 30 18 - 24 50 28 40 50 55 
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Tử bảng trên cho phép chọn điều kiện phản ứng tối ưu để HDO dầu sinh học từ 

rơm là: 1 giờ, 300 ºC, PH2 = 120 atm; hiệu suất thu hồi dầu cao nhất Yoil,max = 

69% và mức độ loại oxy DOD = 55%, tương ứng hàm lượng oxy còn lại 20%.  

6.3. Đánh giá khả năng phối trộn dầu sinh học nâng cấp với cặn chƣng cất 

khí quyển dầu thô Việt Nam làm nguyên liệu cracking tại cụm RFCC 

của nhà máy lọc dầu Dung Quất 

Ảnh hưởng của tỷ lệ HDO oil phối trộn tới hiệu quả của quá trình cracking 

được khảo sát thực nghiệm trên thiết bị cracking tầng cố định SCT-MAT ở 520 

°C, sử dụng 1,5-7,5 g xúc tác mới và xúc tác cân bằng của NMLD Dung Quất, 

tỷ lệ xúc tác/dầu (C/O) 2,5; 3; 3,5; tỷ lệ phối trộn HDO oil từ rơm và cặn khí 

quyển Bạch Hổ: 5-20 %kl. Kết quả cho thấy, độ chuyển hóa có xu hướng giảm 

nhẹ khi tăng tỷ lệ phối trộn HDO-oil. Đối với các tỷ lệ xúc tác/dầu khác nhau, 

việc tăng tỷ lệ HDO-oil phối trộn làm tăng lượng khí khô, LCO, cốc và giảm 

LPG, xăng với mức độ ít. Tổng hiệu suất các sản phẩm có lợi thay đổi không 

đáng kể ở tỷ lệ trộn dầu sinh học nhỏ, khi tăng tỷ lệ HDO oil đến 20 %kl, tổng 

hiệu suất giảm từ 3-7 %kl. Hiệu suất cao nhất của các sản phẩm đạt 88,71 %kl 

khi pha trộn 5 %kl HDO-oil ở tỷ lệ C/O = 3,5.  

Nghiên cứu bằng phương pháp mô phỏng cho kết quả tương tự. Hàm lượng CO 

và CO2 tăng tuyến tính, hiệu suất các sản phẩm có giá trị giảm khi tỷ lệ HDO 

oil tăng. Khi tỷ lệ phối trộn HDO oil tăng tới 30 %kl, LPG giảm 1,93 %kl, xăng 

naphta nhẹ giảm 8,67 %kl, chỉ có LCO tăng 2,03 %kl, có lợi cho sản xuất. Khi 

chế biến nguyên liệu có nguồn gốc sinh học, phân xưởng RFCC phải vận hành 

ở điều kiện khắc nghiệt hơn, delta cốc tăng 0,246 %kl, nhiệt độ đốt cốc tăng, 

công suất đốt của thiết bị tái sinh và công suất của thiết bị nén khí tăng, lượng 

xúc tác bổ sung tăng từ 17,6 đến 20,4 tấn/ngày. Tính toán sơ bộ hiệu quả kinh 

tế cho thấy, trong trường hợp giá HDO oil thấp, trộn HDO oil là có lợi và với tỷ 

lệ trộn dầu sinh học 6%kl cho lợi nhuận thô lớn nhất (+0,3 USD/thùng so với 

trường hợp không phối trộn). Ở tỷ lệ trộn 30 %kl HDO oil thì lợi nhuận giảm 

2,6 USD/thùng.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. Kết luận 

1) Với tổng lượng trên 60 triệu tấn/năm, các sinh khối thải nông nghiệp Việt 

Nam là nguồn nguyên liệu tiềm năng cho sản xuất trên 30 triệu tấn dầu sinh 

học/năm, thay thế cho nhiên liệu lỏng từ dầu mỏ. Kết quả nghiên cứu của luận 

án lần đầu tiên đưa ra cơ sở khoa học và công nghệ chuyển hóa 04 phụ phế 

phẩm nông nghiệp Việt Nam với sản lượng lớn nhất là rơm, trấu, bã mía, lõi 

ngô thành nhiên liệu lỏng bằng cách kết hợp các công nghệ tiên tiến là nhiệt 

phân nhanh và hydrodeoxy hóa (HDO) (áp dụng cho dầu nhiệt phân nhanh từ 

rơm), tạo tiền đề ứng dụng cho các loại sinh khối khác. 

2) Đã xây dựng thành công hệ thống thiết bị phản ứng nhiệt phân nhanh dạng 

tầng sôi qui mô phòng thí nghiệm với thời gian lưu pha hơi ≤ 2 giây và lần đầu 

tiên xác định điều kiện nhiệt phân nhanh tối ưu đối với 4 loại sinh khối thải 

nông nghiệp Việt Nam nhằm thu hồi triệt để sản phẩm lỏng. Ở nhiệt độ thích 

hợp trong khoảng 480 – 510 
o
C và thời gian lưu 2 giây, sản phẩm lỏng đã đạt 

được hiệu suất thu hồi 52 – 72%, trong đó bã mía cho hiệu suất lỏng cao nhất 

(72,12 %kl), tiếp đến là lõi ngô (61,65 %kl), trấu (58,47 %kl) và cuối cùng là 

dầu sinh học từ rơm (52,76 %kl).  

Đã xác lập được mối quan hệ có tính qui luật giữa thành phần của sinh khối, 

chế độ công nghệ nhiệt phân nhanh và chất lượng, sản lượng dầu sinh học thu 

được. Với pha hữu cơ chiếm trên 70 %kl và nhiệt trị tổng: 17,21 – 22,15 MJ/kg, 

dầu sinh học thu được đáp ứng chỉ tiêu nhiên liệu lò đốt theo ASTM D7544-12, 

đồng thời có thể nâng cấp tiếp để thu được nguyên liệu có giá trị cao hơn bằng 

phương pháp hydrodeoxy hóa (HDO). 

3) Đã nghiên cứu và chế tạo thành công hệ xúc tác hỗn hợp trên cơ sở 

molybden oxide có hoạt tính và độ bền cao trong phản ứng HDO guaiacol 

(GUA), acid acetic (AA) và dầu sinh học từ rơm nhờ vào việc kết hợp sử dụng 

phụ gia biến tính (NiO và Pt) và chất mang SBA-15 có hiệu ứng hình học cao. 

Đặc điểm của xúc tác này là có mức độ loại oxy và hydro hóa các nhân thơm 

cao ở điều kiện phản ứng ôn hòa và bền trong môi trường phản ứng acid (pH = 

4,0) và hàm lượng nước cao (14%), tránh được việc lưu huỳnh hóa xúc tác 

trước phản ứng, đơn giản hóa công nghệ và giảm chi phí vận hành.  
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4) Đã làm sáng tỏ vai trò của các thành phần xúc tác và xác định điều kiện phản 

ứng tối ưu trên cơ sở kết hợp nghiên cứu các tính chất lý – hóa của 15 xúc tác 

MoO3 biến tính bằng NiO, CoO và Pt và mang trên 3 loại chất mang -Al2O3, 

CeO2, SBA-15 bằng các phương pháp hiện đại như hấp phụ nitơ, XRD, SEM-

EDX, TEM và khử chương trình nhiệt độ - TPR-H2 với việc khảo sát hoạt tính 

xúc tác trong phản ứng HDO guaiacol, acid acetic và dầu sinh học ở áp suất 50 

– 120 atm, nhiệt độ 250 – 350 
o
C.  

Các phụ gia Ni, Co làm tăng sự phân tán và khả năng khử của MoO3 thành pha 

hoạt động MoO và tăng hoạt tính hydro hóa của xúc tác. Ngoài ra, Ni và Pt làm 

tăng phản ứng no hóa vòng thơm, trên xúc tác chứa Ni và Pt toàn bộ hợp chất 

chứa hai O được chuyển hóa. Trên xúc tác có thành phần tối ưu 6Ni30MoAl ở 

300 
o
C và 50 atm, sau 3 giờ độ chuyển hóa GUA đạt 97% và mức loại oxy 

(HDO) đạt 80%, so với 40% và 33% trên xúc tác không biến tính 30MoAl.  

Chất mang ảnh hưởng rõ rệt đến các tính chất lý – hóa và hoạt tính của xúc tác 

NiMo trong phản ứng HDO. CeO2 và SBA-15 bền vững trong điều kiện khắc 

nghiệt của phản ứng HDO dầu sinh học là sự lựa chọn hiệu quả để cải thiện độ 

bền của xúc tác. Sự tương tác giữa Mo và CeO2 tạo ra pha hoạt động mới có 

khả năng làm tăng hoạt tính HDO và giảm tạo cốc. Thành công của luận án là 

đã điều chế thành công hệ xúc tác NiMo hàm lượng cao trên chất mang 

mesopore trên cơ sở SiO2. Xúc tác mang trên SBA-15 có hoạt tính vượt trội so 

với các xúc tác mang trên Al2O3 và CeO2. NiMoSBA chuyển hóa 90% GUA 

với mức loại oxy 67,5% ngay ở 250 
o
C và 50 atm, so với 15% và 18,5% trên 

xúc tác NiMoAl ở cùng điều kiện. 

Pt làm tăng tính khử và hoạt tính của xúc tác NiMo trong phản ứng HDO 

guaiacol và hàm lượng Pt càng cao mức loại oxy càng cao. Xúc tác 0,7Pt-

NiMoSBA một mặt có hoạt tính cao nhất, ở 250 
o
C và 50 atm độ chuyển hóa 

GUA và AA đạt tương ứng ~ 95% và ~ 100% và loại oxy gần như tuyệt đối (~ 

99%), mặt khác có độ bền cao trong điều kiện phản ứng khắc nghiệt và không 

cần lưu huỳnh hóa trước. Với các tính chất trên, các xúc tác mang trên SBA-15 

là hệ xúc tác mới đầy hứa hẹn. 

5) Trên xúc tác 0,7%Pt+6%NiO+30%MoO3/SBA ở điều kiện tối ưu (300 ºC, áp 

suất hydro 120 atm) trong 1 giờ đã loại bỏ 55% oxy trong dầu sinh học từ rơm 

với hiệu suất dầu đạt 69%. Dầu sinh học nâng cấp với hàm lượng oxy còn lại 
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20% có thể sử dụng làm nhiên liệu đốt lò hoặc trộn với dầu Bạch Hổ với tỷ lệ 

6% làm nguyên liệu cho RFCC. 

Với những kết quả trên luận án có ý nghĩa khoa học mới và ý nghĩa ứng dụng 

cao. Luận án đã nghiên cứu một cách hệ thống các công nghệ nhiệt phân nhanh 

và hydrodeoxy hóa trong sản xuất dầu sinh học. Các sản phẩm nâng cấp từ sinh 

khối thải nông nghiệp Việt Nam, thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch và giải 

quyết vấn đề phế thải từ sản xuất nông nghiệp. Luận án góp phần tạo tiền đề 

khoa học cho việc phát triển sản xuất nhiên liệu tái tạo ở Việt Nam nói riêng và 

định hướng hiện nay trên thế giới là tăng nguyên liệu sinh học trong các nhà 

máy lọc - chế biến dầu nói chung. 

II. Kiến nghị 

- Cải tiến thiết bị nhiệt phân nhanh để tiếp tục cải thiện hiệu suất, chất lượng 

dầu sinh học; Thử nghiệm phối trộn các loại nguyên liệu để đa dạng nguồn 

nguyên liệu. 

- Khảo sát quá trình HDO cho các loại dầu sinh học còn lại cũng như dầu thu 

được từ quá trình nhiệt phân nhanh; Nghiên cứu cải thiện phương pháp HDO 

để nâng cấp chất lượng dầu sinh học sản xuất trực tiếp nhiên liệu (xăng, 

diesel) như cải tiến quy trình công nghệ HDO, thực hiện quá trình HDO sâu ở 

điều kiện áp suất riêng phần H2 từ 150-250 atm và nhiệt độ phản ứng từ 300-

400 
o
C; Cải tiến xúc tác HDO để nâng cao hoạt tính và độ bền trong môi 

trường thủy nhiệt nhằm giảm tối đa hàm lượng oxy trong dầu cũng như vận 

hành trong điều kiện thuận lợi, có khả năng phát triển trong công nghiệp. 

- Nhũ tương hóa dầu sinh học/diesel để thay thế một phần nhiên liệu diesel 

phục vụ máy công cụ nông nghiệp và máy phát điện diesel. 

- Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng dầu sinh học sau nâng cấp làm nguyên liệu cho 

nhà máy lọc dầu. 
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