
  

HỆ THỐNG THIẾT BỊ SẢN XUẤT  

MẠ THẢM KIỂU CÔNG NGHIỆP 

 

1. Mô tả công nghệ 

 Gồm các bộ phận sau: thiết bị chƣng cất, bộ phận tạo nhiệt cho TBCC, 

thiết bị ngƣng tụ, thiết bị phân ly. 

* Thiết bị chƣng cất: Hệ thống thiết bị chƣng cất phải đảm ba  o sao cho quá 

trình chƣng cất đƣợc tiến hành nhanh chóng và thuận lợi, hỗn hợp hơi bay ra 

phải đảm bảo chứa nhiều tinh dầu. 

* Thiết bị ngƣng tụ: Hỗn hợp hơi tinh dầu và nƣớc từ thiết bị chƣng cất qua 

vòi voi vào thiết bị ngƣng tụ, ở đây hỗn hợp hơi sẽ truyền lẩn nhiệt bốc hơi 

cho nƣớc lạnh và ngƣng tụ thành nƣớc. Thiết bị ngƣng tụ thực hiện hai nhiêm 

vụ: ngƣng tụ hỗn hợp hơi thành lỏng và hạ nhiệt độ hỗn hợp lỏng vừa ngƣng 

xong đến nhiệt độ yêu cầu.  

Trong sản xuất tinh dầu, ngƣời ta thƣờng dùng các loại TB ngƣng tụ 

kiểu ống xoắn ruột gà, ống chùm, TB ngƣng tụ loại đĩa. 

* Thiết bị phân ly: Thiết bị này dùng để phân tinh dầu và nƣớc thành từng lớp 

riêng biệt, tùy thuộc vào khối lƣợng riêng của tinh dầu lớn hay nhỏ hơn so với 

nƣớc mà tinh dầu sẽ đƣợc lấy ra ở phần trên hay phần dƣới của thiết bị phân 

ly.  

* Xử lý tinh dầu thô sau khi chƣng cất: Tinh dầu ra khỏi thiết bị phân ly là 

tinh dầu thô, còn chứa nhiều tạp chất nhƣ nƣớc, một số các hợp chất hữu cơ 

nhƣ chất màu, nhựa, sáp hòa tan vào nên để nâng cao chất lƣợng tinh dầu và 

tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình bảo quản tinh dầu phải tiến hành xử lý 

tinh dầu, quá trình này gồm các công đoạn sau: 

-  Lắng: Mục đích là tách bớt các tạp chất vô cơ, hữu cơ và một số tạp 

chất khác lẫn vào tinh dầu.  

 -  Lọc: Mục đích là để tách các tạp chất vô cơ, hữu cơ có kích thƣớc nhỏ, 

thƣờng dùng thiết bị lọc khung bản để thực hiện quá trình lọc. 



  

-  Sấy khô nƣớc: Sau khi lắng lọc xong, trong tinh dầu vẫn còn lại một 

lƣợng nƣớc dạng phân tán hoặc hòa tan, vậy cần phải sấy khô nƣớc trong tinh 

dầu.  

Tinh dầu sau khi lắng lọc và sấy khô nếu có màu trong sáng thì nhập 

kho bảo quản, nếu có màu sẩm, xấu thì dùng than hay đất hoạt tính để hấp 

phụ màu. 

2. Tính ƣu việt 

Nâng cao hiệu quả chất lƣợng và số lƣợng khi chiết xuất dầu tràm. 

3. Hình thức chuyển giao 

- Chìa khóa trao tay. 

- Cung cấp thiết bị 

4. Liên hệ chuyển giao 

Trung tâm Nghiên cứu &CGCN  Cơ điện Nông Nghiệp miền Trung 

- Địa chỉ: 152 - Phan Chu Trinh - TP Huế 

- Điện thoại: 0543-830509           Website:www.ttmientrung@vnn.vn 
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