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TÓM TẮT  

Bài báo trình bày nghiên cứu các phương pháp đo và kết quả phân tích (phương pháp hiển vi điện tử quét SEM, 
thành phần vật liệu EDX, nhiệt vi sai TG/DTA và phân tích các tính chất cơ lý). Đối với quá trình tổng hợp lưu huỳnh 
polime từ lưu huỳnh nguyên tố và dung môi cacbon disulfua trong quá trình nung nóng chảy lưu huỳnh nguyên tố. 
Nồng độ lưu huỳnh nguyên tố là 81,0% trọng lượng, nồng độ cacbon disulfua là 76,14% trọng lượng, tỷ lệ thể tích 
CS2/S nằm trong khoảng từ 0,875/1,0 đến 1,5/1,0. Nhiệt độ phản ứng được giữ trong khoảng từ 140ºC đến 200ºC. 
Thời gian phản ứng kéo dài từ 2,0 giờ đến 5,0 giờ. Ở điều kiện này, hiệu suất phản ứng là 70-90% theo lý thuyết.  

Từ khóa: Cacbon disulfua, lưu huỳnh nguyên tố, nhiệt độ. 

ABSTRACT 

This paper presents research on methods of measurement and analysis (SEM scanning electron microscope, 
EDX material composition, TG/DTA differential temperature and mechanical properties analysis). On the synthesis of 
sulfur polymer from elemental sulfur and carbon disulfide solvent during elemental sulfur melting. Elemental sulfur 
concentrations are 81,0% wt, carbon disulfide concentration is 76,14% wt, volumetric ratio CS2/S ranged from 
0,875/1.0 to 1,5/1,0. Reaction temperatures kept between 140°C and 200°C. The response time lasts from 2.0 hours 
to 5.0 hours. At this condition, the reaction yield is 70-90% of the theory. 
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