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TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM DICUMYL PEROXIDE
Ở CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT NHỰA

Nguyễn Thành Trung và cộng sự

Phân viện Khoa hoc̣ An toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nhựa được dùng làm vật liệu sản xuất
nhiều loại vật dụng góp phần quan
trọng vào phục vụ đời sống con

người cũng như phục vụ cho sự phát triển của
nhiều ngành và lĩnh vực kinh tế. Do đó, ngành
công nghiệp Nhựa ngày càng có vai trò quan
trọng trong đời sống cũng như sản xuất của
các quốc gia.

Năm 1955, Amberg và Wills tìm ra dicumyl
peroxide như một tác nhân chế biến công
nghiệp. Nó được sử dụng để tạo liên kết ngang
của nhựa polyetylen và nhựa acrylic, nhựa poly-
olefin, cũng như trong sản xuất dây cáp điện
(Arkema Innovative Chemistry 2017). Dicumyl
peroxide cũng được sử dụng như một chất
chống cháy trong polystyrene (AkzoNobel
Polymer Chemistry 2017). Ngoài ra, nó được sử
dụng nhiều trong ngành sản xuất giày dép, sơn

chống cháy, sản xuất tấm xốp EVA và các ngành
công nghiệp khác. Vì vậy, hóa chất này được sử
dụng rộng rãi trong sản xuất nhựa. Dicumyl
Peroxide thường được viết tắt là DCP, danh
pháp hóa học (IUPAC): 1,1'-(dioxydipropane-
2,2-diyl) dibenzene. Là tinh thể màu trắng,
không hòa tan trong nước, hòa tan trong rượu,
ether, benzen và các dung môi hữu cơ khác.

Theo dữ liệu an toàn hóa chất của ILO, tiếp
xúc DCP gây đỏ da, đỏ mắt, ho và khó thở [1].
Người lao động làm việc trong các công đoạn có
sử dụng DCP có thể bị phơi nhiễm với chất này
thông qua hai con đường: hô hấp và tiếp xúc
trực tiếp qua da. Một số nghiên cứu đã chỉ ra
một số triệu chứng như kích ứng da, mắt, mũi
và họng ở một số công nhân tiếp xúc với DCP.
Sự tích tụ DCP trong cơ thể con người, có thể
xảy ra và có thể gây những ảnh hưởng không tốt

Tóm tắt:
Phơi nhiễm nghề nghiệp với dicumyl peroxide có thể xảy ra thông qua đường hô hấp và tiếp

xúc qua da với hợp chất này tại chỗ làm việc - nơi sản xuất hoặc sử dụng dicumyl peroxide. Ở Việt
Nam, dicumyl peroxide được sử dụng là một loại phụ gia trong sản xuất tấm xốp EVA, cáp cách
điện PE, đế giày.

Kết quả quan trắc nồng độ dicumyl peroxide tại 03 cơ sở sản xuất nhựa ở tỉnh Bình Dương với
60 mẫu tại các khu vực sản xuất trực tiếp và khu vực văn phòng cho thấy tại khu vực sản xuất
trực tiếp nồng độ dicumyl peroxide thấp nhất là 0,0004mg/m3 cao nhất là 1,16mg/m3. Tại văn
phòng làm việc giá trị dicumyl peroxide được ghi nhận nhỏ hơn giới hạn định lượng của phương
pháp (LOQ = 0,0001mg/m3).

Từ khóa: dicumyl peroxide, khu vực sản xuất, DCP
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đến sức khỏe khi tiếp xúc nghề nghiệp lặp đi lặp
lại hoặc lâu dài. NIOSH đã thống kê ước tính
rằng 17.958 công nhân (8122 trong số này là
nữ) có khả năng tiếp xúc với DCP ở Mỹ [2].
Trong không khí, quy định nồng độ tối đa tiếp
xúc DCP rất ít các tổ chức ban hành, Liên minh
châu Âu (EC) đưa ra giới hạn phơi nhiễm đối với
người tiếp xúc với DCP trong không khí là
1,4mg/m3 [3].

Nhóm tác giả Anders Spetz, Magdalena
Svanström and Olle Ramnas đã quan trắc nồng
độ DCP trong không khí được thực hiện ở các
bộ phận khác nhau của nhà máy sản xuất poly-
me nơi sử dụng dicumyl peroxide. Bảng 1 cho
thấy nồng độ có thể đo được của peroxide xảy
ra dọc theo dây chuyền sản xuất polyme, tuy
nhiên nồng độ DCP không đáng kể ở ngoài trời
và trong một số phòng của tòa nhà, ví dụ: khu
vực đỗ xe; phòng kiểm tra sản phẩm. Nồng độ
DCP trong không khí của phòng máy xay per-
oxide cao. Nồng độ peroxide trong không khí
tăng lên khi nhiệt độ môi trường tăng và ngược
lại. Do đó nồng độ có thể khác nhau đáng kể
giữa các ngày. Nồng độ cao trong phòng nấu
chảy peroxide nơi bản thân peroxide phải chịu
nhiệt độ cao. Các yếu tố khác ảnh hưởng đến

lượng peroxide trong không khí là những thay
đổi trong hệ thống thông gió, bảo dưỡng hệ
thống sản xuất. Nồng độ cao nhất của peroxide
được đo khi công việc được thực hiện trên bể
nấu chảy [4].

Hiện nay ở Việt nam chưa có dữ liệu quan
trắc nồng độ DCP ở các cơ sở sản xuất nhựa.
Vấn đề này chưa được quan tâm nghiên cứu
thỏa đáng ở Việt Nam và lợi thế đi sau của
chúng ta đã bị bỏ lỡ.

2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu: Bảng 2.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang

Phương pháp thu mẫu và phân tích DCP
được xây dựng dựa theo tài liệu của Anders
spetz, Magdalena svanström và Olle ramnäs [4].

2.2.1. Kỹ thuật thu mẫu Dicumyl Peroxide

Thiết bị, dụng cụ: Impinge, Bơm thu mẫu
Sensidyne

Dung dịch hấp thụ: dung môi Toluene (Merck)

Thu mẫu: Bơm Sensidyne lấy mẫu không khí

Bảng 1. Nồng độ DCP trong không khí tại các vị trí khác nhau dọc theo dây chuyền sản xuất polyme

TT V trí quan tr c N dicumyl peroxide (µg/m3)
1 Phòng 11 
2 Phòng 31 
3 Phòng xay proxide 41 
4 Phòng  xay proxide 22 
5 Phòng xay proxide 278 
6 Phòng n u ch y proxide 565 
7 Phòng n u ch y proxide 298 
8 Phòng n u ch y proxide 310 
9 Phòng ki m tra s n ph m < 5

10 Khu v ng s n xu t < 5
11 Khu v òng < 5 
12 Khu v xe < 5 
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được sử dụng để hút không khí qua dung môi
trong quá trình lấy mẫu. 2 Impinger được mắc
nối tiếp nhau, mỗi Impinge chứa 2,5 - 5ml dung
môi Toluene. Lưu lượng khí là 30ml/phút, tiến
hành thu mẫu trong 3 – 5 giờ.

- Hơi Toluene gây bất lợi cho máy bơm được
sử dụng và do đó bẫy hấp thụ bảo vệ được đặt
giữa Impinger và Bơm. Trước khi sử dụng,
Impinger phải được làm sạch. Lưu lượng bơm
được đo và điều chỉnh trước khi lấy mẫu.

- DCP là chất rất dễ phân hủy trong môi
trường khi có ánh sáng, dễ phân hủy ở nhiệt độ

cao: do đó trong quá trính lấy mẫu cần sử dụng
Impinger tối màu.

- Sau khi lấy mẫu: Mẫu được bơm vào lọ tối
màu đã được niêm phong bảo quản lạnh, phải
được phân tích càng sớm càng tốt, tối đa không
quá 5 ngày.

2.2.2. Kỹ thuật phân tích DCP

Thiết bị, dụng cụ: Thiết bị sắc ký khí GC-MS;
Bình khí Helium, độ tinh khiết > 99,995%; Cột
mao quản: TG-1MS, (độ dài cột là 60m, đường
kính trong 0,25mm, độ dày lớp pha tĩnh
0,25m) hoặc cột mao quản tương đương; Lọ
đựng mẫu 2mL cùng với nắp PTFE (vial); Cân
điện tử 5 số; Pipet 1mL; Xilanh dung tích 10µL,
25µL, 250µL; 1000µL.

Các dụng cụ thủy tinh: Pipet, lọ đựng mẫu
phải được làm sạch và bảo quản cận thận trước
khi sử dụng.

Hóa chất và chất chuẩn: Tất cả các hoá chất
sử dụng đều có độ tinh khiết sắc ký.

Dung môi hấp thụ mẫu toluen.

Chất chuẩn DCP 100ppm (1): Cân 0,1g
dicumyl peroxide định mức lên 1000ml trong
dung môi toluen.

Chất chuẩn DCP 10ppm (2): hút 10ml dung

Ký hi u a ch S ng 
ng Công su t

CS1 
KCN Vi - Singapore 
II  - Th ã B - Bình 175 1.070.000 s ày

CS2 
KCN Vi
Giao, TP. Thu ình 213 X

EVA (yard): 151.860 s
Bánh cao su: 1.686.432 s

CS3 
KCN Vi
Giao, TP. Thu ình 192 

Nhãn mác nh a: 6.000.000 s nph
giày: 6.000.000 s n ph

Mi ng lót giày: 7.200.000 s n ph
T m x p: 17.000.000  s n ph

Bảng 2. Các cơ sở sản xuất nhựa được khảo sát

Hình 1. Thu mẫu DCP tại cơ sở sản xuất
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2.3. Vị trí quan trắc

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
3.1. Đặc điểm cơ sở nghiên cứu

Quy trình sản xuất cơ sở 1 được thể hiện ở
Hình 2.

Trong quy trình sản xuất ở cơ sở 1, Công
đoạn ép định hình tấm xốp EVA sẽ được gia
nhiệt trong các khuôn để tạo thành các sản
phẩm: tấm cuộn bao gói sản phẩm, tấm bọc ống
điều hòa không khí, tấm chống xốc… Đây là giai
đoạn phát sinh hơi DCP.

Quy trình sản xuất cơ sở 2 và 3 tương tự
nhau, được thể hiện ở Hình 3.

Ở CS2 và CS3 trong một mẻ nguyên liệu để
sản xuất ra 1 tấm xốp EVA thì DCP chiếm
khoảng 0,25 – 0,27%. Sản lượng sản xuất trung
bình 1 ngày khoảng 40-50 tấm xốp EVA. Khối
lượng DCP trung bình sử dụng hàng tháng dao
động từ 450kg – 780kg.

3.2. Kết quả quan trắc nồng độ DCP
Tiến hành quan trắc nồng độ DCP trong môi

trường làm việc của cơ sở nghiên cứu: CS1, CS2,
CS3. Kết quả được trình bày ở Bảng 3, 4 và 5.

dịch chuẩn (1) định mức lên 100 ml bằng dung
môi toluen.

Chất chuẩn DCP 1,0ppm (3): hút 10ml dung
dịch chuẩn (2) định mức lên 100ml bằng dung
môi toluen.

Quy trình phân tích
Chuẩn bị chất chuẩn

Chuẩn bị thiết bị: Thiết lập chương trình làm
việc của GC-MS

Chuẩn bị mẫu lặp: Chọn mẫu cuối cùng của
mỗi mẻ mẫu để phân tích lặp; số lần lặp là 02 lần.

Phương pháp phân tích thực hiện tại Phòng
thí nghiệm của Phân viện Khoa học An toàn vệ
sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung
có giới hạn định lượng (LOQ): 0,0001mg/m3.

1ppm 
M u 1 2 3 4 5

N
(ppm) 0,05 0,1 0,2 0,5 1,0 

Standard 
solution(µl) 50 100 200 500 1000

Dung 
môi(µl) 9950 9900 9800 9500 9000

C 60m x 0,25mm i.d; TG-1MS 
Pha t Methyl silicone, DB-1, 0,25µ m 

khí mang  0,5ml/phút; He 

Vòi phun  
100oC, th
không chia c
m

Máy dò  MS dò, HP 5970 (t

Lò  120oC, 160 phút 

Dòng chuy 100oC
Kim phun t HP 7673A 

Ký 
hi u V trí quan tr c

Th i
gian  
quan 
tr c

CS1 
Khu v
c ành 
ph phòng 

Tháng 
4/2022 

CS2 

Khu v
nguyên li

ình s
khu v ành ph

òng 

Tháng 
5/2022 

CS3 

Khu v
nguyên li

ình s
khu v ành ph

òng 

Tháng 
4/2022 
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- Kết quả quan trắc nồng độ DCP ở CS1:
Tổng số mẫu thực hiện 20, bao gồm 4 khu vực
sản xuất trực tiếp đó là khu vực dập, cắt, thành
phẩm và khu vực văn phòng mỗi khu vực 5 vị trí.
Khoảng giá trị thu được 0,0001 – 0,012mg/m3,
giá trị trung bình nồng độ DCP là 0,0038mg/m3.
Khu vực dập có giá trị trung bình nồng độ DCP
cao nhất là 0,0120mg/m3, tiếp theo là khu vực
cắt và thành phẩm lần lượt là 0,0080mg/m3 và
0,0010mg/m3. Khu vực văn phòng có nồng độ
DCP < LOQ (0,0001mg/m3). Không có mẫu nào
vượt TCCP theo quy định của EC (Bảng 3).

- Kết quả quan trắc nồng độ DCP ở CS2:
Tổng số mẫu thực hiện 20 mẫu bao gồm 4 khu
vực sản xuất trực tiếp đó là khu vực trộn nguyên
liệu, định, thành phẩm và khu vực văn phòng
mỗi khu vực 5 vị trí. Khoảng giá trị thu được từ
nhỏ LOQ (0,0001) – 0,890mg/m3, giá trị trung
bình nồng độ DCP là 0,4913mg/m3. Khu vực
định hình có giá trị trung bình nồng độ DCP cao

nhất là 0,8160mg/m3, tiếp theo là trộn nguyên
liệu và thành phẩm lần lượt là 0,6220 mg/m3 và
0,0360mg/m3. Khu vực văn phòng có nồng độ
DCP < LOQ (0,0001mg/m3). Không có mẫu nào
vượt TCCP theo quy định của EC (Bảng 4).

- Kết quả quan trắc nồng độ DCP ở CS3:
Tổng số mẫu thực hiện 20 mẫu bao gồm 4 khu
vực sản xuất trực tiếp đó là khu vực trộn nguyên
liệu, định, thành phẩm và khu vực văn phòng
mỗi khu vực 5 vị trí. Khoảng giá trị thu được từ
nhỏ LOQ (0,0001) – 1,1600mg/m3, giá trị trung
bình nồng độ DCP là 0,5773mg/m3. Khu vực
định hình có giá trị trung bình nồng độ DCP cao
nhất là 0,8880mg/m3, tiếp theo là trộn nguyên
liệu và thành phẩm lần lượt là 0,6300mg/m3 và
0,2140mg/m3. Khu vực văn phòng có nồng độ
DCP < LOQ (0,0001mg/m3). Không có mẫu nào
vượt TCCP theo quy định của EC (Bảng 5).

Nhận xét: Nồng độ DCP tại 3 cơ sở được
khảo sát có sự khác biệt nồng độ DCP trong khu

T m x p EVA C nh Hình nh Hình 

Chà nhám, c t biên KCS Thành ph m

H t nh a EVA, PE, Dicumyl 
peroxit, H t màu… Cán thành t m ng

T m X
nhiên trên giá T m X p EVA thành ph m

Hình 2. Quy trình sản suất CS1

Hình 3. Quy trình sản suất CS2 và CS3
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V

Các giá tr

T
l
(mg/m3)
n = 20 

Khu v
d

(mg/m3)
n = 5

Khu v
(mg/m3)

n = 5

Khu v ành 
ph

(mg/m3)
n = 5

Khu v

phòng 
(mg/m3)

n = 5
Trung bình  0,0038 0,0066 0,0042 0,0007 <0,0001 

SD 0,0036 0,0042 0,0029 0,0003 - 
Kho <0,0001- 0,012 0,001-0,012 0,001-0,008 0,0004-0,0010 <0,0001 

TCCP c 1,4 (mg/m3)

Bảng 3. Kết quả quan trắc nồng độ DCP ở CS1

V

Các giá tr

T
m 3)

n = 20 

Khu v
nguyên li

(mg/m3)
n = 5

Khu v
ình 

(mg/m3)
n = 5

Khu v ành 
ph

(mg/m3)
n = 5

Khu 
v
phòng 

(mg/m3)
n = 5

Trung bình  0,4913 0,6220 0,8160 0,0360 <0,0001

SD 0,3470 0,0683 0,0611 0,0288 - 
Kho <0,0001-0,8900 0,5200-0,7100 0,820-0,890 0,0100-0,0800 <0,0001

TCCP c 1,4 (mg/m3)

Bảng 4. Kết quả quan trắc nồng độ DCP ở CS2

V

Các giá tr

T
l
(mg/m3)
n = 20 

Khu v
nguyên li

(mg/m3)
n = 5

Khu v
hình 

(mg/m3)
n = 5

Khu v
thành ph

(mg/m3)
n = 5

Khu v
òng

(mg/m3)
n = 5

Trung bình  0,5773 0,6300 0,8880 0,2140 <0,0001 

SD 0,3110 0,1279 0,1690 0,0670 - 
Kho <0,0001-1,1600 0,4800-0,7600 0,7200-1600 0,1200-,2900 <0,0001 

TCCP c 1,4 (mg/m3)

Bảng 5. Kết quả quan trắc nồng độ DCP ở CS3



vực làm việc, tại CS1 nồng độ DCP trong khu
vực sản xuất khá thấp khoảng giá trị thu được từ
0,0004mg/m3 – 0,0120mg/m3. Đối với CS2 và
CS3 nồng độ DCP trong khu vực sản xuất cao
hơn, CS2 nồng độ DCP dao động trong khoảng
từ 0,010 – 0,890mg/m3 còn ở CS3 dao động
trong khoảng từ 0,012 – 1,160mg/m3 (Hình 4).
Điều này có thể được giải thích như sau: tại CS
1 công nghệ sản xuất nguyên liệu đầu vào là các
tấm xốp EVA sau đó tấm xốp sẽ được định hình
thành từng sản phẩm theo yêu cầu của khách
hàng, DCP phát sinh ra môi trường chủ yếu do
quá trình gia nhiệt để định hình sản phẩm. Trong
khi đó tại CS2 và CS3, DCP là loại phụ gia được
sử dụng trực tiếp trong quá trình phối trộn
nguyên liệu để hình thành nên các tấm xốp EVA
thành phẩm, do đó DCP sẽ phát sinh nhiều hơn.
Tại vị trí văn phòng làm việc giá trị DCP được ghi
nhận nhỏ hơn giới hạn định lượng của phương
pháp (LOQ = 0,0001mg/m3), điều này phù hợp
với tính chất hóa học của DCP là chất rất dễ
phân hủy trong môi trường khi có ánh sáng, dễ
phân hủy ở nhiệt độ cao và hơn nữa vị trí văn
phòng của 03 CS khảo sát được nằm tách biệt
với khu vực sản xuất trực tiếp.

4. KẾT LUẬN
Đã thực hiện quan trắc nồng độ DCP tại 03

cơ sở sản xuất nhựa tại Bình Dương, với 60

mẫu tại khu vực sản xuất trực tiếp và khu vực
văn phòng.

Khoảng giá trị thu được từ LOQ
(0,0001mg/m3) – 1,16mg/m3. Kết quả quan trắc
cho thấy nồng độ DCP ở khu vực văn phòng nhỏ
hơn giới hạn định lượng của phương pháp (LOQ
= 0,0001mg/m3), tại khu vực định hình sản
phẩm ghi nhận được giá trị nồng độ DCP cao
nhất 1,16mg/m3. Không có mẫu nào vượt tiêu
chuẩn cho phép theo khuyến cáo của liên mình
châu Âu 1,4mg/m3 [3].

Tại các khu vực sản xuất khác nhau có mức
độ phơi nhiễm DCP khác nhau tại khu vực dập,
cắt, trộn nguyên liệu và định hình sản phẩm có
mức độ phơi nhiễm cao hơn khu vực thành
phẩm, và người lao động trong cùng 1 khu vực
nhưng vị trị làm việc khác nhau cũng có mức độ
phơi nhiễm DCP khác nhau. Nồng độ DCP tại
CS2 và CS3 cao hơn nhiều so với mức độ phơi
nhiễm tại CS1.

Kết quả nghiên cứu cho thấy người lao động
làm việc trong các công đoạn có sử dụng
dicumyl peroxide có thể bị phơi nhiễm với DCP
thông qua hai con đường hô hấp và tiếp xúc trực
tiếp qua da. Do đó cần có những biện pháp thích
hợp để giảm thiểu phơi nhiễm DCP cho người
lao động.
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