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Chương I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1  Tên chủ cơ sở 

*) Chủ đầu tư 

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0900219059 do phòng Đăng ký kinh 

doanh Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên chứng nhận lần đầu ngày 17 tháng 10 

năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 09 tháng 04 năm 2019. 

- Địa chỉ trụ sở chính: thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên. 

- Đại diện pháp luật: Ông Yutaka Takeda    Chức vụ: Tổng Giám đốc  

- Giấy chứng nhận đầu tư số 051022000021 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên 

cấp đăng ký lại lần đầu ngày 30/06/2008, điều chỉnh lần thứ hai ngày 29/12/2014. 

1.2. Tên cơ sở 

Tên cơ sở: Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam. 

 Địa điểm cơ sở: thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên. 

Cơ sở có tổng diện tích sử dụng là 83.881 m2 tại thôn Minh Khai, thị trấn Như 

Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên bao gồm khu nhà máy chính và khu nhà máy 

đúc vành.  

*) Vị trí tiếp giáp khu nhà máy chính của cơ sở cụ thể như sau: 

- Phía Bắc giáp công ty Ánh Sao; 

- Phía Nam giáp đường vào khu công nghiệp Như Quỳnh A; 

- Phía Đông giáp công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Huy Hoàng; 

- Phía Tây giáp đường QL5A. 

*) Vị trí tiếp giáp khu nhà máy đúc vành của cơ sở cụ thể như sau: 

- Phía Bắc giáp đất canh tác; 

- Phía Nam giáp nghĩa trang thôn Minh Khai; 

- Phía Đông giáp công ty Cao Hà; 

- Phía Tây giáp công ty Ánh Sao. 
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Hình 1.1. Sơ đồ vị trí cơ sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ vị trí Nhà máy  

 

Bảng 1.1. Toạ độ khép góc (tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30) 

Điểm  X Y 

1 02322465 00549004 

2 02322387 00549045 

3 02322411 00549102 

1 

3 

4 

5 

2 

15 

10 

9 

8 

7 

6 

16 

11 

12 

13 

14 

Khu nhà xưởng sản xuất 

(nhà máy chính) 

Khu nhà xưởng  

sản xuất (vành đúc) 

Vị trí 

dự án 
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Điểm  X Y 

4 02322348 00549164 

5 02322411 00549337 

6 02322595 00549242 

7 02322566 00549192 

8 02322623 00549166 

9 02322698 00549307 

10 02322646 00549356 

11 02322695 00549405 

12 02322820 00549263 

13 02322680 00549108 

14 02322622 00549138 

15 02322623 00549153 

16 02322566 00549178 

 

*) Mối tương quan và khả năng tác động của dự án với các đối tượng xung 

quanh 

- Giao thông: Dự án nằm cạnh đường quốc lộ 5A, hệ thống đường giao thông 

đã được trải nhựa đường hoàn thiện vì vậy điều kiện giao thông tương đối thuận lợi 

cho việc vận chuyển nguyên, nhiên vật liệu và tiêu thụ, phân phối sản phẩm tới các địa 

phương, thành phố khác. 

- Sông suối: Qua khu vực huyện Văn Lâm có hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải 

(sông Kim Sơn, Cửu An, Quảng Lãng, Tây Kẻ Sặt…). Kết hợp với hệ thống sông thủy 

lợi nội đồng đảm bảo được yêu cầu cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. Cách khu vực 

dự án khoảng 500m về phía Tây là sông Thiên Đức nơi tiếp nhận nước thải công 

nghiệp của dự án.  

- Kinh tế - xã hội: Gần khu vực dự án không có vườn quốc gia, khu dự trữ thiên 

nhiên, khu dự trữ sinh quyển, các khu bảo tồn thiên nhiên khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải 

trí và các khu di tích lịch sử văn hóa, di sản văn hóa đã xếp hạng vì vậy hoạt động kinh 

doanh sản xuất của cơ sở không gây ảnh hưởng tới các đối tượng kinh tế, xã hội này. 

-  Khu dân cư: Khu đất thực hiện dự án nằm gần Khu công nghiệp Như Quỳnh 

A nằm cách khu dân cư thôn Minh Khai về phía Bắc của dự án khoảng 200m. 

- Hiện trạng cấp điện, nước: 

+ Hiện trạng cấp điện: Dự án sử dụng điện từ lưới điện quốc gia để cấp điện cho 

các phân xưởng sản xuất và hệ thống xử lý nước thải, khí thải.  

+ Hiện trạng cấp, thoát nước: Hiện nay dự án đang sử dụng nước dưới đất để 

cung cấp cho quá trình sản xuất và sinh hoạt. Công ty hiện đang khai thác 03 giếng 
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khoan với tổng công suất là 1.500 m3/ngày, đêm nằm trong khuôn viên đất của Công ty 

để cấp nước cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của dự án. 

Hệ thống thoát nước được thiết kế và xây dựng đồng bộ với việc xây dựng nhà 

xưởng đảm bảo việc tiêu thoát nước, tránh tình trạng ngập úng cục bộ làm ảnh hưởng 

đến quá trình sản xuất của nhà máy. 

Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường của cơ sở: 

- Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hưng Yên về việc phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án Công ty TNHH phụ tùng ô tô xe 

máy Việt Nam. 

- Giấy phép xả thải số 2149/GP-UBND ngày 15/9/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hưng Yên. 

- Giấy phép xả thải số 1717/GP-UBND ngày 14/07/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hưng Yên. 

- Sổ đăng ký Chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH 33.000053.T 

ngày 31/3/2009 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp. 

- Thông báo số 1408/STNMT-QLMT ngày 24/8/2022 của Sở Tài nguyên và 

môi trường thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý 

chất thải của dự án.  

- Giấy chứng nhận số 38/TD-PCCC ngày 18/03/2016 của Phòng cảnh sát 

PCCC&CNCH- Công an tỉnh Hưng Yên về việc thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và 

chữa cháy. 

 Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công theo điểm d khoản 4 Điều 8 Luật Đầu tư công): nhóm A. 

 Loại hình dự án không thuộc dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, cơ 

sở có tiêu chí môi trường như dự án nhóm II theo quy định của Luật bảo vệ môi trường 

và nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1 Công suất của cơ sở 

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 051022000021 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng 

Yên cấp đăng ký lại lần đầu ngày 30/06/2008, điều chỉnh lần thứ hai ngày 29/12/2014 

thì mục tiêu quy mô của dự án như sau: 

- Mục tiêu: sản xuất, lắp ráp linh kiện, phụ tùng ô tô, xe gắn máy và phụ kiện 

kèm theo. 

- Quy mô dự án khi công suất đạt 2.000.000 bộ sản phẩm/năm (tương đương 

16.153 tấn sản phẩm/năm). Hiện công ty chỉ thực hiện sản xuất các linh kiện, phụ tùng 

xe gắn máy bằng nhôm đúc. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở 

Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam 
 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc- thông tin Tài nguyên và Môi trường 

ĐT: 02216.256.999                                                                                                    5 

- Do nhu cầu thị trường tiêu thụ linh kiện phụ tùng xe gắn máy bằng nhôm đúc 

và phụ kiện kèm theo tăng, vì vậy công ty điều chỉnh công suất sản xuất của nhà máy 

lên 3.500.000 bộ sản phẩm/năm (tương đương 22.869 tấn sản phẩm/năm).  

 Phạm vi lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở:  

 Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường này đánh giá tác động từ quá trình 

hoạt động sản xuất các linh kiện, phụ tùng xe gắn máy bằng nhôm đúc và đề xuất cấp 

giấy phép của nhà máy chính và nhà máy đúc vành với tổng công suất của dự án tại 

thời điểm 2.000.000 bộ sản phẩm/năm và khi nâng công suất của dự án lên 3.500.000 

bộ sản phẩm/năm.  

Khối lượng, tỷ lệ các sản phẩm của Nhà máy được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 1.2. Quy mô công suất của cơ sở 

STT Tên sản phẩm 

Công suất 

(bộ sản 

phẩm) 

Khối lượng 

nhôm 

(tấn/năm) 

Công suất 

(bộ sản 

phẩm) 

Khối lượng 

nhôm 

(tấn/năm) 

I 

Nhà máy chính 

2.000.000 10.797 3.500.000 15.193 

Các chi tiết, linh kiện, 

phụ tùng xe máy bằng 

nhôm đúc ( gồm 

xylanh, vách máy trái, 

vách máy phải, vỏ máy 

bên phải, vỏ máy bên 

trái, may ơ trước, may ơ 

sau, nhóm để chân trái, 

nhóm để chân phải, 

nhóm nắp hộp giảm tốc 

cuối, nắp máy trải, nắp 

máy phải, cụm nhông 

tải,...) 

II 
Nhà máy đúc vành 

2.000.000 5.356 3.500.000 7.676 
Vành đúc 

 Tổng  16.153  22.869 

Tỷ lệ chi tiết các sản phẩm cần xử lý bề mặt và sơn phủ của nhà máy như sau: 

40% đối với nhà máy chính, 100% đối với nhà máy đúc vành. 

1.3.2 Công nghệ sản xuất của cơ sở 

1.3.2.1. Quy trình sản xuất tại nhà máy chính  

*) Quy trình tổng quát quá trình sản xuất các chi tiết 
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Hình 1.2. Quy trình tổng quát quá trình sản xuất các chi tiết 

Công đoạn đúc 

Công đoạn mài 

Công đoạn sơn 

phủ 

Công đoạn lắp ráp 

Công đoạn kiểm 

tra cuối 

Sản phẩm hoàn chỉnh 

Nguyên liệu 

Bụi, ồn, CTR, nước 

thải, khí thải 

Nước thải, bụi sơn, hơi 

dung môi, bã sơn 

Ồn, bụi, CTR 

Sản phẩm lỗi 

hỏng, CTR 

 

Bụi, ồn, CTR, nước 

thải, khí thải, nhiệt dư, 

dầu thải, bavia 

Công đoạn gia công 

Sơn, dung môi pha 

sơn 

Cao su để chân, 

nhông,.. 

 

Dầu gia công, dầu 

rửa, nước 

Giáp mài, nước 

Hóa chất chống 

dính, nước 

Phoi nhôm, phoi gang, 

nước thải, dầu thải 
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*) Quy trình sản xuất khuôn đúc: 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Quy trình sản xuất khuôn đúc 

Thuyết minh quy trình: 

 - Gia công cắt gọt: Phôi thép được cưa cắt thành kích thước theo yêu cầu bản vẽ. 

Sau đó, phôi được đưa lên các máy gia công cắt gọt như phay, tiện, khoan, mài để gia 

công tùy theo yêu cầu tạo hình và độ chính xác của sản phẩm (bản vẽ). Quá trình này, 

các máy gia công sử dụng các loại dao cắt (dao tiện, dao phay, mũi khoan, đá mài) để 

cắt gọt kim loại tạo ra hình sản phẩm và sinh ra phoi thép, bột mài (khoảng 140 

Kg/ngày). Hàng ngày, phoi được thu gom vào xe thùng và được chở đến khu xử lý 

chung của nhà máy, phoi được bán và bột mài được thuê xử lý. Dao cắt chi tiết được 

làm mát bằng hỗn hợp dầu làm mát và nước. Hỗn hợp nước làm mát lẫn dầu được sử 

dụng tuần hoàn, khi nồng độ loãng sẽ được bổ sung thêm và được thay hoàn toàn 6 

Phôi (Thép) 

Gia công cắt gọt 

(Cưa, tiện, phay, khoan, mài) 

 

Nhiệt luyện (Tôi, Ram) 

 

Thấm Nitơ (N2) 

 

Đánh bóng 

Gia công tia lửa điện 

(Xung điện)  
Phin lọc dính phoi dầu 

1. Phin lọc. 

2. Dầu điện cực 

(Idemitsu Daphne Cut HL25S) 

 1. Nước sạch 

 2. Dầu làm mát 

(ECOCOOL600LBF) 

Lắp ráp, kiểm tra 

 

Sản phẩm hoàn thiện 

1. Điện. 

2. Khí Nitơ, Amoniac, Gas 

 (N2, NH3, C3H8) 

1.Khí thải (CO2+ hơi 

H2O). 

2. Nhiệt thải 

Bột mài dính dầu 
1. Đá mài 

2. Dầu điện cực 

(Idemitsu Daphne Cut HL25S) 

Nhiệt thải 
1. Điện. 

2. Khí Nitơ (N2) 

1. Phoi thép dính dầu 

2. Bột mài dính dầu 

3. Nước lẫn dầu 
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tháng/lần (2,5m3). Trung bình dùng khoảng 2,5 lít dầu/ngày. Khi thay thế hỗn hợp dầu 

làm mát sẽ được thu gom, chở đến khu vực lưu giữ chất thải của nhà máy và thuê đơn 

vị có chức năng xử lý. 

     

Cưa Tiện Phay Khoan Mài 

Hình ảnh gia công cắt gọt (Cưa, tiện, phay, khoan, mài) 

- Nhiệt luyện (Tôi, ram): Đối với các chi tiết yêu cầu nhiệt luyện, sau khi đã 

gia công chi tiết sẽ được đưa vào lò tôi chân không. Lò sẽ được hút hết không khí 

(chân không) rồi dùng điện nung sản phẩm lên đến tối đa 1.0300C trong khoảng thời 

gian nhất định. Sau đó sẽ xả khí Nito (~16 Kg/mẻ) vào để làm nguội chi tiết bằng nhiệt 

độ môi trường, kết thúc quá trình tôi. Chuyển sang quá trình ram, chi tiết sẽ tiếp tục 

nung nóng lên tối đa 6050C trong khoảng thời gian nhất định rồi được xả khí Nitơ làm 

nguội. Lượng Nitơ quá trình Ram là 8Kg/mẻ. Quá trình tôi, ram vỏ lò nóng lên và 

được làm mát bằng hệ thống nước tuần hoàn của tháp giải nhiệt. 

                                         

Hình ảnh công đoạn nhiệt luyện (tôi, ram) 

- Gia công tia lửa điện (Xung điện): Sau khi nhiệt luyện, với những chi tiết cần 

gia công bằng tia lửa điện, chi tiết được gá đặt trong môi trường dầu điện cực (Idemitsu 

Daphne Cut HL25S) và được phóng điện để tạo ra hình dạng theo bản vẽ. Quá trình này 

sinh ra phoi dạng bột lẫn trong dầu và được lọc thông qua phin lọc, tần suất thay phin 

lọc khoảng 6 tháng/lần, mỗi lần thay 6 phin lọc và chở ra khu xử lý chung của nhà máy, 

sau đó thuê xử lý. Dầu tuần hoàn và được bổ sung khi hao hụt theo phin lọc. 

                                      

Hình ảnh công đoạn gia công tia lửa điện (Xung điện) 
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- Đánh bóng: Sau khi đã tạo hình xong, chi tiết được đánh bóng bề mặt. Dùng đá 

mài dạng thanh kết hợp với 1 lượng nhỏ dầu điện cực (Idemitsu Daphne Cut HL25S) 

(0,05 lít/ngày) để làm bóng chi tiết. Quá trình này sinh ra 1 lượng rất nhỏ phoi dạng 

bột dính dầu (0,05Kg/ngày) và được thu gom ra khu vực lưu giữ chất thải của nhà 

máy, sau đó thuê đơn vị có chức năng xử lý. 

                                         

Hình ảnh máy đánh bóng 

- Thấm Nitơ: Đối với các chi tiết yêu cầu thấm N2, chi tiết được làm sạch và 

xếp vào lò. Lò hút chân không và gia nhiệt nung nóng chi tiết lên đến tối đa 520oC 

trong khoảng thời gian nhất định, sau đó khí NH3 được cấp vào lò để thực hiện chu 

trình thấm, khối lượng NH3 cho mỗi mẻ thấm ( ~15Kg). Khí NH3 trong môi trường 

nhiệt độ cao sẽ được tách ra thành nguyên tử Nito và Hidro, nguyên tử Nito sẽ được 

thấm vào bề mặt chi tiết còn phân tử khí H2 sẽ được đẩy ra vị trí để đốt, lúc này lò sẽ 

cấp khí gas C3H8 vào để đốt khí H2 bay ra và thải ra môi trường qua đường ống là khí 

CO2, hơi nước và nhiệt dư, quá trình thấm diễn ra trong thời gian nhất định. Tiếp đó 

khí N2 được cấp vào để làm nguội chi tiết đến nhiệt độ môi trường thì mở cửa lò lấy 

chi tiết ra, kết thúc quá trình thấm. Tần suất thấm: 1 lần/tuần nên lượng khí phát sinh 

là rất ít do đó ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể. 

                                          

Hình ảnh lò thấm Nitơ 

- Lắp ráp, kiểm tra: Sau quá trình gia công, nhiệt luyện và thấm Nitơ. Các chi 

tiết được lắp thành cụm và được căn chỉnh, đo kiểm rồi giao cho bộ phận yêu cầu. 
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*) Quy trình đúc 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Quy trình đúc các chi tiết 

Thuyết minh quy trình: 

Bộ phận Đúc là bộ phận đầu nguồn đúc ra sản phẩm ban đầu, loại sản phẩm là 

các linh kiện, phụ tùng xe máy Honda Việt Nam. Hiện tại quy mô bộ phận Đúc gồm 

có 03 xưởng Đúc (DC1, DC2, DC3) gồm 51 máy đúc, công nghệ sản xuất đúc áp lực 

cao (trong đó có 09 máy 800T, 07 máy 650T, 35 máy 350T). 

Gas, hóa chất khử xỉ : 

Aluminum flux T-22   
Nấu nhôm (lỏng) 

Ủ 

Đúc 

Sản phẩm sau dập 

cuống 

Bụi hơi nước , Nhiệt>38oC, 

Nước thải có lẫn dầu  

Chất thải rắn: cuống nhôm, 

bavia dính dầu, độ ồn 

Nguyên liệu  

Nhôm thỏi 

Bụi, khói từ xỉ nhôm, khí 

thải, nhiệt dư khoảng 45oC , 

xỉ nhôm, Độ ồn 

(Mài –Gia công) 

 Gắn keo   

OK 

Phun bi   1 nhóm 

 chi tiết  
Rũa via   Tôi nhiệt    

1nhóm  

chi tiết  

Chi tiết  NG rỗ (hờ khí)  MC trả lại 

Keo (Special 

Sealant TSP 99), 

nước rửa sản phẩm  

Hóa chất chống dính, 

nước làm mát khuôn:  

1. Die lubricant SL2490 

2. SL 2933  

1. Dầu bôi trơn đầu 

đẩy:TIP P-51 

2. Dầu thủ lực  máy đúc 

HOUGHTOLUBR

IC B230 

3. Dầu thủ lực Hydro 

WG - 46 

 Nước thải  

Bụi nhôm, 

bavia 

Bụi, Chất 

thải rắn 
Nhiệt dư 

35oC 

Điện Nhiệt 40oC 

Dập cuống 
Chất thải rắn (Nhôm vụn 

không dính dầu ) 

Điện 
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- Nguyên liệu: là các thỏi nhôm hợp kim 80% nhôm trở lên và các bavia, sản 

phẩm lỗi hỏng từ bộ phận đúc được phân định không phải chất thải nguy hại được đưa 

vào lò nấu nhôm công suất 1500Kg/lò. Nhiên liệu để sử dụng cho lò nấu nhôm là khí gas. 

- Nấu nhôm: Tại công đoạn này có tổng số 06 lò: Gồm 05 lò nấu với công suất 

1,5 tấn (04 lò phục vụ sản xuất thường xuyên, 01 lò để dự phòng sửa chữa, bảo dưỡng  

định kỳ) và 01 lò công suất 0,5 tấn. Nhiệt độ làm nóng chảy  7300C – 8000C (thiết kế 

công suất là 1000oC). Thời gian nấu 1h/mẻ  với 1,5tấn/ 1lần/ 1 lò. Trong quá trình nấu, 

dùng 1 Kg hóa chất khử xỉ trong nhôm là Aluminum flux T-22 sẽ được bổ sung với 

lượng 10 – 14 Kg/mẻ để loại bỏ các tạp chất còn lại trong nhôm. Khối lượng chất thải 

rắn (xỉ nhôm, bột xỉ) phát sinh tại công đoạn này khoảng 0,27 tấn/ngày và được thu 

gom về khu lưu giữ chất thải để xử lý theo quy định. Nhôm sau khi được nấu sẽ chảy 

xuống buồng ủ của lò nấu. 

Trong quá trình dùng hóa chất Aluminum flux T-22 để  loại bỏ các tạp chất còn 

lại trong nhôm thì phát sinh hơi nhôm, bụi khí thải được hệ thống hút khói bụi xử lý qua 

công nghệ lọc phun mưa tách cặn bụi được lắng xuống bể chứa và được vệ sinh khoảng 

6 tháng/ 1 lần. Khối lượng căn bụi nhôm cháy khoảng 1,2 tấn/6 tháng (4 lò) được tách 

riêng để xử lý theo quy định. Nhiệt dư tỏa ra được hệ thống quạt hút  hút đẩy ra ngoài. 

- Ủ nhôm: Nhôm lỏng sau khi được lấy ra thùng chứa (0,5 tấn/thùng chứa) thì 

được chuyển đổ vào lò ủ nhiệt sử dụng điện tại máy đúc trong thời gian 60 phút/lần để 

giữ nhiệt trong quá trình đúc. Việc vận chuyển nhôm nấu chảy sang công đoạn lò ủ tại 

máy đúc được thực hiện bằng xe nâng chuyên dụng  đổ rót vào. 

- Tại công đoạn đúc: Sử dụng hóa chất chống dính khuôn (Die lubricant 

SL2490 và  SL 2933) pha 1% với nước được xịt vào mặt khuôn (1lít hóa chất /100lít 

Nước). Sau đó nhôm nóng chảy tại lò ủ được gáo múc đổ vào đường ống dẫn nhôm 

(TIP) vào khuôn để tạo hình cho sản phẩm. Tại công đoạn này sử dụng dầu bôi trơn TIP 

P-51 để bôi trơn đường ống dẫn nhôm (theo dạng nhỏ giọt) lượng sử dụng khoảng 0,8 

lít/1máy/1ngày. Khuôn đúc được làm mát gián tiếp phía sau bằng nước làm mát. Lượng 

nước làm mát này được sử dụng tuần hoàn và được giải nhiệt bằng tháp giải nhiệt. Dung 

tích bể chứa nước làm mát tổng 75m3, bể chứa hóa chất chống dính khuôn tổng 9m3, bể 

chứa nước thải tổng 53m3. Bể chứa nước làm mát được vệ sinh 1 năm /1 lần, nước trong 

bể được hút về khu xử lý tổng của nhà máy để xử lý, sau đó bơm nước sạch vào. Bể 

chứa nước thải được hệ thống hút tự động về khu xử lý nước nước thải công nghiệp của 

nhà máy chính. Chất thải rắn như cuống nhôm, bavia đầu đẩy... (dính dầu bôi trơn...) 

phát sinh khoảng 0,24 tấn/ ngày. Chủ dự án đã tiến hành lấy mẫu phân tích các loại chất 

thải này và so sánh với QCVN 07:2009/BTNMT. Kết quả cho thấy chất thải được thu 

gom tại khu vực trong sàn và gầm của máy đúc được phân định là chất thải nguy hại, 
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còn các loại chất thải được thu gom tại các khu vực khác được quản lý như chất thải 

thông thường (Báo cáo kết quả phân định chất thải được đính kèm phụ lục). 

- Công đoạn dập cuống: Sau khi đúc, loại máy đúc bán tự động (35 máy 350T) 

thì công nhân vận hành máy dùng kìm gắp lấy sản phẩm ra đập tách sản phẩm và ba 

via cuống, loại máy đúc tự động (16 máy gồm: 09 máy 800T và 07 máy 650T) thì 

Robot gắp sản phẩm ra băng chuyền chuyển đến vị trí gá dập cuống, nhân viên gắp sản 

phẩm vào gá dập để dập tách sản phẩm và bavia, cuống. 

Công đoạn này phát sinh chất thải rắn thông thường gồm bavia, cuống nhôm và 

hàng lỗi hỏng tại công đoạn đúc khối lượng khoảng 60 tấn/ngày. Các loại chất thải này 

sau khi được phân tích và so sánh với QCVN 07/2009/BTNMT và được phân định là 

chất thải thông thường, sau đó được vận chuyển về lò nấu nhôm để pha trộn nhôm thỏi 

nấu tái sử dụng. Nhiệt phát sinh được hệ thống giàn lạnh thổi khí mát vào làm điều hòa 

giảm nhiệt độ trong xưởng. Sản phẩm sau đúc được nhân viên QC kiểm tra chất lượng 

và chuyển sang công đoạn tiếp theo. Trong đó: 

+ Công đoạn dũa via: Tại công đoạn dũa via dùng robot cắt via và máy dũa 

tay. Tại công đoạn này phát sinh ra  ba via và được thu gom về lò nấu để tái sử dụng. 

Có 1 nhóm chi tiết Xylanh qua công đoạn dũa via và sau khi dũa via có 1 nhóm chi tiết 

chuyển sang công đoạn tôi nhiệt và 1 nhóm chi tiết khác được chuyển sang bộ phận 

Mài - Gia công. 

Nhóm chi tiết Công đoạn tiếp theo Hình ảnh 

Xylanh 

Tôi nhiệt 

 

Bộ phận Mài - Gia công 

 

 + Công đoạn tôi nhiệt: Tại công đoạn tôi nhiệt (tự động), nhiệt độ tiêu chuẩn 

dưới 500oC. Sản phẩm sau khi Tôi nhiệt chuyển ra vị trí chờ nguội và chuyển sang bộ 

phận Gia công.   

+ Công đoạn phun bi: Có nhóm chi tiết vỏ máy (trái, phải) qua công đoạn 

phun bi gồm:  
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Nhóm chi tiết Công đoạn tiếp theo Hình ảnh 

Vỏ máy bên trái 

Bộ phận Mài 

 

Vỏ máy bên phải 

 

Vỏ máy bên phải 

 

 Tại công đoạn phun bi sử dụng bi Inox loại 0,3mm lượng bi sử dụng trong máy 

trung bình khoảng 700Kg~1.000Kg  sản phẩm được xếp vào băng tải chuyển vào máy. 

Chi tiết sau khi phun bi được chuyển sang bộ phận Mài. Công đoạn này phát sinh ba 

via, bụi nhôm và được thu gom bằng hệ thống máy hút bụi về thùng chứa khối lượng 

khoảng 0,02 tấn/tuần.  

Ngoài ra, có 3 nhóm chi tiết được chuyển luôn sang bộ phận Mài gồm: 

   

Nhóm để chân (trái, phải)                   Nhóm vách máy (trái, phải)            Nhóm nắp hộp giảm tốc cuối                 

+ Công đoạn Gắn keo: Chi tiết bị rỗ (hở khí) sau khi được phát hiện tại bộ phận 

Gia công chuyển về bộ phận Đúc, xếp vào giá đựng di chuyển bằng ba lăng vào bể chứa 

keo Special Sealant TSP 99 (dung tích khoảng 450 lít), ngâm và vắt trong thời gian 90 

phút rồi chuyển sang bể nước nóng làm đông keo (nhiệt độ nước khoảng 100°C), ngâm 

15 phút sau đó chuyển sang bể rửa 15 phút và di chuyển ba lăng cẩu giá hàng ra kiểm tra 

xếp xe chuyển lại bộ phận Gia công. Thành phần của keo chủ yếu là chất kết dính, 

không có hơi dung môi do đó công đoạn gắn keo không làm phát sinh khí thải. Tần suất 

làm việc 14h/ngày, công đoạn này được vệ sinh định kỳ 2 tuần/1 lần. Phát sinh nước thải  

khoảng (5.000 lít/2 tuần). Nước thải được bơm vào thùng chứa chuyên dụng chuyển về 

khu vực lưu giữ chất thải của nhà máy để xử lý theo quy định. 
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*) Bộ phận mài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5. Quy trình công nghệ mài sản phẩm 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Một số sản phẩm sau khi đúc được chuyển tới công đoạn mài. Mục đích để xử lý 

ba via và đánh bóng nhằm nâng cao chất lượng bề mặt trước khi chuyển công đoạn Gia 

công và sơn. Tại đây, các sản phẩm được chia ra làm 3 nhóm: R/L cover – L side (nắp 

Sản phẩm sau đúc 

Nhóm 2 
Holder R/L 

(Để chân phải – trái) 

Nhóm 1  
R/L cover – L side 
(nắp máy phải – trái) 

Nhóm 3 
R/L case 

(Vách máy phải – trái) 

Dũa via Dũa via Dũa via 

Khoan lỗ Robot mài 
Robot cắt 

via 

Robot cắt 

via 
Mài bóng 

bằng máy mài hơi 

Sản phẩm sau mài 

Mài giáp 

vòng 

Mài bóng 
bằng sợi kim 

loại 

Mài bóng 
bằng máy mài hơi 

Phun bi 

Đánh bóng 

bằng bi 

Mài bóng 
bằng máy mài hơi 

Bụi nhôm, via 

nhôm, tiếng ồn 

Bụi nhôm, 

chất thải rắn 

(giáp mài) , 

tiếng ồn 

Bụi nhôm, chất 

thải rắn (giáp 

mài), tiếng ồn 

Bụi nhôm, via 

nhôm, tiếng ồn 

Hỗn hợp nước, 

phoi nhôm, tiếng 

ồn 

Bụi nhôm, 

via nhôm, 

tiếng ồn 

Bụi nhôm, chất thải rắn 

(giáp mài),  tiếng ồn 

Bụi nhôm, chất thải rắn 

(bánh mài kim loại), 

tiếng ồn 

Bụi nhôm, chất thải rắn 

(giáp mài) tiếng ồn 

Bụi nhôm, tiếng ồn 

Hỗn hợp nước, tiếng 

ồn 

Nước, hóa 

chất 

(ECOCOOL 

600 NBF K) 

Nước, hóa 

chất CDV - 10 

Bụi nhôm 

via nhôm, 

tiếng ồn 

Bụi nhôm, 

via nhôm 

tiếng ồn 

Bụi nhôm, chất 

thải rắn (giáp mài), 

tiếng ồn 

Bi Inox 

0.3mm 

Giáp mài 

Giáp mài 

Bánh mài 

sợi kim loại 

Giáp mài 

Giáp mài 

Giáp mài 
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máy phải – trái), Holder R/L (để chân phải – trái) và R/L case (vách máy phải - trái). 

Mỗi nhóm có quy trình mài khác nhau: 

- Đối với nhóm sản phẩm R/L cover – L side (nắp máy phải – trái): Các 

công đoạn mài được thực hiện lần lượt theo trình tự: dũa via, Robot mài, mài bóng 

bằng máy mài hơi. 

  

 

 

  

 

 

+ Tại công đoạn dũa via: Dùng máy dũa via đã được lắp dũa để loại bỏ via 

nhôm mặt trong và xung quanh sản phẩm. Trong quá trình thực hiện phát sinh ra bụi, 

via nhôm và tiếng ồn. Bụi, via nhôm rơi xuống khay hứng. Sau đó, được thu gom vào 

thùng, chuyển ra khu lưu giữ chất thải để thuê đơn vị chức năng xử lý. 

+ Tại công đoạn Robot mài: Sau khi dũa via, sản phẩm được chuyển đến công 

đoạn robot mài đã lắp giáp mài vòng kích thước 50mmx2100mm để làm sạch nhẵn bề 

mặt sản phẩm. Chính vì thế, nên công đoạn này phát sinh bụi nhôm mịn. Bụi nhôm 

mịn được hút xuống đường ống ra máy hút bụi. Giáp mài (chất thải rắn) được thu gom 

vào thùng rác chuyển ra khu lưu giữ chất thải để xử lý theo quy định . 

+ Tại công đoạn mài bóng bằng máy mài hơi: Tiếp theo, sản phẩm được chuyển 

tới công đoạn mài bằng máy mài hơi với mục đích xử lý các vị trí khiếm khuyết nhỏ, 

góc cạnh. Để thực hiện công đoạn này cần sử dụng giáp tròn kích thước 50mm. Tại 

đây phát sinh lượng bụi nhôm mịn, bụi rơi xuống phễu hút bụi rồi xuống đường ống ra 

máy hút bụi. Giáp mài (chất thải rắn) được thu gom vào thùng rác chuyển ra khu lưu 

giữ chất thải để xử lý theo quy định . 

- Đối với nhóm sản phẩm Holder R/L (để chân phải – trái): Các công đoạn 

mài được thực hiện như sau: dũa via, khoan lỗ, Robot cắt via, mài giáp vòng, mài bóng 

bằng sợi kim loại, mài bóng bằng máy mài hơi, phun bi, và đánh bóng bằng bi. 

 

 

  

 

 

 

 

 + Tại công đoạn dũa via: Dùng máy dũa via đã được lắp dũa để loại bỏ via 

nhôm mặt trong sản phẩm. Bụi và via nhôm phát sinh trong khi dũa via rơi xuống khay 

hứng. Sau đó, được thu gom vào thùng, chuyển về khu lưu giữ chất thải của nhà máy 

để xử lý theo quy định.  

Để chân 
phải

 chân phải 

Để chân trái 

Nắp máy phải Nắp máy trái Nắp máy 

trái 
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 + Tại công đoạn khoan lỗ: Sau khi dũa via, sản phẩm được chuyển tới công 

đoạn khoan lỗ để tạo lỗ lắp ráp. Trong quá trình khoan, hỗn hợp nước pha với hóa chất 

làm mát (ECOCOOL 600 NBF K) theo tỷ lệ (10:5) liên tục xả vào vị trí lỗ khoan để 

làm mát mũi khoan. Phoi nhôm phát sinh trong quá trình khoan được hứng tại khay, 

rồi đổ vào xe chứa. Hỗn hợp nước và hóa chất làm mát được bơm tuần hoàn liên tục 

trong máy, tần suất thay thế 6 tháng/lần, trung bình 20 lít/ máy. Xe chứa phoi nhôm và 

thùng chứa hỗn hợp nước và hóa chất làm mát sau thu gom được chuyển ra khu lưu 

giữ chất thải nhà máy để xử lý theo quy định. Chủ dự án đã lấy mẫu phân tích để phân 

định loại chất thải đối với các sản phẩm lỗi hỏng phát sinh tại công đoạn này và so 

sánh với QCVN 07:2009/BTNMT. Kết quả cho thấy các sản phẩm lỗi hỏng được phân 

định không phải là chất thải nguy hại do đó được quản lý như chất thải thông thường. 

Vì vậy, các sản phẩm lỗi hỏng phát sinh sẽ được chuyển về lò nấu để nấu lại. (Báo cáo 

phân định chất thải được đính kèm phụ lục). 

+ Tại công đoạn Robot cắt via: Sản phẩm được chuyển đến công đoạn robot cắt 

via sau khi hoàn thiện công đoạn khoan, để làm sạch via nhôm xung quanh sản phẩm. 

Chính vì thế, nên tại công đoạn này phát sinh bụi, via nhôm. Bụi, via nhôm rơi xuống 

dưới khay hứng trong máy, được thu gom vào xe, chuyển về khu lưu giữ chất thải của 

nhà máy để xử lý theo quy định. 

+ Tại công đoạn mài giáp vòng: Sau khi Robot cắt via xử lý sạch via xung 

quanh bề mặt sản phẩm, tiếp tục chuyển sản phẩm tới công đoạn mài để làm nhẵn bề 

mặt sản phẩm. Sản phẩm được tỳ vào máy mài đã lắp giáp mài vòng 50mmx2100mm. 

Tại đây, phát sinh ra bụi nhôm (bao gồm: bụi mịn và bụi thô), chất thải rắn. Bụi mịn 

được hút xuống đường ống ra máy hút bụi, còn lại rơi xuống rãnh nước vào bể lắng 

tuần hoàn. Tại bể lắng tuần hoàn, bụi ướt được gom lại thùng chứa rồi chuyển ra khu 

lưu giữ chất thải, để xử lý theo quy định. Còn nước theo đường ống dẫn ra bể thu gom, 

rồi được bơm về hệ thống xử lý nước thải công nghiệp của nhà máy chính. Bụi thô rơi 

xuống khay hứng trong vỏ máy mài được thu gom vào thùng chứa, tiếp tục chuyển ra 

khu lưu giữ rác thải, để xử lý theo quy định thuê đơn vị bên ngoài xử lý. Giáp mài 

(chất thải rắn) được phân loại và thu gom vào thùng rác chuyển ra khu lưu giữ chất 

thải để xử lý theo quy định. 

+ Tại công đoạn mài bóng bằng sợi kim loại: Tại công đoạn mài giáp vòng chỉ 

xử lý mụn nhôm và khiếm khuyết trên bề mặt rộng, không xử lý được tại các vị trí 

nhỏ, góc cạnh nên phải mài bóng bằng bánh mài sợi kim loại để tạo độ sáng đều cho 

sản phẩm. Bụi nhôm mịn phát sinh từ đây được hút xuống đường ống hút ra máy hút 

bụi hoặc rơi xuống rãnh nước (quy trình xử lý bụi tại rãnh nước giống công đoạn máy 

mài giáp vòng). Bánh mài sợi kim loại (chất thải rắn) sau sử dụng được thu gom 

chuyển ra khu lưu giữ rác để xử lý theo quy định. 
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- Tại công đoạn mài bóng bằng máy mài hơi: Tiếp theo, sản phẩm được chuyển 

tới công đoạn mài bằng máy mài hơi (myton/baby). Về cách thức thực hiện tương tự 

như nhóm sản phẩm R/L cover – L side (nắp máy phải – trái). 

- Tại công đoạn phun bi: Sau khi mài bóng bằng máy mài hơi sản phẩm được 

chuyển sang máy phun bi. Công đoạn này sử dụng những viên bi bằng Inox có kích 

thước 0,3 mm để làm nhẵn bề mặt sản phẩm. Trong quá trình phun bi, sản phẩm có phát 

sinh ra bụi mịn, được hệ thống máy hút bụi của máy hút lại. Bụi được giữ lại ở buồng 

lọc, rồi xuống thùng chứa bụi, chuyển ra khu lưu giữ chất thải để xử lý theo quy định. 

- Tại công đoạn đánh bóng bằng bi: Sản phẩm được chuyển tới công đoạn đánh 

bóng bằng bi có sử dụng bi inox kích thước 3,96mm ~ 4,76mm và hỗn hợp nước pha 

với hóa chất đánh bóng (CDV – 10, tỷ lệ khoảng 4%). Hỗn hợp nước pha hóa chất bổ 

sung thông qua hệ thống cấp tự động, sau đó được thải ra ngoài theo ống dẫn xuống 

rãnh ra bể thu gom, rồi được bơm đẩy bể xử lý nước thải nhà máy. Tại công đoạn này 

nếu có phát sinh sản phẩm lỗi hỏng sẽ được quản lý như chất thải thông thường.  

+ Đối với nhóm sản phẩm R/L Case (Vách máy phải - trái): Để hoàn thiện sản 

phẩm phải thực hiện qua 3 công đoạn: dũa via, Robot cắt via, đánh bóng bằng máy mài hơi. 

 

 

  

 

 

 

 

 - Tại công đoạn dũa via: Cách thức thực hiện công đoạn này tương tự công 

đoạn dũa via nhóm sản phẩm Holder R/L (để chân phải – trái). 

  - Tại công đoạn Robot cắt via: Sản phẩm được chuyển đến công đoạn robot 

cắt via sau khi hoàn thiện công đoạn dũa via, để làm sạch via nhôm xung quanh sản 

phẩm. Chính vì thế, nên công đoạn này phát sinh bụi, via nhôm. Bụi, via nhôm rơi 

xuống dưới khay hứng trong máy, được thu gom vào xe chuyển về khu lưu giữ chất 

thải của nhà máy để xử lý theo quy định. Tại công đoạn này nếu có phát sinh sản phẩm 

lỗi hỏng sẽ được quản lý như chất thải thông thường.  

- Tại công đoạn đánh bóng bằng máy mài hơi: Do yêu cầu vị trí ô dập số của 

sản phẩm L-case (vách máy trái), nên sau khi Robot cắt via xong, sản phẩm được 

chuyển tới công đoạn đánh bóng bằng máy mài hơi để làm nhẵn bề mặt ô dập số, tại 

công đoạn có lắp giáp mài 20cmx10cm. Lượng bụi phát sinh là bụi nhôm mịn, tiếng 

ồn. Bụi nhôm mịn được phễu hút xuống đường ống hút ra máy hút bụi. Giáp mài thải 

được thu gom vào thùng rác chuyển ra khu lưu giữ chất thải để xử lý theo quy định.  

Vách máy phải Vách máy trái 
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*) Bộ phận gia công 

Hình 1.6. Quy trình gia công sản phẩm 

Thuyết minh quy trình gia công: 

Sản phẩm sau khi đúc, mài được chuyển tới công đoạn gia công. Tại công đoạn 

Gia công các sản phẩm được chia ra làm 2 nhóm:   

- Nhóm 1:  

Sản phẩm sau Đúc, Mài 

 

Kiểm tra số lượng 

 

Cắt mặt, xẻ rãnh 

Khoan, tạo ren 

Tạo lỗ 

Kiểm tra độ kín bề mặt 

 

Kiểm tra 

Đóng hàng 

1. Dầu cắt gọt 

ECOCOL600LBF 

2. Dầu roa CASTROL 

SYNTILO 9954 

3. Nước RO 

Via nhôm 

1. Dầu rửa CLEAN 

SUPER E-210LV 

2. Nước RO 

Nước thải lẫn dầu 

 

Xuất hàng sang bộ 

phận tiếp theo 

Rửa bề mặt 

Xuất hàng sang 

bộ phận Sơn 

Xuất hàng sang bộ 

Kho thành phẩm 

Làm sạch via 

 

Phoi nhôm, gang 

Nước thải lẫn dầu 

 

Dầu chống gỉ Rust 

Proof Oil 
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Nắp máy 

phải 
Nắp máy trái Nắp máy trái Cụm may ơ 

Cụm bắt nhông tải 

sau 

- Nhóm 2:  

    

Xi lanh Vách máy Vách máy phải Vách máy trái 

Các công đoạn gia công được thực hiện lần lượt theo trình tự:  

- Tại công đoạn dũa via: Dùng dũa để loại bỏ via nhôm mặt trong và xung 

quanh sản phẩm. Trong quá trình thực hiện phát sinh ra via nhôm, via nhôm rơi xuống 

khay hứng. Sau đó, được thu gom vào thùng chuyển ra khu vực lưu giữ chất thải sau 

mỗi ca sản xuất chuyển ra khu lưu giữ chất thải để xử lý theo quy định. Tại công đoạn 

này nếu có phát sinh sản phẩm lỗi hỏng sẽ được quản lý như chất thải thông thường.  

- Tại công đoạn cắt mặt, xẻ rãnh, khoan, tạo ren, tạo lỗ:  

+ Đối với các sản phẩm nhóm 1: Để thực hiện công đoạn này cần sử dụng dầu 

cắt gọt (dầu cắt gọt COCOL600LBF) được pha lẫn nước. Dầu cắt gọt sử dụng khoảng 

1,5 lít/ ngày/ máy; lượng nước thải lẫn dầu phát sinh 1,8 m3/ ngày. Đối với nước thải 

lẫn dầu được chảy qua lưới lọc tại bể lắng. Phoi được tách riêng và chuyển ra khu lưu 

giữ chất thải để xử lý theo quy định. Nước lẫn dầu được quay tuần hoàn lại khoảng 

(1,5 m3/ ngày)  sử dụng cho việc cắt gọt sản phẩm. Còn lại được chuyển ra khu vực 

lưu giữ chất thải để xử lý theo quy định. Tại công đoạn này nếu có phát sinh sản phẩm 

lỗi hỏng sẽ được quản lý như chất thải thông thường.  

+ Đối với các sản phẩm nhóm 2: Để thực hiện công đoạn này cần sử dụng dầu 

(dầu cắt gọt COCOL600LBF, dầu roa CASTROL SYNTILO 9954) được pha lẫn 

nước. Dầu cắt gọt sử dụng khoảng 1,5 lít/ngày/máy, lượng nước thải lẫn dầu phát sinh 

3,14 m3/ ngày. Đối với nước thải lẫn dầu được chảy qua lưới lọc tại bể lắng. Phoi được 

tách riêng và chuyển ra khu lưu giữ chất thải để xử lý theo quy định. Nước lẫn dầu 

được quay tuần hoàn lại khoảng 2,64 m3/ ngày sử dụng cho việc cắt gọt sản phẩm. Còn 

lại được chuyển ra khu lưu giữ chất thải để xử lý theo quy định. Tại công đoạn này nếu 

có phát sinh sản phẩm lỗi hỏng sẽ được quản lý như chất thải thông thường.  

- Công đoạn kiểm tra độ kín bề mặt: Tại công đoạn này sản phẩm được ép chặt 

và được bơm một lượng khí vào để kiểm tra độ kín sản phẩm. Tại công đoạn này nếu 

có phát sinh sản phẩm lỗi hỏng sẽ được quản lý như chất thải thông thường.  
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- Tại công đoạn Rửa bề mặt sản phẩm: Các sản phẩm nhóm 1 sau khi kiểm tra 

độ kín sản phẩm ở công đoạn trên, sản phẩm được chuyển sang máy rửa để rửa sạch bề 

mặt sản phẩm. Phát sinh nước lẫn dầu do sản phẩm dính dầu từ các công đoạn trước. 

Đối với nước thải lẫn dầu được chảy qua lưới lọc tại bể lắng. Phoi được tách riêng 

chuyển ra khu lưu giữ chất thải để xử lý theo quy định. Nước lẫn dầu được quay tuần 

hoàn sử dụng cho việc cắt gọt sản phẩm. Tại công đoạn này nếu có phát sinh sản phẩm 

lỗi hỏng sẽ được quản lý như chất thải thông thường.  

Đối với sản phẩm nhóm 2: Công đoạn này cần sử dụng dầu rửa CLEAN SUPER 

E-210LV được pha lẫn nước (2,0lít/ máy/ ngày). Đối với nước thải lẫn dầu được chảy 

qua lưới lọc tại bể lắng. Phoi được tách riêng và chuyển ra khu lưu giữ chất thải để xử lý 

theo quy định. Nước lẫn dầu được thay thế định kỳ khoảng 1,8m³/ tháng. Được chuyển 

ra khu lưu giữ chất thải để chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý. Tại công đoạn 

này nếu có phát sinh sản phẩm lỗi hỏng sẽ được quản lý như chất thải thông thường.  

- Tại công đoạn kiểm tra: Tại công đoạn này sản phẩm được nhân viên kiểm tra 

bề mặt, kích thước theo bản vẽ. Tại công đoạn này nếu có phát sinh sản phẩm lỗi hỏng 

sẽ được quản lý như chất thải thông thường.  

- Tại công đoạn đóng hàng: Tại công đoạn này sản phẩm nhóm 1 được nhân 

viên xếp vào xe chuyển sang bộ phận sơn, các sản phẩm nhóm 2 được nhân viên xếp 

vào xe, hộp chuyển sang kho thành phẩm. (Riêng sản phẩm vách máy phải, vách máy 

trái và Xi lanh được phun dầu chống gỉ Rust Proof Oil,) để bảo quản sản phẩm. Không 

phát sinh nước thải ra môi trường. 
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*) Bộ phận sơn phủ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.7. Quy trình sơn phủ sản phẩm 

Thuyết minh quy trình: 

- Sản phẩm từ bộ phận gia công như vỏ máy phải, vỏ máy trái, may ơ trước, 

may ơ sau, vỏ máy trái được chuyển từ bộ phận gia công về bộ phận sơn. 

- Treo sản phẩm lên giá treo, đậy nắp, nút: sau đó treo lên giá treo theo kế hoạch 

sản xuất từng chi tiết, từng model, một số sản phẩm được đậy nút vào các vị trí lỗ gia 

 - Chất thải rắn: giẻ lau, vỏ thùng 

sơn, vỏ thùng dung môi pha sơn. 

 - Chất thải lỏng: dung môi rửa 

dụng cụ 

 -Hơi dung môi, mùi sơn 

 - Nước thải : Nước xử lý tách bã 

sơn 

 - Chất thải rắn: bã sơn 

Sơn và dung môi pha sơn : 
 -SUPERLAC HS 600 U/C NH 35M 

 -SUPERLAC HS 1200T/C CLEAR 

-SPL N82 NH-303M 

 -ORGA M- 8000 BLACK 

 -SPL V2000 - NH - 364M  

-BELCOAT NO.5100 NH-A62 

MAGNETITE SILVER MELATIC 1 

COAT 

-SPL TG TC THINNER 

-SPL HS- UCS E.G THINNER ( HV ) 

-ORGA UCS  2 THINNER ( NEW ) 

-HI-URETHAN No.5000 THINNER 

S/V U/C 

Sơn sản phẩm Pha 

sơn 

Hóa chất: Surtec144, Surtec497, 

Surtec640, chất chỉ thị màu 

Treo sản phẩm lên  

giá treo, đậy nắp, nút 

Xử lý bề mặt 

Sản phẩm từ bộ phận gia công 

(Vỏ máy, may ơ, nhông sau xe) 

Nước thải: Nước, hóa chất tẩy 

rửa sản phẩm thải 

Chất thải rắn: vỏ thùng hóa chất 

Gas Sấy khô nước Khí thải vô cơ, nhiệt độ 36-55oC 

Xuất đến công đoạn lắp ráp Nhập kho 

Kiểm tra SP 
NG hủy tách riêng để 

xử lý theo quy định 

Sửa OK treo lên dầy chuyền sơn lại 

Gas 

Sơn bám vào giá treo, nắp và nút đậy 
Dỡ sản phẩm từ 

giá treo, tháo nắp 

nút 

 

Sấy khô sơn 
Khí thải: Hơi dung môi hữu cơ, 

nhiệt độ 36~55oC 

Chất thải rắn: Sơn bám trên giá 

treo  nắp, nút đậy thuê ngoài xử lý 
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công ngăn ngừa sơn bám vào lỗ gia công. Sản phẩm sau đó được chuyển đến công 

đoạn xử lý bề mặt. 

- Xử lý bề mặt: Công đoạn xử lý bề mặt trải qua 11 bể lần lượt như sau:  

+ Bể số 1 (Rửa nước nóng): Nước nóng của lò nấu nước thông qua thiết bị trao 

đổi nhiệt dạng tấm hình sóng để tăng nhiệt cho dung dịch trong bể rửa nước nóng với 

nhiệt độ tối đa 50°C, sử dụng  nước mềm (Soft) để phun rửa bề mặt sản phẩm, sử dụng 

motor với công xuất 4,0 kW để bơm phun rửa bề mặt sản phẩm, nhằm mục đích rửa 

sạch bụi bẩn bám trên bề mặt sản phẩm, nước được cấp liên tục vào bể và chảy tràn ra 

ngoài rãnh sau đó chảy vào bể chứa trước khi bơm hút ra khu vực xử lý nước thải của 

công ty. Lượng thải trung bình ngày khoảng 13~14m³. Bể được thay mới định kỳ 2 

ngày/1 lần . Bể được làm từ thép không gỉ với thể tích là 1,5m³ 

+ Bể số 2 (tẩy dầu 1): Sử dụng dung dịch hóa chất Surtec 144 (mang tính kiềm 

NaOH) pha loãng với nước ở nồng độ 15~20ml/l, nước nóng của lò nấu nước thông qua 

thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm hình sóng để tăng nhiệt cho dung dịch trong bể tẩy dầu 

với nhiệt độ tối đa 50°C. Sử dụng motor bơm có công xuất 4,0 kW để bơm phun rửa bề 

mặt sản phẩm, nhằm mục đích lọai bỏ dầu mỡ bám trên bề mặt sản phẩm. Hóa chất được 

cấp bổ sung hàng giờ tự động bằng máy bơm với lưu lượng nhất định. Được thay mới 

định kỳ 1 tháng /1lần khoảng 27~30Kg, bằng cách đổ trực tiếp vào bể pha loãng với 

nước sau đó bơm phun tuần hoàn. Hóa chất thải được chảy ra rãnh sau đó chảy vào bể 

chứa trước khi bơm ra khu xử lý nước của công ty. Lượng thải ra một tháng khoảng 

1,2m³. Bể được làm từ thép không rỉ với thể tích là 1,5m³. Dung dịch trong bể tẩy dầu 1 

có thể thông qua máy lọc giấy để tiến hành lọc dầu bẩn trong dung dịch của bể này sau 

đó chảy hồi về bể tẩy dầu 2, lưu lượng thông qua lưu lượng kế để điều chỉnh. 

- Bể số 3 (tẩy dầu 2): Sử dụng dung dịch hóa chất Surtec 144 (mang tính kiềm 

NaOH) pha loãng với nước, nước nóng của lò nấu nước thông qua thiết bị trao đổi 

nhiệt dạng tấm hình sóng để tăng nhiệt cho dung dịch trong bể tẩy dầu với nhiệt độ  tối 

đa 50°C. Sử dụng motor bơm có công xuất 7,5 kW để bơm phun rửa bề mặt sản phẩm, 

nhằm mục đính lọai bỏ dầu mỡ bám trên bề mặt sản phẩm. Hóa chất được cấp bổ sung 

hàng giờ tự động bằng máy bơm với lưu lượng nhất định. Được thay mới định kỳ 1 

tháng /1 lần khoảng 50~55Kg, bằng cách đổ trực tiếp vào bể pha loãng với nước sau 

đó bơm phun tuần hoàn. Hóa chất thải được chảy ra rãnh sau đó chảy vào bể chứa 

trước khi bơm ra khu xử lý nước của công ty. Lượng thải ra một tháng khoảng 2,7m³. 

Bể được làm từ thép không rỉ với thể tích là 2,9m³. Dung dịch trong bể tầy dầu 2 được 

áp dụng phương thức chảy tràn bằng ống nối liên thông  chảy sang bể tẩy dầu 1. Nhiệt 

độ dung dịch bể tẩy dầu và nhiệt độ nước nóng của lò nấu nước lần lượt đều được 

thông qua một bộ khống chế kiểm soát nhiệt độ để khống chế. Cấp nước bổ sung cho 
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bể được thông qua bộ báo mức dung dịch dạng 5 chân kim để khống chế sự đóng mở 

của van điện từ để cấp và ngắt bổ sung nước bổ sung nước cấp bổ sung là nước RO. 

Nồng độ hóa chất của hai bể tẩy dầu được kiểm tra định kỳ hàng giờ trong 

phòng kiểm tra hóa chất. 

- Bể số 4, 5, 6 (rửa nước sau khi tẩy dầu): Sản phẩm sau khi được tẩy dầu thì 

trên bề mặt vẫn còn lưu lại dung dịch tẩy dầu, lúc này sản phẩm sẽ được thông qua ba 

bể rửa nước để làm sạch bề mặt. 

Cấp nước bổ sung cho bể được thông qua bộ báo mức dung dịch dạng 4 chân 

kim của bể rửa nước số 6 để khống chế sự đóng mở của van điện từ để cấp và ngắt bổ 

sung nước, lượng nước cấp bổ sung có thể dựa vào lưu lượng kế để điều chỉnh, nước 

cấp bổ sung là dùng nước RO cấp vào bể rửa nước số 6, sau đó chảy tràn về bể rửa 

nước số 5, rồi lại chảy tràn về bể rửa nước số 4 và tràn ra ngoài lượng nước thải ra 

ngoài một ngày khoảng 40~43m³/ ngày. Nước được thay mới định kỳ 2 ngày/1 lần, 

nước thải được chảy ra rãnh sau đó chảy vào bể chứa trước khi bơm ra khu xử lý nước 

của công ty. Bể được làm từ thép không rỉ, thể tích của mỗi bể là 1,5m³. Ba bể này đều 

sử dụng motor bơm với công xuất 4,0 KW để bơm phun rửa bề mặt sản phẩm. 

- Bể số 7 (tẩy rửa bề mặt sản phẩm trước khi sang bể NonCromate):  Sử dụng 

dung dịch hóa chất Surtec 497 (mang tính acid) pha loãng với nước, sử dụng bơm với 

công xuất 7.5 kW để bơm phun rửa bề mặt chi tiết ở nhiệt độ tối đa 40°C (nhiệt độ môi 

trường), nhằm mục đích tẩy rửa ăn mòn bề mặt tạo lớp nhám trước khi sang bể tạo lớp 

phủ bám dính sơn. Hóa chất được cấp bổ sung hàng giờ tự động bằng máy bơm với lưu 

lượng nhất định. Bể được thay mới định kỳ 1 tháng /1 lần khoảng 30~33 Kg, bằng cách 

đổ trực tiếp vào bể pha loãng với nước sau đó bơm phun tuần hoàn. Dung dịch hóa chất 

Surtec 497 thải được chảy ra bể chứa của bộ phận bằng đường ống riêng trước khi bơm 

ra khu xử lý nước thải của công ty. Lượng thải ra ngoài trung bình mỗi tháng khoảng 

3,0m³. Cấp nước bổ sung cho bể được thông qua bộ báo mức dung dịch dạng 5 chân kim 

để khống chế sự đóng mở của van điện tử để cấp và ngắt bổ sung nước, lượng nước cấp 

bổ sung có thể dựa vào lưu lượng kế để điều chỉnh, nước cấp bổ sung được dùng là nước 

DI. Bể được làm từ thép không rỉ có thể tích 4,7 m³. 

Nồng độ hóa chất bể tẩy rửa bề mặt sản phẩm được kiểm tra định kỳ hàng giờ 

trong phòng kiểm tra nồng độ hóa chất. 

- Bể 8, 9 (rửa nước DI) : Sau khi qua bể tẩy rửa bề mặt sản phẩm sẽ đi vào công 

đoạn phun rửa bằng nước DI để rửa sạch dung dịch của bể tẩy rửa bề mặt bám trên bề 

mặt sản phẩm, Sử dụng bơm với công xuất mỗi bể là 4,0 kW bơm phun nước. Nước 

DI là do hệ thống sản xuất nước DI cấp đến. Nước cấp bổ sung  được thông qua bộ 

báo mức dung dịch dạng 4 chân kim của bể rửa nước số 9 để khống chế sự đóng mở 

của van điện từ để cấp và ngắt bổ sung nước, lượng nước cấp bổ sung có thể dựa vào 

lưu lượng kế để điều chỉnh, nước cấp bổ sung được dùng là nước DI cấp bổ sung cho 
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bể 9 sau đó chảy tràn đến bể rửa số 8 rồi chảy tràn ra rãnh chảy về bể chứa trước khi 

bơm ra khu xử lý nước của công ty. Lượng thải ra ngoài khoảng 27~30m³/ ngày. Bể 

được làm từ thép không rỉ, có thể tích mỗi bể là 1,5m³. 

- Bể số 10 (bể phủ Non cromate): Sử dụng dung dịch hóa chất Surtec 640 

(mang tính acid) pha loãng với nước. Sử dụng bơm với công xuất 4,0 kW phun lên bề 

mặt sản phẩm ở nhiệt độ tối đa 40°C (nhiệt độ môi trường). Nhằm mục đích tạo lớp 

phủ Non cromate bám dính sơn, hóa chất được cấp bổ sung tự động hàng giờ bằng 

máy bơm với lưu lượng nhất định. Bể được thay mới định kỳ 1 tháng/1 lần khoảng 

18~20Kg,  bằng cách đổ trực tiếp dung dịch hóa chất vào bể pha loãng với nước sau 

đó bơm phun tuần hoàn. Dung dịch hóa chất thải được chảy ra rãnh sau đó chảy vào bể 

chứa trước khi bơm ra khu xử lý nước của công ty. Lượng thải trung bình mỗi tháng 

khoảng 1,3m³. 

Nồng độ hóa chất bể Non cromate được kiểm tra định kỳ hàng giờ trong phòng 

kiểm tra hóa chất.  

- Bể số 11 (rửa nước DI) : Sử dụng nước DI để phun rửa bề mặt sản phẩm ở 

nhiệt môi trường. Bơm phun sử dụng công xuất 4,0 kW để bơm phun rửa bề mặt linh 

kiện nhằm mục đích rửa sạch bệ mặt sản phẩm sau khi tạo lớp phủ bám dính sơn. 

Nước DI được cấp tự động vào bể từ hệ thống sản xuất nước DI cấp đến, sau đó chảy 

tràn ra ngoài rãnh  chảy vào bể chứa trước khi bơm hút ra khu vực xỷ lý nước thải của 

công ty. Bể được thay mới định kỳ 2 ngày/1 lần, lượng thải ra ngoài khoảng 27~30m³/ 

ngày. Bể được làm từ thép không rỉ có thể tích 3,0m³. 

Tại gần đầu hút của bơm trong tất cả các bể có đặt thiết bị tấm chắn và lưới lọc, 

có thể lọc hết cặn bẩn hoặc các vật nổi phát sinh khi phun rửa linh kiện lần trước đó, 

để tránh làm tắc bơm và đầu phun. 

Khí thải của hệ thống xử lý bề mặt sử dụng 2 quạt hút có công xuất 4,0 kW, hút 

khí thải từ bể 1 đến bể 11 thải khí ra ngoài thông qua đường ống thải khí có kích thước 

vuông 400x400mm. 

 

 

Hình ảnh dây chuyền xử lý bề mặt của cơ sở 
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Quạt hút tuần 

hoàn khí nóng 

Đầu đốt gas 

Đường ống tuần 

hoàn khí nóng 
fillter lọc bụi 

Khí nóng tuần 
hoàn 

Jig treo linh 
kiện 

Đường ống 
thải khí 

Sấy khô nước: Sau khi tẩy rửa xử lý bề mặt sản phẩm chi tiết được đưa vào lò 

sấy, sử dụng nhiêu liệu gas để đốt lấy nhiệt nóng. Hệ thống khí nóng được tuần hoàn 

vòng tròn khép kín. Để cho không khí trong lò đảm bảo sạch sẽ, đồng thời nhiệt độ 

trong lò được phân bố đều nhau thì trên đầu ra của đường ống cấp gió trong lò đều có 

fillter lọc bụi, trên đường ống gió hồi đều lắp tấm điều tiết van cửa gió. Quạt hút khí 

nóng tuần hoàn sử dụng motor 22 kW để hút khí nóng cấp lên phòng sấy, sấy khô sản 

phẩm ở nhiệt độ tối đa 120°C trong khoảng thời gian từ 30~45 phút. Sau khi sấy khô 

nước sản phẩm sẽ chạy ra ngoài buồng kín để giảm nhiệt độ sản phẩm trước khi đưa 

vào buồng phun sơn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ lò sấy khô nước 

- Pha sơn: Tất cả các loại sơn trước khi sơn vào sản phẩm được pha trộn với 

dung  môi, kiểm tra độ nhớt, lọc sơn với quy trình pha trộn như sau: 

+ Chuẩn bị dụng cụ (dao cắt, máy khuấy, cốc đo độ nhớt, sơn, dung môi pha 

sơn…) Đúng chủng loại theo tiêu chuẩn. Đúng dụng cụ chuyên dụng cho pha sơn. 

Đúng chủng loại sơn, dung môi cần pha. Còn hạn sử dụng. 

+ Cắt nắp thùng sơn, dung môi pha sơn: Đưa thùng sơn vào gá cắt nắp thùng, 

chốt cố định, kẹp tiếp mát sau đó cắt nắp thùng sơn và dung môi pha sơn. 

+ Pha trộn sơn với dung môi pha sơn: Tỷ lệ pha trộn sơn với dung môi pha sơn 

phụ thuộc vào từng loại sơn, trung bình trong khoảng từ 18~65% dung môi pha với 

100% sơn.  

+ Khuấy trộn sơn và dung môi: Dùng máy khuấy đều từ dưới đáy thùng lên 

trên, trộn đều sơn và dung môi trong khoảng 1~2 phút. 

+ Kiểm tra độ nhớt: Cho cốc đo độ nhớt sơn ngập trong sơn nhấc cốc lên đến 

khi sơn trong cốc chảy hết,bấm thời gian từ khi sơn bắt đầu chảy đến hết sơn trong cốc 

đo chính là thời gian độ nhớt của sơn. Tra cứu thời gian độ nhớt của sơn với bảng tiêu 
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chuẩn thời gian độ nhớt của từng màu sơn, từng giải nhiệt độ. Khoảng cách từ mặt sơn 

đến đáy cốc đo từ 200~300mm. 

+ Lọc sơn: Sử dụng lưới lọc sơn loại #150. Đổ sơn vừa pha chảy qua lưới lọc 

trước khi sử dụng. Ghi chép độ nhớt của sơn vừa pha vào thùng, biển báo và data ghi 

chép pha sơn. Để sơn đã pha đúng vị trí quy định từng loại sơn. Các bước pha sơn của 

cơ sở cụ thể như sau: 

   

1. Cắt nắp thùng sơn 2. Pha dung môi 3. Trộn sơn 

   

6. Ghi chép độ nhớt 5. Lọc sơn 4. Đo độ nhớt 

Bảng 1.3. Bảng tỷ lệ pha trộn sơn và dung môi 

TT 

Tỷ lệ pha trộn 
Công 

đoạn 

Tỷ lệ pha 

trộn 

dung môi 
Tên sơn 

Số lượng 

(Kg) 

Tên dung môi pha 

sơn 

Số lượng 

(Kg) 

1 

Superlac HS 

600 U/C NH 

35M 

1 

SPL  HS UCS .EG 

(HV) THINNER 
0,45~0,55 

Sơn máy 

45~55% 
SPL  HS UCS 

THINNER 
Sơn tay 

2 

Superlac HS 

1200T/C 

CLEAR 

1 

SPL  TG/TC 

THINNER 
0,18~0,20 Sơn máy 18~20% 

ORGA THINNER 

USC2 (NEW)  
0,25~0,35 Sơn tay 25~35% 

3 
SPL V2000 - 

NH - 364M 
1 

SPL  HS - UCS 

E.G THINNER  

( HV) 

0,50~0,60 Sơn máy 50~60% 

SPL  HS UCS 

THINNER 
0,40~0,50 Sơn tay 40~50% 

4 
ORGA M- 

8000 BLACK 
1 

ORGA USC 2 

THINNER (NEW)  
0,25~0,35 

Sơn máy, 

sơn tay 
25~35% 
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Sơ đồ hệ thống xử 

lý bề mặt 

Đường ống 
thải khí 

Quạt hút 
thải khí 1 

Bể 

1 

Bể 

2 

Bể 
3 

Bể 
4 

Bể 
5 

Bể 6 Bể 7 Bể 

8 

Bể 
9 

Bể 

10 

Bể 
11 

Hệ 
thống 
bơm 
phun 

Quạt hút 
thải khí 

2 

Quạt 
cấp khí 

vào 

TT 

Tỷ lệ pha trộn 
Công 

đoạn 

Tỷ lệ pha 

trộn 

dung môi 
Tên sơn 

Số lượng 

(Kg) 

Tên dung môi pha 

sơn 

Số lượng 

(Kg) 

5 

BECOAT NO. 

5100 NH-A62 

MAGNETITE 

SILVER 

MELATIC 1 

COAT 

1 

HI-URETHAN 

No.5000 

THINNER S/V 

U/C 

0,30~0,40 Sơn máy 30~40% 

HI-URETHAN 

No.5000 

THINNER S/V 

U/C 

0,35~0,45 Sơn tay 35~45% 

6 
SPL N82 NH-

303M 
1 

SPL  HS - UCS 

E.G THINNER  

(HV)  
0,55~0,65 

Sơn máy 

55~65% 
SPL  HS - UCS 

E.G THINNER  

 (HV) 

Sơn tay 

 Sơn sản phẩm: Sản phẩm sau khi sấy khô nước được đưa vào buồng phun sơn 

1 và sơn 2. Sử dụng phương pháp phun sơn tự động bằng máy phun sơn, sau khi phun 

sơn qua máy sơn tự động thì sử dụng nhân viên để phun sơn bằng tay. Để giảm nồng 

độ bụi sơn phát tán do quá trình phun sơn, buồng sơn có sử dụng hệ thống thu hồi bụi 

sơn bằng màng nước sau đó tách cặn và chuyển ra khu vực lưu giữ chất thải để xử lý 

theo quy định. Nhiệt độ phòng sơn được quản lý ở 20~30°C, độ ẩm từ 60~90% bằng 

hệ thống máy làm mát và hệ thống sưởi ấm. Khí được cấp vào phòng sơn bằng quạt 

cấp khí có công suất motor 110kW cấp khí vào phòng sơn thông qua bốn lần bông lọc 

để làm sạch khí, hệ thống hút khí thải phòng sơn sử dụng motor quạt hút 55kW phòng 

sơn 1 và 2, quạt hút phòng pha sơn sử dụng motor với công xuất 15kW để hút thải khí 

thông qua đường ống có kích thước 1.430x1.550mm. sản phẩm sau khi sơn sẽ đi vào 

lò sấy để sấy khô sơn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ phòng sơn và hệ thống thu hồi bụi sơn bằng màng nước 
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Sơ đồ lò sấy khô sơn 

Quạt hút tuần 

hoàn khí nóng 

Khí nóng tuần 

hoàn 

Đầu đốt gas 

Đường 

ống thải 

khí 

Jig treo 

linh kiện 

Đường ống 

tuần hoàn khí 

nóng 

fillter lọc bụi 

   

Hình ảnh phòng phun sơn Hình ảnh hệ thống tách 

bã sơn 

Hình ảnh quạt hút thải 

khí phòng phun sơn 

Sấy khô sơn : Sản phẩm sau khi sơn được đưa vào lò sấy, sử dụng nhiêu liệu 

gas để đốt lấy nhiệt nóng. Hệ thống khí nóng được tuần hoàn vòng tròn khép kín. Để 

cho không khí trong lò đảm bảo sạch sẽ, đồng thời nhiệt độ trong lò được phân bố đều 

nhau thì trên đầu ra của đường ống cấp gió trong lò đều có fillter lọc bụi, trên đường 

ống gió hồi đều lắp tấm điều tiết van cửa gió. Quạt hút khí nóng tuần hoàn sử dụng 

motor 22 KW để hút khí nóng cấp lên phòng sấy, sấy khô sản phẩm ở nhiệt độ tối đa 

160°C. Sau khi sấy khô sơn, sản phẩm đi qua phòng làm mát sản phẩm gồm 1 quạt cấp 

khí và 1 quạt hút khí. Mục đích làm giảm nhiệt độ sản phẩm trước khi đến công đoạn 

tiếp theo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ lò sấy khô sơn 

- Dỡ sản phẩm, nắp nút: Sản phẩm sau khi sấy khô sơn được dỡ từ trên giá 

treo sau đó đặt lên băng tải, các sản phẩm đậy nắp sẽ được tháo nắp sau đó đến công 

đoạn kiểm tra bề mặt sản phẩm. Giá treo, nắp đậy bám sơn dầy sẽ được chuyển đi thuê 

xử lý sạch sơn theo quy định. 
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Hình ảnh Công đoạn dỡ sản phẩm 

- Kiểm tra, nhập kho: Bề mặt sản phẩm chia ra làm từng vùng tương ứng với 

từng nhân viên kiểm tra theo từng vùng đó, sản phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ được đóng dấu 

theo ca, ngày tháng năm sản xuất, sau đó được đóng gói lên xe. Mỗi mặt hàng có số 

lượng đóng gói khác nhau tùy thuộc vào kích thước. Sản phẩm sau khi đóng gói lên xe 

sẽ được gắn phiếu quản lý lô, lót mã số quản lý, tên chi tiết, đời xe, ca, ngày tháng 

năm, số lượng sản xuất...trước khi nhập vào kho. Sản phẩm không đạt chất lượng được 

đánh dấu vào vị trí lỗi, xếp lên xe gắn phiếu sửa, sau đó chuyển đến công đoạn sửa lỗi. 

Đối với sản phẩm lỗi không sửa được thì tách riêng để xử lý theo quy định.  

*) Công đoạn lắp ráp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.8. Quy trình lắp ráp sản phẩm của cơ sở 

Thuyết minh quy trình lắp ráp: 

- Nhập sản phẩm: Nhập sản phẩm từ bộ phận mài, sơn và các linh kiện rời nhập 

từ nhà cung cấp cùng với một số sản phẩm phải xử lý bề mặt sau đó đưa vào lắp ráp. 

Xử lý bề mặt  (tạo lớp phủ 

chống oxy hóa bề mặt) 

Kiểm tra 

Nhập kho 

Lắp ráp 
Cấp linh kiện vào  

chuyền lắp ráp 

  

- Hóa chất:  

 + SURF CLEAR 53NF 

 + ALSURF 501N-1 

 + ALSURF 501M 

 - Chất chỉ thị màu 

 -  Nước  

 - Nước thải: Nước, hóa 

chất nhúng rửa sản phẩm 

 - Chất thải rắn: vỏ thùng 

hóa chất 

 - Hơi nước 

Chất thải rắn: Bìa carton,  

túi nhựa nilon 

 
 

Nhập sản phẩm từ bộ phận mài 

 (để chân sau xe máy) 

Sản phẩm phải xử lý bề mặt 
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- Xử lý bề mặt: Sản phẩm phải xử lý bề mặt: Một số sản phẩm nhận từ bộ phận 

mài phải nhúng rửa xử lý bề mặt qua các bể tẩy rửa sau đó mới đưa vào dây chuyền 

lắp ráp. Chất thải rắn như vỏ thùng hóa chất, bao bì hóa chất sẽ được chuyển ra khu 

lưu giữ chất thải của nhà máy để xử lý theo quy định. Quy trình xử lý bề mặt trước khi 

lắp ráp thực hiện qua các bể xử lý như sau: 

+ Bể rửa nước nóng : Nước được làm nóng bằng mai xo nhiệt để tăng nhiệt độ 

tối đa 70°C, sản phẩm được nhúng trong bể khoảng 60 giây, nước trong bể được cấp 

tự động bằng van điện từ và được chảy tràn ra ngoài, lượng thải ra ngoài khoảng 

4,0m³/ngày. Bể được làm từ thép không gỉ có thể tích 1,2m³. Nước được sử dụng là 

nước mềm. 

+ Bể tẩy dầu: Sử dụng dung dịch Surf Cleaner 53 pha loãng với nước ở nhiệt độ 

tối đa 55°C. Nhúng sản phẩm có tác dụng làm sạch dầu bám trên bề mặt sản phẩm. 

Nước được làm nóng bằng mai xo nhiệt. Bể được thay mới định kỳ 2 tuần/lần, lượng 

thải ra ngoài 1m³ /2 tuần. Nước được sử dụng trong bể là nước Soft (nước mềm). Bể 

được làm từ thép không gỉ có thể tích 1,2m³. 

+ Bể rửa nước (gồm 2bể: bể 1 và bể 2): Sản phẩm sau khi tẩy dầu dầu được 

nhúng rửa trong bể 1, sau đó nhúng sang bể 2 để làm sạch dung dịch từ bể tẩy dầu. 

Nước được cấp tự động vào bể sau đó chảy tràn, lượng thải ra ngoài bể 1và bể 2 

khoảng 4m³/ngày. Bể được thay mới định kỳ 1 lần/1 tuần. Nước sử dụng trong bể 1 là 

nước Soft, bể 2 là nước RO. Bể được làm từ thép không gỉ có thể tích mỗi bể là 1,2m³. 

+ Bể Non Cromate: Sử dụng dung dịch Alsurf 501M-1 pha loãng với nước ở 

nhiệt độ tối đa 42°C, sản phẩm được nhúng nhằm mục đích tạo lớp phủ chống ô xi hóa 

bề mặt. Tần xuất thay mới hóa chất 3 tháng/1 lần, lượng thải ra ngoài 1m³. Nước sử 

dụng trong bể là nước RO. Bể được làm từ thép không gỉ có thể tích 1,2m³. 

+ Bể rửa nước RO: sản phẩm sau khi nhúng qua bể non cromate sẽ được nhúng 

rửa trong bể nước RO. Nước được cấp tự động và chảy tràn ra ngoài với lượng thải 

khoảng 4m³/ ngày. Bể được thay mới định kỳ 1 tuần/1 lần. Bể được làm từ thép không 

gỉ có thể tích 1,2 m³. 

+ Bể rửa nước nóng: Sản phẩm được nhúng trong bể nước nóng nhằm mục đích 

làm nhanh khô sản phẩm. Nước được làm nóng bằng mai xo nhiệt. Nước được cấp vào 

là nước RO, lượng thải ra ngoài khoảng 4m³/ ngày. Bể được thay mới 1 tuần/1 lần. Bể 

được làm từ thép không gỉ có thể tích 1,2m³. 

Nước thải được thu hồi vào bể gom và bơm về hệ thống xử lý nước thải công 

nghiệp nhà máy. 

Sản phẩm sau khi xử lý bề mặt được xì khô và chuyển vào công đoạn lắp ráp. 
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Hệ thống xử lý bề mặt sản phẩm không sơn. 

Các sản phẩm không phải xử lý bề mặt sẽ được cấp vào các bàn để lắp ráp. 

- Lắp ráp : Các linh kiện được cấp vào các bàn theo từng loại hàng, sau đó lắp 

ráp các chi tiết với linh kiện rời để tạo thành cụm sản phẩm hoàn thiện. 

- Kiểm tra : Sản phẩm sau khi lắp ráp kiểm tra bề mặt, tính năng, đủ chi tiết, 

đúng  model, sau đó xếp lên xe được gắn phiếu quản lý lô, lót, tên chi tiết, model, ngày 

tháng năm sản xuất... 

- Nhập kho : Sản phẩm sau khi lắp ráp và kiểm tra hoàn thành được nhập vào 

kho để xuất đi khách hàng. 

1.3.1.2. Quy trình sản xuất vành đúc:  

*) Quy trình tổng quát quá trình sản xuất vành đúc: 

 

Bể 1 
Rửa 

nước 
mềm 
(soft) 

  

Bể 2 
Tẩy dầu 

(Surf 
Cleaner 

53) 

Bể 3 
Rửa 

nước 
(soft) 

Bể 4 
Rửa 

nước 
(RO) 

Bể 5 
Phủ 

NonCro
mate 

(Alsurf 

501M-1) 

Bể 6 
Rửa 

nước 
(RO) 

Bê 7 
Rửa 

nước 
(DI) 

Palang 
nhúng 

linh kiện 
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Hình 1.9. Quy trình tổng quát quá trình sản xuất vành đúc 

Công đoạn cắt 

phoi, đánh bóng 

Công đoạn sơn 

phủ 

Công đoạn lắp 

ráp 

Công đoạn kiểm 

tra cuối 

Sản phẩm hoàn 

chỉnh 

Bụi, ồn, CTR, nước 

thải, khí thải 

Nước thải, bụi sơn, 

hơi dung môi, bã sơn 

Ồn, bụi, CTR 

Sản phẩm lỗi 

hỏng, CTR 

 

Công đoạn gia công 

Sơn, dung môi 

pha sơn 

Lốp xe 

Dầu gia công, 

dầu rửa, nước 

Giáp mài, nước 

Công đoạn đúc 

Nguyên liệu 

Bụi, ồn, CTR, nước 

thải, khí thải, nhiệt 

dư, dầu thải, bavia 

Hóa chất chống 

dính, nước 

Phoi nhôm, phoi gang, 

nước thải, dầu thải 
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*) Bộ phận đúc 

 
Hình 1.10. Quy trình đúc các chi tiết 

Thuyết minh quy trình: 

Bộ phận Đúc Vành là bộ phận đầu nguồn đúc ra sản phẩm là các loại vành đúc 

xe máy. Hiện tại phòng Đúc vành có 01 xưởng Đúc gồm 11 máy đúc 800T, sử dụng 

công nghệ sản xuất đúc áp lực cao. 

- Nguyên liệu: Là các thỏi nhôm hợp kim 80% nhôm trở lên và các bavia, cuống 

nhôm sản phẩm lỗi hỏng không dính thành phần nguy hại, sau đó sẽ dùng xe nâng vận 

chuyển đưa vào lò nấu nhôm nấu lại. Nhiên liệu để sử dụng cho lò nấu nhôm là khí gas. 

- Công đoạn nấu nhôm: Gồm 04 lò nấu với công suất 1,5 tấn (03 lò phục vụ 

sản xuất thường xuyên, 01 lò để dự phòng sửa chữa, bảo dưỡng  định kỳ). Nhiệt độ 

làm nóng chảy theo thiết kế của lò nấu là 730ºc đến 800oC. Thời gian nấu 1h/mẻ với 

1,5tấn/1lần/1 lò. Trong quá trình nấu, dùng hóa chất khử xỉ trong nhôm là hóa chất  

Aluminum flux T-22  sẽ được bổ sung với lượng 10 – 14 Kg/mẻ để loại bỏ các tạp 

chất còn lại trong nhôm. Nhôm sau khi được nấu chảy xuống buồng ủ của lò nấu. 

Sau đó nhôm lỏng được lấy ra thùng chứa (0,5tấn/thùng chứa) và cho khoảng 1 

Kg hóa chất Aluminum flux T-22  tách xỉ ra khỏi nhôm lỏng bằng máy xục. Khối 

Gas, hóa chất khử xỉ : 

Aluminum flux T-22   
Nấu nhôm  

Ủ nhôm 

Đúc 

Sản phẩm sau rũa 

via 

Bụi, nhiệt, nước thải 

lẫn: dầu, hóa chất chống 

dính khuôn, chất thải 

rắn (cuống nhôm, ba via 

dính dầu), độ ồn 

Bụi khói, khí thải, nhiệt 

dư (khoảng 45oC), xỉ 

nhôm, bột xỉ, độ ồn 

Bộ phận cắt phoi, 

đánh bóng 

  

1. Nước làm mát khuôn 

2. Hóa chất chống dính: 

Sl2490, Oil base mold 

lubricant 33WD, Oil base 

mold lubricant 33WE 

3. Dầu thủy lực: Shell teluss 

2Mx46.houghton b230  

4. Dầu bôi trơn đầu đẩy: 

 TIP P-51 

Điện 

Rũa via 
Chất thải rắn (bavia 

nhôm, bụi nhôm , via), 

dộ ồn 

Bụi khói, khí thải, nhiệt 

dư (khoảng 45oC), xỉ 

nhôm, bột xỉ, độ ồn 

 

Nguyên liệu  

Nhôm thỏi (Aluminum FD1/2) 
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lượng chất thải rắn (bột xỉ, xỉ nhôm) phát sinh tại công đoạn này khoảng 0,22 

tấn/ngày, và được thu gom về khu vực lưu giữ chất thải để xử lý theo quy định.  

Trong quá trình dùng hóa chất Aluminum flux T-22 để  loại bỏ các tạp chất còn 

lại trong nhôm thì phát sinh hơi nhôm, bụi khí thải được hệ thống hút khói bụi xử lý 

qua công nghệ lọc phun mưa tách cặn bụi được lắng xuống bể chứa và được vệ sinh 6 

tháng 1 lần. Khối lượng bụi nhôm cháy khoảng 1,2 tấn/6 tháng (4 lò) và được thu gom 

về khu vực lưu giữ chất thải để xử lý theo quy định. Nhiệt dư tỏa ra được hệ thống 

quạt hút hút đẩy ra ngoài.  

- Công đoạn ủ nhôm: Nhôm lỏng sau khi được lấy ra thùng chứa (0,5tấn/thùng 

chứa) và khử xỉ thì được chuyển đổ vào lò ủ nhiệt tại máy đúc trong thời gian 60  

phút/lần để giữ nhiệt trong quá trình đúc. Việc vận chuyển nhôm nấu chảy sang công 

đoạn lò ủ tại máy đúc được thực hiện bằng xe nâng chuyên dụng đổ rót vào máy đúc. 

- Tại công đoạn đúc: Sử dụng dầu chống dính khuôn (Oil-based mold lubricant 

SL2490, 33WD, 33WE) xịt lần lượt vào mặt khuôn để sản phẩm không dính vào 

khuôn, khói dầu của dầu chống dính khuôn được thu hồi qua hệ thống hút khói dầu 

được lắp đặt tại từng máy (11 hệ thống). Sau đó nhôm nóng chảy tại lò ủ được gáo 

múc đổ vào đường ống dẫn nhôm đầu đẩy vào khuôn để tạo hình cho sản phẩm. Tại 

công đoạn này sử dụng dầu bôi trơn TIP P-51 để bôi trơn đường ống dẫn nhôm theo 

dạng nhỏ giọt lượng sử dụng khoảng 36 lít cho 11 máy/1 ngày. Khuôn đúc được làm 

mát gián tiếp phía sau bằng nước làm mát. Lượng nước làm mát này được sử dụng 

tuần hoàn và được giải nhiệt bằng tháp giải nhiệt và máy làm mát kiểu chiler. Dung 

tích bể chứa nước làm mát tổng khoảng 50m³, bể chứa nước thải tổng khoảng 30m³. 

Bể chứa nước làm mát được vệ sinh 1 năm /1 lần, nước trong bể được hút về khu xử lý 

tổng của nhà máy để xử lý, sau đó bơm nước sạch vào. Bể chứa nước thải được hệ 

thống hút tự động về khu xử lý nước thải tập trung của nhà máy đúc vành để xử lý. 

Công đoạn này phát sinh chất thải rắn cuống nhôm, bavia đầu đẩy...khoảng 0,08 tấn/1 

ngày. Chủ dự án đã tiến hành lấy mẫu phân tích các loại chất thải này và so sánh với 

QCVN 07:2009/BTNMT. Kết quả cho thấy chất thải được thu gom tại khu vực trong 

sàn và gầm của máy đúc được phân định là chất thải nguy hại, còn các loại chất thải 

được thu gom tại các khu vực khác được quản lý như chất thải thông thường (Báo cáo 

kết quả phân định chất thải được đính kèm phụ lục). 

- Công đoạn Dũa via: Sản phẩm sau đúc được Robot gắp sản phẩm ra băng 

chuyền chuyển đến vị trí dũa via, nhân viên lấy sản phẩm vào gá dũa bavia sau đó treo 

sản phẩm lên băng tải đưa sang bộ phận Cắt phoi và đánh bóng. Tại công đoạn Dũa 

via dùng máy dũa tay. Công đoạn này phát sinh chất thải rắn thông thường là bavia, 

sản phẩm lỗi hỏng được thu gom để xử lý theo quy định. 
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Nhóm chi tiết Công đoạn  Hình ảnh 

Vành trước & vành 

sau 
Rũa via 

 

*) Quy trình Cắt phoi và đánh bóng sản phẩm vành đúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.11. Quy trình Cắt phoi và đánh bóng sản phẩm vành đúc 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

- Công đoạn dập ba via: Gồm 5 dây chuyền với 5 máy dập via có chức năng 

loại bỏ phần thừa (bavia) sau đúc 

Tia X 

Giáp mài dính, đá 

mài bánh 

Chất thải rắn (bụi nhôm, 

giáp mài, bánh mài), độ 

ồn 

Bi sắt 

Stainless shot blast 

ball 0.3mm 

Chất thải rắn (bụi nhôm, 

bụi sắt), độ ồn 

Làm sạch bavia 

Tạo nhám và làm sạch 

bề mặt sản phẩm 

Xuất đến công đoạn 

gia công 

Kiểm tra rỗ 

Kiểm tra SP 

Nước soft 

Dầu làm mát 

Dầu bôi trơn: Mobil 

oil Vactra N02 

 
 ECOCOOL600LBF 

Chất thải rắn (via 

nhôm), độ ồn 

Nước thải dính dầu,  

chất thải rắn (cuống 

nhôm, phoi nhôm lẫn 

dầu), độ ồn 

Dập bavia 

Cắt cuống 

Chi tiết sau khi đúc 
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Hình ảnh máy dập via 

Lấy sozai từ convayor kiểm tra bề mặt sau đó đặt chi tiết vào gá, ấn nút cho 

máy tự động cắt bỏ phần thừa sản phẩn (bavia). Phần bavia được treo lên băng tải 

chuyển ra lò nấu nhôm nấu lại. Sản phẩm sau khi loại bỏ via chuyển sang công đoạn 

cắt cuống. 

Khi dập via máy tạo ra tiếng ồn trong tiêu chuẩn cho phép (STD: < 85 dBA) tuy 

nhiên công đoạn vẫn trang bị nút bịt tai chống ồn cho nhân viên vận hành tại vị trí làm việc. 

- Công đoạn cắt cuống: Gồm 10 máy cắt cuống cho 5 dây chuyền. Máy cắt 

cuống để loại bỏ phần bavia có kích thước lớn ra khỏi sản phẩm  

 
Hình ảnh máy cắt cuống 

Chi tiết được lấy từ băng tải đưa vào gá kẹp của máy, máy thực hiện gia công 

theo chương trình cài đặt. 

Máy cắt cuống sử dụng 2 loại dao: dao số1 cắt phần cuống nhôm, dao số 2 cắt 

tạo hình kích thước Ø31, trong quá trình cắt máy sử dụng loại dầu ECOCOOL 600 

NBFC tỉ lệ pha 1%. Phần cuống đã được phân định không phải chất thải nguy hại nên 

sau khi cắt được chuyển ra lò nấu nhôm nấu lại. Phần phoi nhôm được thu gom vào 

thùng chuyển ra khu vực lưu giữ chất thải để xử lý theo quy định. Sản phẩm sau khi 

cắt cuống được chuyển đến công đoạn soi rỗ. 

Khi cắt cuống máy tạo ra tiếng ồn trong tiêu chuẩn cho phép (STD: < 85 dBA) tuy 

nhiên chủ dự án vẫn trang bị nút bịt tai chống ồn cho nhân viên vận hành tại vị trí làm việc. 

- Công đoạn soi rỗ: gồm 2 máy soi chiếu tia X (Máy X-ray) cho 5 dây chuyền. 

Công đoạn soi rỗ để phát hiện lỗi  rỗ bên trong sản phẩm  
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Hình ảnh máy X-ray 

Chi tiết sau khi qua công đoạn cắt cuống được đưa vào gá kẹp của máy Xray, 

sau khi ấn nút Start máy tự động soi rỗ, kết quả soi rỗ được hiện lên màn hình máy 

tính, nhân viên vận hành đọc, kiểm tra kết quả nếu sản phẩm đạt tiêu chuẩn treo lên 

băng tải chuyển sang công đoạn mài via, nếu sản phẩm không đạt tiêu chuẩn sẽ được 

tách riêng để xử lý theo quy định.  

Để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho nhân viên làm việc tại vị trí này công ty đã 

đưa ra một số quy định: 

+ Nhân viên vận hành máy Xray bắt buộc phải được đào tạo và cấp chứng chỉ. 

+ Khi vận hành phải đeo liều kế cá nhân (chip) để theo dõi liều bức xạ . 

+ Liều kế được viện sức khỏe nghề nghiệp phân tích 1lần/ 3tháng.  

+ Vỏ máy được bảo vệ lớp chì chống rò rỉ tia X  

Công đoạn làm sạch ba via: (5 dây chuyền mài tự động) Khu vực mài có 5 

dây chuyền làm sạch bavia sản phẩm. Việc mài bề mặt chi tiết được tiến hành trong 

các buồng nhỏ có cửa chắn bụi. Công đoạn này sử dụng giáp mài để làm nhẵn, bóng 

bề mặt của sản phẩm nên phát sinh ra bụi nhôm. Bụi nhôm được thu hồi về đường ống 

thu gom về máy hút bụi. 

Chi tiết sau khi mài via bề mặt kiểm tra nếu sản phẩm đạt tiêu chuẩn được băng 

tải tự động cấp vào máy phun bi, nếu sản phẩm không đạt tiêu chuẩn sẽ được tách 

riêng để xử lý theo quy định.  

Dây chuyền mài được vệ sinh khoảng 1 lần/tuần để loại bỏ phần bụi đọng, bụi 

sau khi vệ sinh được chuyển ra khu lưu giữ chất thải để xử lý theo quy định. 

Khi mài sản phẩm  máy tạo ra tiếng ồn trong tiêu chuẩn cho phép (STD: < 85 

dBA). Tuy nhiên, công đoạn vẫn trang bị nút bịt tai chống ồn cho nhân viên vận hành 

tại vị trí làm việc. 

 

Hình ảnh dây chuyền mài 
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Công đoạn phun bi: gồm 1 máy phun bi để tạo nhám và làm sạch bề mặt sản 

phẩm. Sản phẩm sau công đoạn gia công được băng tải tự động đưa vào buồng phun. 

Bi sắt  được điều khiển tự động phun làm sạch bề mặt sản phẩm. Quá trình phun bi 

phát sinh bụi kim loại trong buồng phun bi. Trong buồng phun bi, bi sắt nặng hơn bụi 

nên rơi xuống phễu hứng bi ở phía dưới buồng phun, từ đó bi thép được đưa lên trên 

nhờ trục vít và guồng tời cát để thực hiện theo chu trình. 

Bụi sinh ra trong quá trình phun bi được hút vào đường ống kết nối, thu gom về 

máy hút bụi. 

Máy phun bi được vệ sinh khoảng 1 lần/tuần để loại bỏ phần bụi đọng. 

Bi sắt được bổ sung khoảng 75Kg/ngày. 

Bụi từ máy phun bị được hút về máy hút bụi sau đó được thu gom vào thùng 

chuyên dụng  và chuyển ra khu vực lưu giữ chất thải để xử lý theo quy định. 

Khi hoạt động, máy phun bi tạo ra tiếng ồn trong tiêu chuẩn cho phép (STD : < 

85 dBA) tuy nhiên công đoạn vẫn trang bị nút bịt tai chống ồn cho nhân viên vận hành 

tại vị trí làm việc. 

  
Hình ảnh máy phun bi 
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*) Quy trình gia công: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.12. Quy trình gia công 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Khu vực gia công có 10 dây chuyền gia công và được chia làm nhiều máy gia 

công các vị trí khác nhau. 

Gia công biên dạng sản phẩm: Sản phẩm đã qua công đoạn mài được đưa vào 

máy gia công cắt bỏ phần bavia tạo kích thước biên dạng vành. Sau khi gia công, sản 

phẩm được đặt ra băng tải. 

Máy gia công biên dạng tạo ra phoi nhôm và phoi gang. Phoi nhôm và gang sẽ 

được tời ra thùng chứa phoi qua máy tời phoi tự động. Lượng phoi này sẽ được thu gom 

vào thùng chuyển ra khu vực lưu giữ chất thải sau mỗi ca sản xuất để xử lý theo quy định. 

Máy gia công tạo ra tiếng ồn trong tiêu chuẩn cho phép (STD: < 85 dBA) tuy nhiên 

công đoạn vẫn trang bị nút bịt tai chống ồn cho nhân viên vận hành tại vị trí làm việc. 

Nước Soft Nước thải dính dầu Rửa, xì khô sản phẩm 

Kiểm tra 
sản phẩm 

1. Nước Soft 

2. Dầu làm mát: 

ECOCOOL600LBF 

3. Dầu bôi trơn: 

Mobil oil Vactra N02 

4. Dầu làm mát Trim 

SC 9030 

 

-Nước thải dính dầu 

- Chất thải rắn: phoi 

nhôm lẫn dầu, phoi 

nhôm lẫn gang, dầu. 

- Độ ồn 

- Nước thải dính dầu 

- Chất thải rắn: phoi 

nhôm lẫn dầu 

- Độ ồn 

- Tiện ren (Vành trước) 

- Chuốt rãnh boss (Vành 

sau) 

Thử rò khí 

Chi tiết sau khi loại bỏ 

via và mài bề mặt 

Gia công viền rim sản 

phẩm 

Khoan lỗ lắp van 

Xuất đến công đoạn sơn 
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Máy gia công sử dụng loại dầu ECOCOOL 600 NBFC pha vào nước để làm mát 

dao cắt và dầu bôi trơn Mobil oil Vactra N02 bôi trơn trục ray trượt máy. Tại công đoạn 

này nếu có phát sinh sản phẩm lỗi hỏng sẽ được quản lý như chất thải thông thường.  

  

Hình ảnh gia công biên dạng chi tiết vành 

- Tiện ren (Vành trước), chuốt rãnh boss (Vành sau): Công đoạn gia công 

tạo ren để lắp mặt đĩa phanh (đối với sản phẩm vành trước) và chuốt tạo rãnh lắp trục 

(đối với sản phẩm vành sau).  

Các máy gia công tạo ra tiếng ồn trong tiêu chuẩn cho phép (STD: < 85 dBA). Tuy 

nhiên, công đoạn vẫn trang bị nút bịt tai chống ồn cho nhân viên vận hành tại vị trí làm việc. 

Máy gia công sử dụng loại dầu ECOCOOL 600 NBFC, Trim SC9030 pha vào 

nước để làm mát dao cắt và dầu bôi trơn Mobil oil Vactra N02 bôi trơn trục ray trượt máy. 

Máy gia công rãnh chuốt và máy táp ren ra phoi nhôm và phoi gang. Phoi nhôm 

và gang sẽ được tời ra thùng chứa phoi qua máy tời phoi tự động. Phoi nhôm và phoi 

nhôm lẫn gang dính dầu thu gom vào thùng chuyển ra khu lưu giữ chất thải để xử lý 

theo quy định. Tại công đoạn này nếu có phát sinh sản phẩm lỗi hỏng sẽ được quản lý 

như chất thải thông thường.  

 

Hình ảnh công đoạn gia công tạo rãnh (lắp trục, lắp phanh) 

-  Khoan lỗ lắp van: Sản phẩm sau khi gia công chuốt được đặt ra băng tải và 

chuyển xuống công đoạn gia công lỗ lắp van. 

- Máy gia công sử dụng loại dầu ECOCOOL 600 NBFC pha vào nước để làm 

mát dao cắt và dầu bôi trơn Mobil oil Vactra N02 bôi trơn trục ray trượt máy. 

Máy gia công lỗ lắp Van ra phoi nhôm. Phoi nhôm và gang sẽ được tời ra thùng 

chứa phoi qua  máy tời phoi tự động. Phoi nhôm lẫn dầu thu gom vào thùng chuyển ra 
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khu lưu giữ chất thải để xử lý theo quy định. Tại công đoạn này nếu có phát sinh sản 

phẩm lỗi hỏng sẽ được quản lý như chất thải thông thường.  

  

Hình ảnh công đoạn gia công khoan lỗ van 

- Thử rò khí: Tiếp theo sau khi gia công lỗ lắp van sản phẩm được đặt xuống 

băng tải và chuyển đến công đoạn kiểm tra dò khí,tại công đoạn này máy sử dụng khí 

nén bơm vào trong lòng vành và kiểm tra độ rò rỉ khí. 

  

Hình ảnh công đoạn kiểm tra hở khí 

- Rửa, xì khô sản phẩm: Sau khi kiểm tra rò khí xong sản phẩm được để vào 

băng tải máy rửa để rửa sạch phoi còn bám trên bề mặt sản phẩm qua hệ thống bơm 

nước rửa và dàn xì khí xì khô sản phẩm. 

Bể chứa nước thải dính dầu của máy rửa được kết nối vào hệ thống xử lý nước 

thải xử lý theo đúng quy trình. 

Máy rửa tạo ra tiếng ồn trong tiêu chuẩn cho phép (STD: < 85 dBA) tuy nhiên 

công đoạn vẫn trang bị nút bịt tai chống ồn cho nhân viên vận hành tại vị trí làm việc. 

 
 

Hình ảnh máy rửa và xì khô sản phẩm 
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- Kiểm tra sản phẩm: Tiếp theo sản phẩm được lấy ra từ cuối băng tải máy rửa 

để kiểm tra phân loại lỗi, sản phẩm đạt chất lượng tốt được chuyển lên băng tải chuyển 

sang công đoạn sơn, sản phẩm không đạt chất lượng sẽ được tách riêng để quản lý như 

chất thải thông thường. 

 
 

Hình ảnh kiểm tra sản phẩm trước khi sơn 
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Hình 1.13. Quy trình sơn phủ bề mặt 

NG hủy tách riêng để xử 

lý theo quy định 

Sửa OK treo lên dầy chuyền 

sơn lại 

Xử lý bề mặt  

Sấy khô nước 

Sơn sản phẩm 

Sấy khô sơn 

Dỡ sản phẩm, dỡ 

nắp 

Đậy nắp 

Treo sản phẩm lên 

giá treo 

Gas 

Khí thải vô cơ , nhiệt độ 

36~55oC 

Khí thải: Hơi dung môi hữu 

cơ, nhiệt độ 36~55oC 

Nhập sản phẩm từ bộ phận gia công 

( K0RA, K1NA, K2CA, K12, K1GA/FA) 

 

 

Nước thải: nước thải, hóa chất 

tẩy rửa sản phẩm thải 

Chất thải rắn: vỏ thùng hóa 

chất 

 

- Chất thải rắn: Giẻ lau, vỏ 

thùng sơn, dung môi pha sơn. 

- Chất thải lỏng: Dung môi 

rửa dụng cụ 

- Khí thải: Hơi dung môi hữu 

cơ, bụi sơn 

- Nước thải: Nước xử lý tách 

bã sơn 

- Chất thải rắn: Bã sơn 

 

 

Kiểm tra  

sản phẩm 

 

Nắp, nút đậy vùng gia công 
Nước thải: hóa chất tẩy rửa 

(xà phòng), bã sơn. 

Sơn, dung môi 

-  SPL.HS THINNER-UCS  

- SPL N82 NH-303M  

- SUPERLAC V-2000 NH 

146M(KAI) 

- SPL V2000 NH-364M - 1 

coat  

Xuất đến công đoạn 

lắp ráp 

Gas 

Nước, hóa chất: 

-  ALSURF 375 ADDITIVE A 

-  ALSURF 375 M-A/ M-B 

-  ALSURF 375 R-A / R-B - 

SURF CLEANER 53S NF  
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Sơ đồ hệ thống xử lý bề mặt Đường ống 
thải khí 

Quạt hút thải 
khí 1 

Bể 1 Bể 2 Bể 3 Bể 4 Bể 5 Bể 6 Bể 7 Bể 8 Bể 9 Bể 10 Bể 11 

Hệ thống 
bơm phun 

Quạt hút thải 
khí 2 

Quạt cấp khí 
vào 

Thuyết minh quy trình: 

- Treo sản phẩm vào JIG 

Nguyên liệu của quá trình sơn được nhập về từ bộ phận gia công. Nhân viên 

treo hàng lên dây chuyền đúng chủng loại, đúng thao tác.   

Sản phẩm sau đó được chuyển đến công đoạn xử lý bề mặt.  

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh hệ thống xử lý bề mặt sản phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình xử lý bề mặt được thực hiện tại buồng thông dẫn dạng đường đi khép 

kín với thân được làm bằng thép không gỉ dạng tấm, bên trong chia thành 11 bể phun 

rửa. Kích thước buồng dẫn: 26,95m ×1,22m×2,56m (L×W×H) và kích thước đầu vào 

và ra của đường thông dẫn: 456×1675mm W×H). 100% sản phẩm được xử lý qua 11 

bể tẩy rửa như sau: 

 + Bể 1 rửa nước nóng:  

Nước nóng của lò nấu nước thông qua thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm hình sóng 

để tăng nhiệt cho dung dịch trong bể rửa nước nóng dưới 55oC, dung dịch trong bể 

nước nóng thông qua bơm, đầu phun để phun rửa bề mặt sản phẩm, thông qua áp lực 

phun làm sạch bụi bẩn trên bề mặt sản phẩm. 
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Cấp nước bổ sung cho bể được thông qua bộ báo mức dung dịch 4 chân kim 

khống chế sự đóng mở của van điện từ để cấp và ngắt bổ sung nước. Lượng nước cấp 

bổ sung có thể dựa vào lưu lượng kế để điều chỉnh, nước cấp bổ sung là dùng nước 

Soft. Hàng tuần được vệ sinh định kỳ và thu gom về khu xử lý để xử lý. 

Hệ thống thu gom hơi nóng bay ra ngoài bể được thu gom vào phễu thông qua 

hệ thống quạt hút để tránh hơi nóng tràn ra ngoài môi trường làm việc. 

Kích thước bể 1: 0,834m×1,9m×1,1m  (L×W×H) vật liệu INOX SUS304/ chiều 

dầy 3,0mm    

+ Bể 2 và 3 tẩy dầu:  

Công đoạn này được áp dụng hóa chất mang tính kiềm và phương thức phun 

rửa để khử sạch dầu bẩn trên bề mặt của sản phẩm. Dung dịch  SURF CLEANER 53S 

NF được bổ sung vào bể trước tẩy dầu và bể tẩy dầu (tỷ lệ =12Kg/ngày) thông qua 

thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm để trao đổi tăng nhiệt dưới 50oC, dung dịch của bể 

thông qua áp lực của bơm, qua đầu phun để phun rửa bề mặt sản phẩm. Dung dịch hóa 

chất mang tính kiềm thông qua tăng nhiệt và áp lực bơm phun thì có thể khử dầu trên 

bề mặt sản phẩm nhanh hơn, dung dịch sau khi phun rửa được chảy xuống bể. Dung 

dịch của hai bể được áp dụng  phương thức chảy tràn bằng ống nối liên thông, việc tẩy 

dầu hai lần trước khi qua hai bể trước tẩy dầu và tẩy dầu làm cho hiệu quả khử dầu tốt 

hơn. Tại gần đầu hút của bơm trong bể có đặt thiết bị tấm chắn và lưới lọc, có thể lọc 

hết cặn bẩn hoặc các vật nổi phát sinh khi phun rửa linh kiện lần trước đó, để tránh làm 

tắc bơm và đầu phun. Nước sử dụng là nước Soft. 

Bể 2 và 3 được vệ sinh và thay hóa chất định kỳ theo tần suất 1 lần/ tuần: hóa 

chất SURF CLEANER 53S NF=100 Kg. 

Dung dịch trong bể tẩy dầu (bể 2) có thể thông qua máy lọc giấy để tiến hành 

lọc dầu bẩn cho dung dịch của các bể này, dung dịch lọc xong sẽ chảy hồi về bể tẩy 

dầu (bể 3), lưu lượng có thể thông qua van và lưu lượng kế để điều chỉnh. 

Dung dịch bể tẩy dầu có thể thông qua bơm trao đổi nhiệt tẩy dầu và van 

chuyển dịch để chuyển dung dịch trong bể tẩy dầu đến bể trước tẩy dầu. 

Nhiệt độ dung dịch bể tẩy dầu và nhiệt độ nước nóng của lò nấu nước lần lượt 

đều được thông qua một bộ khống chế kiểm soát nhiệt độ để khống chế. 

Cấp nước bổ sung cho bể được thông qua bộ báo mức dung dịch dạng 5 chân 

kim của bể trước tẩy dầu để khống chế sự đóng mở của van điện từ để cấp và ngắt bổ 

sung nước, lượng nước cấp bổ sung có thể dựa vào lưu lượng kế để điều chỉnh, nước 

cấp bổ sung là dùng dung dịch bể rửa nước số 1 để cấp bổ sung cho bể tẩy dầu, rồi 

chảy tràn đến bể trước tẩy dầu. 

Hệ thống thu gom hóa chất bốc hơi bể được thu gom vào phễu thông qua hệ 

thống quạt hút để tránh hơi nóng, hơi hóa chất tràn ra ngoài môi trường làm việc (công 

suất hút 7.650m3/h). 
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Kích thước bể 2: 0,834m×1,9m×1,1m (L×W×H) vật liệu INOX SUS304/ chiều 

dầy 3,0mm.    

Kích thước bể 3: 1,334m×1,9m×1,1m (L×W×H) vật liệu INOX SUS304/ chiều 

dầy 3,0mm.    

+ Bể rửa nước sau khi tẩy dầu 3 bể (bể 4, 5, 6):  

Linh kiện sau khi được tẩy dầu thì trên bề mặt vẫn còn lưu lại dung dịch tẩy 

dầu, lúc này sản phẩm sẽ được thông qua ba lần rửa nước để làm sạch bề mặt. 

Cấp nước bổ sung cho bể được thông qua bộ báo mức dung dịch dạng 4 châm 

kim của bể rửa nước để khống chế sự đóng mở của van điện từ để cấp và ngắt bổ sung 

nước, lượng nước cấp bổ sung có thể dựa vào lưu lượng kế để điều chỉnh, nước cấp bổ 

sung là dùng nước RO cấp vào bể rửa nước (bể số 6), sau đó chảy tràn về bể rửa nước 

(bể số 5), rồi lại chảy tràn về bể rửa nước (bể số 4). 

Kích thước bể 3 bể rửa nước (bể 4, 5, 6): 0,834m×1,9m×1,1m (L×W×H) vật 

liệu INOX SUS304/chiều dầy 3,0 mm   

+ Bể phốt phát (bể số 7):  

Tác dụng của phốt phát là hình thành một lớp màng bảo vệ phốt phát trên bề 

mặt của sản phẩm, để nâng cao năng lực chống ăn mòn sau khi tẩy dầu và độ bám dính 

của màng sơn với bề mặt kim loại. Dung dịch ALSURF 375 R-A (VNL) và ALSURF 

375 R-B (VNL) được bổ sung liên tục vào bể phốt phát được thông qua bơm cấp tự 

động định lượng, dung dịch bể phốt phát dùng nước nóng từ dưới 45oC của lò nấu 

nước thông qua thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm để truyền nhiệt lượng cho dung dịch 

của bể để hoàn thành việc tăng nhiệt cho dung dịch của bể. Mức độ cao thấp của nhiệt 

độ nước của lò nấu nước và bể phốt phát là thông qua một bộ hệ thống kiểm soát 

khống chế nhiệt độ để khống chế tự động. 

Dung dịch phốt phát dễ sản sinh ra cặn, cặn phốt phát này sẽ lắng đọng đưới 

đáy bể, khi trong đường ống phun và đường ống của thiết bị trao đổi nhiệt lắng động 

tích tụ quá nhiều cặn sẽ dễ dẫn đến tắc nghẽn, làm giảm hiệu suất trao đổi nhiệt và làm 

ảnh hưởng đến chất lượng màng phốt phát. Bể phốt phát còn có thiết kế kèm theo một 

chiếc bể chuyển dịch dự phòng lắng cặn để tiện cho việc khử bỏ cặn theo định kỳ. 

Bể phốt phát này được thay hóa chất định kỳ theo tần suất 1,5 tháng/ lần bằng 

hóa chất ALSURF 375 M-A = 80Kg, ALSURF 375 M-B = 80Kg và ALSURF 375 

ADDITIVE A =19 Kg. 

Cấp nước bổ sung cho bể được thông qua bộ báo mức dung dịch dạng 5 chân 

kim để khống chế sự đóng mở của van điện tử để cấp và ngắt bổ sung nước, lượng 

nước cấp bổ sung có thể dựa vào lưu lượng kế để điều chỉnh, nước cấp bổ sung thông 

qua vòi phun sương sau bể phốt phát. 
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Hệ thống thu gom hóa chất bốc hơi bể được thu gom vào phễu thông qua hệ 

thống quạt hút để tránh hơi nóng, hơi hóa chất tràn ra ngoài môi trường làm việc (công 

suất hút 7.650m3/h). 

Sau khi phun phốt phát thì sẽ tiến hành xử lý phun sương nước DI, nước DI 

được cung cấp từ hệ thống sản xuất nước DI. Lượt phun sương này là tận dụng nước 

DI cấp đến để phun rửa linh kiện, đồng thời thu hồi lại một lượng nhỏ dung dịch phốt 

phát, hơn nữa cũng bổ sung thêm một lượng ít nước cho bể phốt phát. 

Kích thước bể: 2,234m×1,9m×1,1m  (L×W×H) vật liệu INOX SUS304/chiều 

dầy 3,0 mm.    

+ Bể rửa nước sau phốt phát (bể 8, 9, 10): Sau khi qua phốt phát sản phẩm sẽ đi 

vào công đoạn phun sương nước DI, rửa sạch dung dịch phốt phát bám dính trên bề 

mặt sản phẩm, trong nước của công đoạn phun sương này có chứa ion tạp chất, linh 

kiện sau khi khô thì trên bề mặt vẫn còn lớp màng nước muối, cho nên lựa chọn dùng 

nước DI để phun rửa xử lý, nước DI là do hệ thống sản xuất nước DI cấp đến. 

Nước cấp bổ sung là được thông qua bộ báo mức dung dịch dạng 4 châm kim 

của bể rửa nước (bể 8, 9 và 10) để khống chế sự đóng mở của van điện từ để cấp và 

ngắt bổ sung nước, lượng nước cấp bổ sung có thể dựa vào lưu lượng kế để điều chỉnh, 

nước cấp bổ sung được dùng là nước DI cấp bổ sung cho bể rửa số 10, sau đó chảy 

tràn đến bể rửa số 9, rồi lại chảy tràn về bể rửa số 8. 

Sau khi qua công đoạn phun rửa nước số 10 thì sẽ tiến hành phun sương nước 

DI một lần nữa, nước DI là do hệ thống sản xuất nước DI cấp đến. Công đoạn này là 

tận dụng nước DI để rửa sạch sản phẩm một lần nữa và cũng là bổ sung thêm thành 

phần nước cho bể rửa số 10. 

Cấp nước bổ sung cho bể được thông qua bộ báo mức dung dịch dạng 5 chân 

kim để khống khế sự đóng mở của van điện từ để cấp và ngắt bổ sung nước, lượng 

nước cấp bổ sung có thể dựa vào lưu lượng kế để điều chỉnh, nước cấp bổ sung được 

dùng là nước DI. 

Kích thước bể rửa nước số 8, 9, 10 : 0,834m×1,9m×1,1m (L×W×H) vật liệu 

INOX SUS304/ chiều dày 3,0mm.    

+ Bể rửa nước nóng (bể 11): 

 Sau khi qua phun sương sản phẩm được qua bể rửa nước nóng với nhiệt độ dưới 

550C rồi qua hệ thống xì khí tự động để làm khô sản phẩm sau đó đi vào phòng sấy.  

Hệ thống thu gom hơi nóng bay ra ngoài bể được thu gom vào phễu thông qua 

hệ thống quạt hút để tránh hơi nóng tràn ra ngoài môi trường làm việc. 

Kích thước bể rửa nước (bể số 11): 1,334m×1,9m×1,1m (L×W×H) vật liệu 

INOX SUS304/chiều dầy 3,0mm.    
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Quạt hút tuần 

hoàn khí nóng 

Đầu đốt gas 

Đường ống 
tuần hoàn khí 

nóng 

fillter lọc bụi 

Khí nóng tuần 
hoàn 

Jig treo linh 
kiện 

Đường ống 
thải khí 

Hệ thống xử lý bề mặt được trang bị vị trí để kiểm tra phân nồng độ hóa chất 

các bể đảm bảo điều kiện sản suất, việc kiểm tra điều kiện nồng độ được duy trì tần 

suất 2 lần/ 1 ca theo tiêu chuẩn làm việc của từng loại hóa chất.  

Hóa chất sử dụng để phân tích: Hydro cloric Axid 0,1N, Sodium hydroxit 0,1, 

PHENOL PHATALEIN. 

Sau khi tẩy rửa xong sản phẩm được qua lò sấy để sấy khô trước khi đến công 

đoạn sau. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh hệ thống sấy khô bề mặt sản phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm được sấy ở nhiệt độ khoảng 130oC thông qua hệ thống đốt gas. Hệ 

thống khí nóng được tuần hoàn vòng tròn khép kín. Để cho không khí trong lò đảm 

bảo sạch sẽ, đồng thời nhiệt độ trong lò được phân bố đều nhau thì trên đầu ra của 

đường ống cấp gió trong lò đều có lọc khí, trên đường ống gió hồi đều lắp tấm điều tiết 

van cửa gió. 

Hệ thống đường ống gió tuần hoàn dùng cho việc liên tục cấp khí nóng cho lò 

sấy để đáp ứng nhu cầu sấy khô cho linh kiện.  

 Hệ thống thải khí chủ yếu dùng để thải bỏ khí thải trong lò sấy, phụ trợ điều 

chỉnh cân bằng hệ thống, đảm bảo cho hệ thống làm việc bình thường. Hệ thống khí 

thải bao gồm khí thải trong lò và khí thải cửa lò. Hút khí thải trong lò chủ yếu giảm 

thiểu lượng nước của lò sấy. Hệ thống thải khí cửa lò sấy được bố trí trên phần đỉnh 
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của đoạn cửa ra, vào của lò sấy, chức năng chủ yếu là loại bỏ khí nóng tại cửa lò sấy, 

để giảm thiểu khí nóng của lò dấy tràn vào trong nhà xưởng.  

Kích cỡ ngoại hình của lò sấy: (mm) 16.600 x 5.200 x 4.200 (L×W×H) 

Nguyên liệu: LPG (giá trị nhiệt 11.000Kcal/m3)         

Lượng khí hao lớn nhất: 20m3/h     

Thời gian tăng nhiệt: ≤30 phút (20 – 130ºC).     

01 quạt tuần hoàn gió nóng: có công suất 18,5kW, 1.100 Pa, 36.000 m3/h.  

01 quạt hút khí thải cửa lò sấy, trong lò sấy Y5 – 48 – 4C, 2900rpm, 3kW, 

Q=1.500m3/h, H=792Pa. 

Sau khi sấy sản phẩm được đi qua phòng làm mát sản phẩm gồm 1 quạt cấp khí 

và 1 quạt hút khí. Mục đích làm giảm nhiệt độ sản phẩm trước khi đến công đoạn sau. 

Công đoạn đậy nắp trước sơn: (Đậy những vùng không quy định sơn): 

Công đoạn này đậy các vị trí của sản phẩm không sơn theo tiêu chuẩn và quy định của 

từng chi tiết.  

 
 

Hình ảnh công đoạn đậy nắp sản phẩm 

Công đoạn pha sơn và sơn: Công đoạn này được khép kín và trang bị hệ thống 

cấp khí và hút khí tạo điều kiện làm việc tốt cho nhân viên và không ảnh hưởng đến 

môi trường xung quanh. Ngoài ra để đảm bảo an toàn trong phòng pha sơn theo tiêu 

chuẩn cháy nổ của tập đoàn công ty còn lắp thêm hệ thống cấp khí nóng và lạnh đảm 

bảo nhiệt độ và độ ẩm an toàn duy trì trong tiêu chuẩn cháy nổ theo tập đoàn. 

Kích thước phòng pha sơn: 7mx4,6mx3m = 96,6m3 (Dài x Rộng x Cao) 

Tại gần các vị trí sử dụng hóa chất bộ phận có bố trí các dụng cụ thiết bị để 

phục vụ khi có sự cố có thể xử lý nhanh nhất không ảnh hưởng đến môi trường cũng 

như phục vụ việc sơ cứu khi có sự cố hóa chất bắn vào mắt, người (Hệ thống rửa mắt, 

tắm cho nhân viên...). 

Sơn được sử dụng là sơn tĩnh điện pha theo tỉ lệ tiêu chuẩn. Tất cả nhân viên 

khi vào phòng pha sơn được kiểm tra tĩnh bằng máy được kiểm định và được khử tĩnh 

điện bằng hệ thống cửa thổi khí trước khi vào làm việc. 

Công đoạn phun sơn tĩnh điện: 100% sản phẩm phải sơn. 

Dùng công nghệ sơn tĩnh điện mục đích làm tăng bám dính sơn và giảm lượng 

sơn thải ra ngoài môi trường. Sơn được pha với tỷ lệ như sau: 
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Khí cấp vào 

Đường ống hút 
thải khí 

Người phun sơn 

Nước tuần hoàn cấp 

vào phòng sơn 

Màng nước lọc 
sơn 

Vách ngăn sơn 

Sơ đồ hệ thống màng nước lọc sơn - phòng sơn 

TT 

Tỷ lệ pha trộn 
Công 

đoạn Tên sơn 
Số lượng 

(Kg) 
Tên dung môi pha sơn 

Số lượng 

(Kg) 

1 SPL N82 NH-303M  1 SPL.HS THINNER-UCS  0,4~0,6 Sơn tay 

2 
SPL V2000 NH-

364M - 1 coat 
1 SPL.HS THINNER-UCS  0,3~0,6 Sơn tay 

3 
SUPERLAC V-2000 

NH 146M(KAI) 
1 SPL.HS THINNER-UCS 0,3~0,6 Sơn tay 

 

 

Hình ảnh công đoạn pha sơn 

*Công đoạn phun sơn :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỉnh ảnh công đoạn phun sơn 
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Sơ đồ lò sấy khô sơn 

Quạt hút tuần hoàn khí 

nóng 

Khí nóng 
tuần hoàn 

Đầu đốt 
gas 

Đường ống 
thải khí 

Jig treo linh 
kiện 

Đường ống 
tuần hoàn khí 

nóng 

fillter lọc bụi 

Phòng sơn được thiết kế 2 tường màng nước: Mục đích để lọc sơn, thinner khi 

phun ra và hệ thống chắn sơn được thiết kế trước quạt hút theo dạng rích rắc đồng thời 

lắp 2 hệ thống quạt hút khí thải ra ngoài khi đã qua 2 lớp lọc. Hệ thống bơm nước 

phòng sơn được thiết kế tuần hoàn khép kín. Khi chạy hệ thống trước khi bắt đầu công 

việc từ 5 – 10 phút. Mục đích tạo môi trường thoáng sạch tại khu vực sản xuất. Sau khi 

ngừng ca làm việc cần phải duy trì hoạt động của hệ thống trong vòng 5 -10 phút sau 

đó mới ngừng hẳn hệ thống.  

Thao tác vận hành: Bơm nước chạy trước, sau đó quạt mới chạy. Khi ngừng hệ 

thống phải quạt tắt trước, sau 30 giây mới tiến hành ngừng bơm nước.  

Hệ thống bơm nước để lọc dung môi và sơn được khi phun sơn được bố trí bơm 

dự phòng khi có sự cố. 

Hệ thống quạt hút và thiết bị được kết nối liên động với nhau, khi có sự cố sẽ 

báo về tủ điều khiển và dừng toàn bộ hệ thống. 

Kích thước phòng sơn lót (phòng sơn 1): 7,8mx4,5mx4,7m = 165m3 (L×W×H). 

Kích thước phòng sơn bề mặt (phòng sơn 2): 8,8mx4,4mx4,7m = 182m3 

(L×W×H). 

Phòng phun sơn có thiết kế bố trí hệ thống báo cháy và dập lửa bằng CO2 tự 

động và 1 hệ thống chữa cháy bằng H2O, nên nước phun dùng để làm nguội lạnh, thiết 

kế lưu lượng phun là 6L/(min.m2). Khoảng cách bố trí đầu phun nước là 3m, áp lực 

làm việc của đầu phun là 0,15Mpa, lưu lượng phun thực tế là 10,8L(min.m2) . 

- Công đoạn sấy khô sản phẩm sau sơn:  
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Hình ảnh công đoạn sấy khô sản phẩm 

Sau khi sản phẩm sau sơn được qua lò sấy để sấy khô sản phẩm trước khi đến 

công đoạn sau. Sản phẩm được sấy ở nhiệt độ khoảng 180oC. Hệ thống khí nóng được 

tuần hoàn vòng tròn khép kín. Để cho không khí trong lò đảm bảo sạch sẽ, đồng thời 

nhiệt độ trong lò được phân bố đều nhau thì trên đầu ra của đường ống cấp gió trong lò 

đều có lọc khí, trên đường ống gió hồi đều lắp tấm điều tiết van cửa gió. 

Hệ thống đường ống gió tuần hoàn dùng cho việc liên tục cấp khí nóng cho lò 

sấy để đáp ứng nhu cầu sấy khô cho linh kiện  

Hệ thống thải khí chủ yếu dùng để thải bỏ khí thải trong ló sấy, phụ trợ điều 

chỉnh cân bằng hệ thống, đảm bảo cho hệ thống làm việc bình thường. Hệ thống khí 

thải bao gồm khí thải trong lò và khí thải cửa lò. Hút khí thải trong lò chủ yếu giảm 

thiểu lượng nước của lò sấy. Hệ thống thải khí cửa lò sấy được bố trí trên phần đỉnh 

của đoạn cửa ra, vào của lò sấy, chức năng chủ yếu là loại bỏ khí nóng tại cửa lò sấy, 

để giảm thiểu khí nóng của lò dấy tràn vào trong nhà xưởng. 

Kích thước lò sấy: (mm) 18.600 x 5.200 x 4.200 (L×W×H)            

Nguyên liệu: LPG (giá trị nhiệt 11.000Kcal/m3).  

Lượng khí hao lớn nhất: 30m3/h     

Thời gian tăng nhiệt: <30 phút (20 – 180ºC).     

1 quạt tuần hoàn gió nóng :   GCF-1000C, 22kW，440000 m3/h, 1000Pa. 

1 quạt hút khí thải cửa lò sấy:  Y5-48-4C, 2.900rpm, 3kW, Q=15.00m3/h, H=792Pa. 

Sau khi sấy song sản phẩm được đi qua phòng làm mát sản phẩm gồm 1 quạt cấp 

khí và 1 quạt hút khí. Mục đích làm giảm nhiệt độ sản phẩm trước khi đến công đoạn sau. 

Công đoạn dỡ nắp và dỡ hàng: Sản phẩm sau khi qua công đoạn sấy khi đến 

công đoạn dỡ nắp và dỡ hàng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh công đoạn dỡ nắp và dỡ hàng 
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Công đoạn kiểm tra hàng thành phẩm: Đây là công đoạn kiểm tra sản phẩm 

sau khi sơn. Bề mặt sản phẩm chia ra làm từng vùng tương ứng với từng nhân viên 

kiểm tra theo từng vùng đó, sản phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ được đóng dấu theo ca, ngày 

tháng năm sản xuất và chuyển đến công đoạn lắp ráp. Sản phẩm không đạt chất lượng 

được đánh dấu vào vị trí lỗi, xếp lên xe gắn phiếu sửa, sau đó chuyển đến công đoạn 

sửa lỗi. Tại công đoạn sửa lỗi: Với sản phẩm phải sơn lại kiểm tra toàn bộ bề mặt sản 

phẩm sau đó dùng máy mài giáp tròn  mài sửa vị trí lỗi, xếp sản phẩm lên xe, gắn 

phiếu quản lý hàng sau sửa chờ treo sơn lại. Đối với sản phẩm lỗi hỏng sẽ được quản 

lý như chất thải thông thường.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh Công đoạn kiểm tra hàng thành phẩm 
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*) Quy trình lắp ráp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.14. Hình ảnh quy trình lắp ráp 

Thuyết minh quy trình: 

Sản phẩm sau khi qua công đoạn sơn được chuyển đến bộ phận lắp ráp, công đoạn 

lắp ráp được thực hiện lần lượt qua 2 dây chuyền bán tự động và 4 dây chuyền tự động. 

- Công đoạn lắp ráp vòng bi và vòng tăng cứng cho chi tiết bánh xe trước:  

Linh kiện được nhập từ bên ngoài mang về lắp ráp, tại công đoạn này chi tiết 

được lắp ráp 2 vòng bi (BRG, BALL RADIAL), 1vòng tăng cứng trục quay bánh xe 

(COLLAR, FRAXLEDISTANCE), (không sử dụng công đoạn này cho chi tiết bánh 

sau), sau khi lắp ráp chi tiết được tự động chuyển đến công đoạn sau bằng băng tải tời 

dạng con lăn và dây cuốn. 

Lắp vòng bi, vòng tăng 

cứng 

Lắp nắp chắn bụi, van 

hơi 

Xuất ra kho thành 

phẩm 

Sản phẩm sau sơn 

Xuất đi khách hàng 

Bôi dầu bôi trơn, lắp 

lốp 

Linh kiện lắp ráp 

 

Kiểm tra hoàn 

thiện 

 

Bơm hơi, đo đảo 

Kiểm tra mép viền lốp, 

hơi trong lốp, lắp mũ 

van hơi 

1. Linh kiện lắp ráp 

2. Dầu bôi trơn 

(THREE BOND) 

 Tiếng ồn 

 Chất thải rắn 

( Bao bì nilon, giấy ) 

 Chất thải rắn 

(Vỏ thùng đựng dầu, giẻ 

lau dính dầu) 

1. Khí nén 

 Chất thải rắn 

( Bao bì nilon, giấy ) 
Linh kiện lắp ráp 
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Lắp vòng bi Lắp colla Gá chi tiết vào JIG 

Công đoạn lắp ráp nắp chắn bụi và van hơi: Tại công đoạn này van hơi 

(Valve, Rim) được lắp vào vành để dẫn và điều chỉnh áp lực hơi giữa vành và lốp. 

Linh kiện được nhập từ bên ngoài về để lắp ráp. 

Chi tiết sau khi qua công đoạn lắp ráp vòng bi và vòng tăng cứng được lắp ráp 2 

nắp chắn bụi (DUST SEAL) che vòng bi (không sử dụng cho chi tiết bánh sau). 

  

Lắp chắn bụi 
Gá chi tiết vào Jig và 

lắp van 

Công đoạn bôi dầu bôi trơn lốp và lắp ráp lốp:  

Linh kiện lốp cao su và dầu bôi trơn được nhập từ bên ngoài về lắp ráp 

Để đảm bảo chất lượng lắp ráp lốp. Trước khi lắp, được bôi 1 lượng keo bôi 

trơn có tên gọi Three bond 1360 với tỉ lệ ~0,01l/chi tiết, lượng sử dụng trung bình 

trong 1 năm ~ 25.000 lít. Keo bôi được sử dụng trực tiếp không cần pha chế sau đó lốp 

được lắp ráp vào vành và chuyển đến công đoạn bơm hơi. 

 

 

Bôi trơn lốp Lắp ráp lốp 

Công đoạn bơm hơi và đo đảo:  Chi tiết sau khi lắp lốp cao su được chuyển 

đến máy bơm hơi, tại công đoạn này hệ thống mâm đỡ và gá kẹp sản phẩm tỳ đè mép 

viện lốp xuống để lớp khí tràn vào trong lòng vành,sau khi lượng khí vào đủ áp lực 
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trong vành và lốp đạt tiêu chuẩn trong khoảng 175~ 290 kpa, hệ thống gá kẹp nâng 

lên, phát sinh độ ồn. 

Tại công đoạn này được lắp đặt 1 buồng cách âm giảm độ ồn phát ra bên ngoài, 

ngoài ra nhân viên vận hành được trang bị nút bịt tai chống ồn,việc đo độ ồn định kỳ 

cũng được thực hiện 6 tháng/lần, kết quả đạt tiêu chuẩn cho phép (< 85dBA) 

Sau khi bơm hơi chi tiết được chuyển đến máy đo độ đảo của bánh xe 

 

 

Bơm hơi Đo đảo lốp 

Công đoạn kiểm tra mép viền lốp, hơi, lắp mũ van:  

Chi tiết sau khi đo đảo được đưa vào gá quay để kiểm tra độ cân bằng của mép 

lốp với vành,điều chỉnh lượng hơi trong lốp và lắp mũ van hơi (van hơi là linh kiện 

được nhập từ bên ngoài) 

  

Kiểm tra viền mép lốp Lắp mũ van 

Công đoạn kiểm tra hoàn thiện, xếp xe chuyên dụng:  

Chi tiết sau khi đã được lắp ráp đầy đủ linh kiện còn đọng lại 1 lượng keo bôi 

trơn thừa bám trên lốp và vành được lau sạch bằng vải lau  

Sau khi làm sạch lớp keo bám, kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn bề mặt,chi 

tiết được xếp lên xe chuyên dụng rồi nhập vào kho và xuất đi khách hàng 

Bao bì của linh kiện tại tất cả công đoạn sau khi sử dụng bao gồm: thùng keo 

chứa dầu, hộp đựng nguyên vật liệu, giẻ lau dính dầu, nylon được phân loại và chuyển 

ra khu lưu giữ rác để thuê đơn vị bên ngoài xử lý. 

  

 

 

 

 

 
 

Kiêm tra hoàn thiện Xếp hàng vào xe 
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1.3.2.3. Quy trình sản xuất các bộ phận phụ trợ, hỗ trợ sản xuất 

*) Quy trình nhập xuất hàng 

 
Hình 1.15. Hình ảnh quy trình nhập xuất hàng 

Thuyết minh quy trình:  

- Nhận đơn hàng từ khách hàng: 

Hàng tháng, khi thay đổi khách hàng gửi đơn hàng cho phòng PC-VAP. Nhân 

viên phụ trách PC cập nhập đơn hàng vào bảng kế hoạch sản xuất của coogn ty. 

- Gửi đơn hàng cho các bộ phận: 

Dựa vào đơn hàng PC phát hành. Các phòng ban tính toán công suất, nhân lực, 

nguyên liệu...  

- Lập kế hoạch nhập hàng: 

Căn cứ vào đơn hàng của khách hàng phòng PC lập kế hoạch nhập hàng các 

phòng ban theo tiêu chuẩn tồn kho. 

Gửi đơn hàng tới bộ phận sản 

xuất, tính toán lập kế hoạch 

Nhận hàng từ bộ phận sản xuất. 

Kiểm tra xác nhận 

 

Chuẩn bị hàng theo các múi giờ 

và xếp hàng lên xe tải 

 

Nhận đơn hàng từ khách hàng 

Vận chuyển hàng đến khách 

hàng 

Dỡ hàng từ xe tải đưa vào kho 

khách hàng và ký xác nhận 

Lấy xe (trống) xếp hàng đưa lên 

xe tải chuyển về VAP 

Lập kế hoạch nhập hàng 
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- Nhập hàng vào kho: 

Dựa vào kế hoạch nhập hàng của PC, các phòng ban xuất hàng theo đúng kế 

hoạch, khi xuất hàng vào kho các bộ phận phải đóng hàng lên xe chuyên dụng theo 

tiêu chuẩn đóng gói đã quy định và dán biển nhãn, được nhân viên ký xác nhận của 

phòng nhập hàng và phòng xuất hàng. 

 
-  Chuẩn bị hàng giao đến khách hàng: 

Dựa vào múi giờ xuất hàng đến khách hàng, nhân viên  phụ trách chuẩn bị hàng 

đúng chủng loại, đúng số lượng, đưa  vào vị trí chuẩn bị xuất hàng, sau đó nhân viên 

xuất hàng lấy xe hàng tại vị trí chờ xuất xếp lên xe tải, được trưởng nhóm cùng   bảo 

vệ xác nhận lại số lượng trên thùng xe tải và ký xác nhận, dán niêm phong. 

                    
-  Vận chuyển đến khách hàng: 

Nhân viên lái xe cầm giấy mang hàng ra ngoài và đến cổng bảo vệ xuất trình giấy 

tờ, sau đó nhân viên lái xe vận chuyển hàng đến khách hàng theo cung đường quy định. 

 
- Dỡ hàng giao cho khách hàng: 
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Nhân viên lái xe vận chuyển  hàng đến vị trí giao hàng. Nhân viên PC dỡ xe 

hàng kiểm tra đủ số lượng, đúng chủng loại và gioa hàng cho khách hàng, xếp xe vào 

vị trí kho khách hàng, làm các thủ tục giấy tờ giao nhận. 

 
- Lấy xe (trống) xếp hàng về VAP: 

Nhân viên giao hàng PC VAP ra kho bãi để xe của khách hàng lấy xe (trống) 

của VAP đẩy về cầu nâng xếp lên thùng xe tải, được xác nhận của bảo vệ và nguời 

giao xe (trống) của khách hàng ký xác nhận số lượng trên thùng xe tải. Lái xe cầm 

giấy ra cổng bảo vệ xuất trình giấy tờ và chuyển về VAP. 

Nhân viên PC dỡ xe (trống) từ thùng xe tải ra, đẩy xe xếp vào vị trí đã quy định.  

 

*) Quy trình kiểm tra sản phẩm 

- Quy trình kiểm tra đầu vào (kiểm tra thành phần vật liệu nhôm ) 
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Mẫu nhôm kiểm tra đầu vào Ingot Mẫu nhôm kiểm tra sau nấu 

     

FD1.1 HD2-BS1 AD6.1 HD2-BS ADC6 

 

 

Nhôm nhập vào 

Lấy mẫu 

Mài mẫu  

Kiểm tra  

Lưu mẫu 

Lưu hồ sơ 

 Khí Ar thải 

Bụi nhôm 

Khí Ar  

Cắt mẫu  Phoi nhôm  

Nhôm Ingot 

HD2-BS1, FD1.1 

AD6.1 

Nhôm sau nấu 

HD2-BS, ADC6 

 

Nhôm Ingot 

HD2-BS1, FD1.1 

AD6.1 

Nhôm sau nấu 

HD2-BS, ADC6 

Nước sạch 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở 

Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam 
 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc- thông tin Tài nguyên và Môi trường 

ĐT: 02216.256.999                                                                                                    61 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Nhôm thanh được nhập từ nhà cung cấp về bộ phận DC-2R và DC-CW. Nhân 

viên phòng QC lấy mẫu nhôm thanh tại bộ phận về sau đó đi cắt theo tiêu chuẩn để 

kiểm tra. Nhân viên kiểm tra sẽ phải lấy khoảng 3,8Kg nhôm/1 ngày để kiểm tra tương 

đương khoảng 91Kg/1 tháng. Sau đó sẽ cho vào máy cắt để cắt. Nước tại máy cắt sẽ 

được tuần hoàn sử dụng và sẽ được bổ xung khi thấp hơn vạch tiêu chuẩn. Khi cắt sẽ 

phát sinh phoi nhôm đọng lại trong máy và sẽ được nhân viên vệ sinh định kỳ 1 

lần/tháng mỗi lần vệ sinh có khoảng 1Kg phoi nhôm và sẽ được chuyển số phoi nhôm 

ra tại bãi rác nhà máy và thuê đơn vị bên ngoài xử lý.  

 Sau đó sử dụng máy mài để mài bề mặt đặt tiêu chuẩn. Khi mài xong sẽ sử 

dụng máy phân tích vật liệu Spectro PDA 7000, với điều kiện hoạt động của máy ở 

nhiệt độ máy < 41◦C, sử dụng khí argon (Ar) để phân tích. Trung bình mỗi ngày sẽ sử 

dụng 1,6Kg khí argon tương đương khoảng 39Kg khí/1 tháng. Khí Ar thừa từ máy ra 

sẽ được lọc qua bình nước trước khi thải ra môi trường. 

- Quy trình kiểm tra nguyên liệu đầu vào (kiểm tra khử H2 đối bol, ốc, blate kick ) 

 
Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Chi tiết được nhập từ Nhà cung cấp về bộ phận PA/ASSY, MC. Nhân viên 

phòng QC lấy mẫu tại bộ phận về, sử dụng bếp từ để đun nóng cốc thủy tinh chứa 

Glycerin (C3H5(OH)3) đạt nhiệu độ tiêu chuẩn tố đa 195⁰C. (Số lượng hóa chất 

Glycerin được sử dụng = 200ml/1 lần). 

Sau đó cho chi tiết vào kiểm tra và quan sát đánh giá. (Thời gian cho 1 lần kiểm 

tra 30 phút /1lần). 

Sau khi đánh giá lấy chi tiết ra khỏi cốc thủy tinh và để cho hóa chất trở về 

nhiệt độ ban đầu và mang hóa chất Glycerin (C3H5(OH)3) đã qua sử dụng ra kho chứa 

rác nhà máy và thuê đơn vị bên ngoài xử lý. Mẫu sẽ lưu lại để báo cáo, sau khi báo cáo 

xong sẽ được hủy tại bãi rác nhà máy và thuê đơn vị bên ngoài xử lý.  

Nhập chi tiết 

Lấy mẫu 

Kiểm tra H₂ 

Lưu mẫu 

Lưu hồ sơ 

Hóa chất thừa, 

Chất thải rắn 

bol, ốc, blate 
kick,  
 

Hóa chất:  Glycerin  

Bol, ốc, blate kick  
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- Quy trình kiểm tra đầu vào (kiểm tra HR) 

 
Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Các chi tiết và nguyên liệu, hóa chất (các loại sơn, hóa chất chống dính khuôn, 

keo bôi lốp, hóa chất CDV10) phụ trợ được nhập về các bộ phận. Nhân viên phòng 

QC lấy mẫu tại các bộ phận theo kế hoạch về để kiểm tra (đối với mẫu nhôm nhân 

viên phải mài mẫu trước khi kiểm tra), sử dụng máy HR để kiểm tra (trong quá trình 

kiểm tra công việc nhân viên phải đeo chip theo quy định). 

Bắt đầu kiểm tra đưa chi tiết vào máy, thời gian kiểm tra tại máy HR là 

2h/1ngày. Theo thông tư số 19/2012/TT- BKHCN ngày 08/11/2012 quy định đối với 

liều nghề nghiệp là: 20mSv/1 năm. Còn đối với liều công chúng là: 1mSv/1 năm. Sau 

khi có kết quả bắn thì tổng hợp và lưu kết quả, trong quá trình làm có phát sinh bụi 

mài, miếng mẫu cao su, hóa chất sau kiểm tra, nhân viên sẽ mang ra khu lưu giữ rác 

của nhà máy và thuê đơn vị có chức năng xử lý. 

- Quy trình kiểm tra đầu vào (kiểm tra độ cứng) 

Nhập chi tiết 

Mài mẫu 

Kiểm tra  

Lưu mẫu 

Lưu hồ sơ 

Tia X, hóa chất, 

miếng mẫu cao su 

cắt sau kiểm tra 

Máy quang phổ huỳnh 

quang tia X  

Lấy mẫu 

Bụi nhôm Mẫu nhôm  

- Chi tiết sx tại VAP 

- Chi tiết đầu vào 

- Nguyên liệu đầu vào 

- Hóa chất sơn 

- Vật liệu phụ trợ 
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Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Chi tiết được nhập về các bộ phận, nhân viên phòng QC lấy mẫu tại các bộ 

phận theo kế hoạch về để kiểm tra. Sử dụng máy đo độ cứng để kiểm tra (đối với các 

chi tiết nhỏ như bi, bol thì phải cho chi tiết vào máy đúc mẫu để đúc. Thời gian đúc 

mẫu khoảng 15 phút/1 mẫu, trong quá trình đúc mẫu sẽ phát sinh nước thải trung bình 

khoảng 0,5 lít/1lần (tương đương 4 lít/1tháng). Nước thải sẽ được thu vào vật đựng và 

đổ vào bể nước thải công nghiệp của Công ty. 

Đưa chi tiết vào máy kiểm tra độ cứng của vật liệu. Mẫu sẽ lưu lại để báo cáo, 

sau khi báo cáo xong sẽ được hủy tại kho lưu giữ chất thải để xử lý theo quy định.  

- Quy trình kiểm tra đầu vào (kiểm tra bề mặt và kích thước) 

Nhập chi tiết 

Đúc mẫu  

(Bi, bol) 

Kiểm tra  

Lưu mẫu 

Lưu hồ sơ 

Lấy mẫu 

Nước thải lẫn tạp 

chất, nhựa, chất 

thải rắn (bol, bi) 

 

Nước, bột đúc 

nhựa 

Slyver, boss, 

bol, vòng bi, bi 
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Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Hàng nhập về từ các Nhà cung cấp được đưa vào bộ phận sản xuất. Trước khi 

cho hàng nhập vào sản xuất nhân viên QC lấy mẫu và tiến hành kiểm tra bề mặt sản 

phẩm dựa vào tiêu chuẩn cấp độ bề mặt được quy định trên bản vẽ hoặc mẫu master để 

đánh giá ngoại quan chi tiết (khuyết tật, dính khuôn, nhăn rạn, lồi lõm sứt mẻ). Dùng 

dụng cụ đo, thiết bị đo phù hợp trước khi đo phải dùng giẻ lau sạch để cho kết quả 

được chính xác, đo các kích thước và ghi chép kết quả vào data. Nếu có 1 hạng mục 

nằm ngoài tiêu chuẩn thì đánh giá NG. Tổng hợp đầy đủ kết quả kiểm tra báo cáo 

trưởng nhóm, trưởng phòng để xử ý theo hướng dẫn xử lý sự cố chất lượng. Nếu tất cả 

các hạng mục nằm trong tiêu chuẩn thì OK. Đánh giá kết quả nếu OK thì báo cáo 

trưởng nhóm và trưởng phòng xin phê duyệt xuất hàng. 

Mẫu sẽ lưu lại để báo cáo, sau khi báo cáo xong mẫu OK sẽ được đưa vào sản 

xuất tại công đoạn. Trong quá trình kiểm tra sẽ phát sinh giẻ lau, mẫu cắt chi tiết cao 

su sẽ được hủy tại kho lưu giữu chất thải để xử lý theo quy định.  

- Quy trình kiểm tra dụng cụ đo: 

Nhập chi tiết  

Lấy mẫu 

 

Kiểm tra  

Ghi chép kết 

quả vào data 

Lưu hồ sơ 

Giẻ lau, găng tay, 

mẫu cắt cao su 

Thiết bị, giẻ lau, 

dụng cụ đo (thước 

cặp, thước đo cao, 

máy quang học…) 

  

  

  

Các chi tiết subpart 
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Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Bộ phận sản xuất chuyển dụng cụ đo cần kiểm tra vào phòng QC đối với dụng 

cụ mới bộ phận viết giấy yêu cầu hiệu chuẩn. Sau đó nhân viên QC kiểm tra và rà soát 

theo kế hoạch xem có đúng chủng loại cần đo hay không nếu không thì thông tin lại 

cho người phụ trách bộ phận để xử lý. Trước khi kiểm tra nhân viên phải dùng giẻ vệ 

sinh dụng cụ đo sạch sẽ, và kiểm tra dụng cụ xem có bị va đập, nứt vỡ không, ghi chép 

kết quả vào data.  

Đối với dụng cụ đo kiểm tra OK sẽ được dán tem, màu nhận biết theo tháng sau 

hiệu chuẩn. Và trả cho bộ phận sản xuất. (Trong quá trình kiểm tra phát sinh rác thải 

như giẻ lau, tem giấy, lọ keo hết thì phân loại và mang ra khu lưu giữ chất thải công ty 

để xử lý theo quy định. 

Đối với dụng cụ đo NG được dán  màu đỏ và hủy theo biên bản và mang ra khu lưu 

giữ chất thải nhà máy để xử lý theo quy định. 

Đối với dụng cụ đo NG được dán  màu đỏ và hủy theo biên bản và mang ra khu 

lưu giữ chất thải nhà máy và thuê đơn vị bên ngoài xử lý. 

- Quy trình kiểm tra hàng trong công đoạn (Kiểm tra nứt bằng hóa chất)  

Chuẩn bị data 

kiểm tra 

Tiếp nhận dụng 

cụ từ bộ phận 

Kiểm tra  

Ghi chép kết 

quả  

Lưu hồ sơ 

 Giẻ lau, tem 

mẫu, keo 502  

Giẻ lau, tem giấy, 

vỏ lọ keo hết, dụng 

cụ đo NG  

 Jig, dưỡng, gá, 

thước cặp,…  
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Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Khi tiếp nhận newmodel, khuôn mới, ĐTĐ hoặc sự cố từ bộ phận sản xuất. Nhân 

viên QC tiếp nhận và tiến hành mang mẫu đến vị trí buồng kiểm tra của bộ phận để kiểm 

tra nứt bằng hóa chất. Dùng hóa chất Micro check cleaner solution – 000141 có thành 

phần: CH3(CH2)5CH3; C3H8. Để rửa toàn bộ vùng cần kiểm tra sau đó để khô khoảng 5 

phút. Tiếp đến dùng hóa chất Microcheck cleaner solution - 000143 có thành phần: 

CH3OCH3 xịt lên toàn bộ bề mặt cần kiểm tra và chờ trong khoảng từ < 20 phút để cho 

hóa chất ngấm vào chi tiết, dùng giẻ lau và dung hóa chất Microcheck cleaner solution – 

000141 có thành phần: CH3(CH2)5CH3, C3H8 rửa sạch vùng cần kiểm tra để khô khoảng 5 

phút. Sau đó dùng hóa chất Microcheck developer - 000145 có thành phần C2H5OH, C4 H 

10, C3H8, SiO2, C3H₇OH, CaCO3 xịt lên toàn bộ bề mặt vùng cần kiểm tra và chờ khoảng 

< 10 phút để cho hóa chất khô chuyển màu trắng và đánh giá bằng mắt. 

Bộ phận sản xuất phát sinh đời xe mới, 

khuôn mới, điểm thay đổi hoặc khi phát 

sinh lỗi 

Tiếp nhận sự cố, 

mẫu từ bộ phận 

 

Kiểm tra  

Lưu mẫu báo 

cáo 

Lưu hồ sơ 

Khí thải, giẻ lau 

dính hóa chất 
Hóa chất  

- Microcheck cleaner 

solution (000141 và 000143) 

- Microcheck developer 

(000145) 

Giẻ lau 

 

 

 

 

  

- Chi tiết sản xuất tại VAP 

- Chi tiết out side 

- Chi tiết subpart 
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Đối với chi tiết OK sẽ không có vết đỏ của hóa chất Microcheck cleaner 

solution (000143) thấm ra, còn với đố với chi tiết NG sẽ có vết đỏ của hóa chất 

Microcheck cleaner solution (000143) thấm ra. Khí thải của các loại hóa chất sẽ được 

buồng hút lọc qua bông lọc và lọc qua bình nước trước khi thải ra môi trường. 

Thời gian kiểm tra khoảng 30phút/1lần. Khi kiểm tra xong tùy vào lượng sử 

dụng sẽ phát sinh rác thải như giẻ lau, giấy , vỏ hóa chất hết nhân viên mang ra bãi rác 

nhà máy và thuê đơn vị bên ngoài xử lý. 

Mẫu sẽ lưu lại để báo cáo, sau khi báo cáo xong sẽ được trả bộ phận theo hướng 

dẫn xử lý hàng hỏng (hủy) trong công đoạn. 

- Quy trình kiểm tra hàng trong công đoạn( Kiểm tra rỗ khí) 

 
Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Khi tiếp nhận newmodel, khuôn mới, điểm thay đổi hoặc sự cố từ bộ phận sản 

xuất. Nhân viên tiếp nhận và tiến hành mang mẫu  đi cắt để kiểm tra vết rỗ. Nước tại 

máy cắt sẽ được tuần hoàn sử dụng và sẽ được bổ xung khi thấp hơn vạch tiêu chuẩn. 

Khi cắt sẽ phát sinh phoi nhôm đọng lại trong máy và sẽ được nhân viên vệ sinh định 

kỳ 1 lần/tháng mỗi lần vệ sinh có khoảng 1Kg phoi nhôm và sẽ được chuyển số phoi 

nhôm ra tại bãi rác nhà máy và thuê đơn vị bên ngoài xử lý.  

 Khi cắt xong nhân viên sẽ mài bóng bề mặt mẫu cắt bằng giáp # 240 sau đó 

tiến hành đo vết rỗ trên bề mặt bằng thước cặp. Đo từng vị trí quy định trên data , tổng 

hợp kết quả vào data. Trong quá trình kiểm tra sẽ phát sinh rác thải như giáp mài #240, 

Bộ phận sản xuất phát sinh đời 

xe mới, khuôn mới, điểm thay 

đổi hoặc khi phát sinh lỗi 

Tiếp nhận sự cố 

từ bộ phận 

 

Kiểm tra  

Lưu mẫu báo cáo 

Lưu hồ sơ 

Phoi nhôm Cắt mẫu 

 

Mài mẫu  
Bụi nhôm, 

Giáp mài # 240 Giáp mài 

 
 

 

 

  

- Chi tiết sản xuất 

tại VAP 

- Nước 
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bột mài, phoi nhôm, nhân viên sẽ mang ra bãi rác nhà máy và thuê đơn vị bên ngoài xử 

lý. Mẫu sẽ lưu lại để báo cáo, sau khi báo cáo xong sẽ được hủy để tái chế theo hướng 

dẫn xử lý hàng hỏng (hủy) trong công đoạn. 

- Quy trình kiểm tra hàng xuất (Kiểm tra tính năng sơn)  

 
Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Khi tiếp nhận newmodel, khuôn mới, điểm thay đổi, sự cố, hoặc kiểm tra định 

kỳ từ bộ phận sản xuất. Nhân viên QC tiếp nhận và tiến hành mang mẫu  đến vị trí quy 

định kiểm tra tính năng sơn. Chú ý mẫu kiểm tra phải đảm bảo tính ổn định lớp sơn 

sau 24h mới tiến hành kiểm tra theo tiêu chuẩn theo các bước:  

+ Nhân viên phải kiểm tra bề mặt so sánh mẫu , tiêu chuẩn cấp độ bề mặt ... 

+ Kiểm tra độ chênh lệch màu,độ bóng so sánh với tấm mẫu hoặc máy đo chênh 

lệch màu sơn, độ bóng sơn. 

+ Dùng băng dính để kiểm tra độ bám dính. 

+ Kiểm tra chiều dày lớp sơn bằng máy đo sơn vị trí đo tại các vùng không lồi lõm.  

+ Kiểm tra độ cứng sơn: Sử dụng bút chì H kẻ 5 đường thẳng có độ dài khoảng 

10mm với từng cạnh sắc của bút chì. 

+ Kiểm tra Xylene C6H4(CH3)2 nhúng 10 lớp băng gạc trong xylene C6H4(CH3)2 và 

chà 8 nét qua lại với 1 lực 9.8N (1Kgf) trên đầu ngón tay. Bông gạc sau đó sẽ được gắn 

trên chi tiết và khi hủy sẽ phải chuyển ra bãi rác nhà máy và thuê đơn vị bên ngoài xử lý. 

+ Kiểm tra Cross cut dùng dưỡng cắt tạo thành 100 ô vuông. 1 ô vuông có kích 

thước 1mm sau đó dùng băng dính miết sao cho không tạo bóng khí và phủ kín 100 ô 

vuông và giật băng dính ra với một góc nghiêng 45⁰ và giật nhanh theo chiều ngược lại 

hướng vào trong lòng người đứng kiểm tra. 

Trong quá trình kiểm tra sẽ phát sinh băng dính đã qua sử dụng, và bông gạc y 

tế dính hóa chất xylene, sơn bám sẽ được nhân viên sẽ mang ra bãi rác nhà máy và 

thuê đơn vị bên ngoài xử lý. 

Bộ phận sản xuất phát sinh đời xe 

mới, khuôn mới, điểm thay đổi 

Tiếp nhận thông 

tin, mẫu từ bộ phận 

 

Kiểm tra  

Lưu mẫu báo cáo 

Lưu hồ sơ 

Băng dính, bông 

gạc dính hóa 

xylene, sơn 

Hóa chất Xylene, 

băng dính, gạc y tế 
  
  
  

  

  

Các chi tiết được 

sơn tại VAP 
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Kiểm tra phun muối: Chi tiết phải đảm bảo tính ổn định lớp sơn sau 24h sau đó  

phun liên tục trong 48h đối với chi tiết sơn và mạ màu trắng (riêng mạ màu đen là 72h). 

Sau khi phun muối đối với chi tiết sơn phải được rửa sạch bằng nước để khô sau 2h mới 

được kiểm tra đánh giá, còn mạ không phải rửa mà đánh giá luôn khi lấy ở máy phun 

muối ra (trung bình 10L nước/1lần rửa => tương đương với 80lít/ 1 tháng, tức 0.96m³/ 

năm) nước thải sẽ được gom về bể xử lý nước thải công nghiệp của nhà máy). 

Mẫu sẽ lưu lại để báo cáo, sau khi báo cáo xong sẽ được trả bộ phận để theo 

hướng dẫn xử lý hàng hỏng (hủy) trong công đoạn. 

- Quy trình kiểm tra hàng xuất (Kiểm tra bề mặt +  đo kiểm tra)  

 

- Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm: 

Khi tiếp nhận mẫu newmodel, mẫu khuôn mới, mẫu điểm thay đổi, mẫu đối sách 

sự cố trong quá trình sản xuất, hoặc mẫu kiểm tra chất lượng định kỳ từ bộ phận sản 

xuất. Trước khi xuất hàng cho Khách hàng nhân viên QC tiếp nhận và tiến hành kiểm 

tra bề mặt sản phẩm dựa vào tiêu chuẩn cấp độ bề mặt được quy định trên bản vẽ hoặc 

mẫu chuẩn đã được phê duyệt bởi khách hàng để đánh giá ngoại quan chi tiết như các 

khuyết tật có hại, vết dính khuôn, vết nhăn rạn, vết lồi lõm sứt mẻ. Dùng dụng cụ đo, 

thiết bị đo phù hợp trước khi đo phải dùng giẻ lau sạch để cho kết quả được chính xác, 

đo các kích thước theo tiêu chuẩn và ghi chép kết quả đo được vào Data check. Nếu kết 

quả đo có 1 hạng mục nằm ngoài tiêu chuẩn thì đánh giá NG. Tổng hợp đầy đủ báo cáo 

trưởng nhóm, trưởng phòng để xử ý theo hướng dẫn xử lý sự cố chất lượng. Nếu tất cả 

các hạng mục nằm trong tiêu chuẩn thì đánh giá OK rồi tổng hợp báo cáo Trưởng nhóm 

và Trưởng phòng xin phê duyệt xuất hàng. Trong quá trình kiểm tra sẽ phát sinh giẻ lau 

dính dầu do lau sản phẩm sau khi kết thúc công việc sẽ được nhân viên chuyển ra khu 

lưu giữ chất thải nhà máy và thuê đơn vị bên ngoài xử lý. 

Bộ phận sản xuất phát sinh đời xe 

mới, khuôn mới, điểm thay đổi 

Tiếp nhận thông tin, 

mẫu từ bộ phận 

 

Kiểm tra  

Ghi chép kết quả 

vào data 

Lưu hồ sơ 

 Giẻ lau dính 

dầu, gang tay 

Thiết bị, dụng cụ đo 

(thước cặp, thước 

đo cao, máy quang 

học…), giẻ lau 
 

  

  

  

Chi tiết được sản 

xuất tại VAP 
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1.3.3 Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm của dự án gồm các linh kiện, phụ tùng xe gắn máy bằng nhôm đúc. 

Công suất của dự án khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh là 3.500.000 bộ 

sản phẩm/năm. Một số hình ảnh về sản phẩm của dự án:  
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1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở 

1.4.1. Nhu cầu về nguyên vật liệu 

Nhu cầu nguyên liệu của dự án khi công suất đạt 2.000.000 bộ sản phẩm/năm 

và khi đạt 3.500.000 bộ sản phẩm/năm được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.2. Nguyên liệu phục vụ quá trình sản xuất của cơ sở 

STT Tên nguyên liệu 
Mục đích 

sử dụng 
Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

gốc 
2.000.000 

bộ 

SP/năm 

3.500.000 

bộ 

SP/năm 

I Nhà máy chính 

1 Nhôm nguyên liệu 
Đúc sản 

phẩm 
Tấn/năm 9.531  16.679  

Nhật 

Bản, 

Mỹ, 

Việt 

Nam, 

Trung 

Quốc 

2 Aluminum flux t-22 
Hóa chất 

đánh  xỉ 
Tấn/năm 24,317 47,453 

3 
Die lubricant 

SL2490 
Hóa chất 

chống dính 

khuôn 

Tấn/năm 43,389 84,670 

4 
Chất tách khuôn  SL 

2933 
Tấn/năm 6,261 12,218 

5 Houghtolubric B230 
Bôi trơn 

máy 
Tấn/năm - 34,164 

6 TIP P-51 
Bôi trơn 

đầu đẩy 
Tấn/năm 12,096 23,604 

7 COATING VN -1 
Chống 

dính gáo 
Tấn/năm 0,193 0,376 

8 
Special Sealant TSP 

99 

Hóa chất 

gắn keo 
Tấn/năm 1,260 2,459 

9 Khí nito Hỗ trợ quá 

trình đúc 

Tấn/năm 31,355 61,187 

10 Khí oxy Tấn/năm 47,074 91,861 

11 Keo Loctite 638  Keo lắp chi 

tiết 

Kg/năm - 78,4 

12 Keo Threebond 1360 Kg/năm - 16,2 

13 
Devcon aluminium 

putty(F)10610- 

Vá chi tiết 

rỗ 
Kg/năm 2,2 6,5 

14 
Dầu shell tellus S 2 

MX32 Dầu thủy 

lực 

Kg/năm 357,0 50,6 

15 
Dầu gia công Rando 

HD 32  
Kg/năm 181,0 2.841,2 

16 Dầu chống gỉ  
Dầu chống 

gỉ 
Kg/năm 499,4 1.654,8 

17 Dầu RP7  

Hỗ trợ sửa 

chữa khuôn 

gá… 

Kg/năm 45,0 21,4 
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STT Tên nguyên liệu 
Mục đích 

sử dụng 
Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

gốc 
2.000.000 

bộ 

SP/năm 

3.500.000 

bộ 

SP/năm 

18 
Mỡ vòng bi - Gadus 

S2 V220 3 

Mỡ bôi trơn 

động cơ 
Kg/năm - 250,4 

Nhật 

Bản, 

Mỹ, 

Việt 

Nam, 

Trung 

Quốc 

19 Sơn xịt các loại 
Đánh dấu 

hàng hỏng 
Kg/năm 75,6 20,4 

20 Sơn xanh ngọc 928  

Bôi kiểm 

tra sản 

phẩm 

Kg/năm 16,0 107,7 

21 
Dầu Shell Omala 

S2GX150  

Dầu nhờn 

bôi trơn 

bánh răng 

động cơ 

Kg/năm - 124,4 

22 
Mỡ Shell S2-Gadus 

S2 V220 - 0 Mỡ bôi 

trơn 

Kg/năm - 145,4 

23 
Mỡ bôi trơn: LHL-

X100  
Kg/năm - 3,4 

24 
Dầu castrol syntilo 

9954  Dầu gia 

công kim 

loại 

Kg/năm 1581 2767,0 

25 
Dầu cắt gọt 

ECOCOOL600LBF 
Kg/năm 43.825 76.693,2 

26 
Dầu cắt gọt Ecocol 

600NBF  

Dầu máy 

gia công 

cắt gọt 

Kg/năm 0 486 

27 
Dầu RP7 (300 

GRAM) 

bảo dưỡng 

máy móc, 

thiết bị… 

Kg/năm 24,9 14,3 

28 
Chemical for barrel 

CDV-10 

Đánh bóng 

bề mặt sản 

phẩm 

Kg/năm 7140 10258 

29 Khí argon   Chữa cháy  Kg/năm 0 145 

30 
Superlac HS 600 

U/C NH35M 

Sơn phủ bề 

mặt chi tiết 

Tấn/năm 18,848 28,000 

31 
Superlac HS 

1200T/C clear  
Tấn/năm 15,072 11,415 

32 Spl n82 nh-303m Tấn/năm 0,448 52,769 

33 Orga m- 8000 black   Tấn/năm 13,664 43,000 

34 
Spl V2000 - NH – 

364M  
Tấn/năm 20,032 29,077 

35 

Becoat no.5100 nh-

a62 magnetite silver 

melatic 1 coat 

Tấn/năm 4,096 10,985 
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STT Tên nguyên liệu 
Mục đích 

sử dụng 
Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

gốc 
2.000.000 

bộ 

SP/năm 

3.500.000 

bộ 

SP/năm 

36 

Dung môi pha sơn 

(SPL TG TC 

thinner, thinner 

superlacchisoliducs; 

spl hs- ucs e.g 

thinner (hv); orga 

ucs  2 thinner (new); 

hi-urethan no.5000 

thinner s/v u/c. 

Pha sơn Tấn/năm 51,196 92,838 

Nhật 

Bản, 

Mỹ, 

Việt 

Nam, 

Trung 

Quốc 

37 Surtec 144 

Tẩy rửa bề 

mặt 

Tấn/năm 0 13,327 

38 Surtec 497 Tấn/năm 0 18,981 

39 Surtec 640 Tấn/năm 0 13,731 

40 Surf Clear 53NF Tấn/năm 0,2 1,077 

41 Alsurf 501N-1 Tạo lớp 

phủ chống 

ăn mòn 

Tấn/năm 0,076 0,153 

42 Alsurf 501M Tấn/năm 0,038 0,153 

43 Snow Flake BHMW  Tách bã 

sơn 

Tấn/năm 0 471,2 

44 Polyme Anion Tấn/năm 0 370,2 

45 Keo Loctite 638  
Keo gắn 

kết 
Tấn/năm 0,09 0,040 

46 
Dầu cắt gọt 

ECOCOL600LBF 

Làm mát 

dao, chi 

tiết 

Tấn/năm 0 618,2 

47 Khí Nitơ (N2 ) ENG Tấn/năm 10,420 11.423 

48 Khí  Amoniac (NH3) 
Thấm chi 

tiết, khuôn 
Tấn/năm 1,400 1.555 

49 Gas LPG (C3H8) 
Đốt khí 

thừa 
Tấn/năm 0,99 1.263 

II Nhà máy đúc vành 

1 Nhôm nguyên liệu Lò nấu 

nhôm, lò 

sấy sơn 

Tấn/năm 6.441 11.272 

Nhật 

Bản, 

Việt 

Nam, 

Mỹ 

2 Gas Tấn/năm 1.505 2.258 

3 Dầu Diezen 

Máy phát 

điện, xe 

nâng 

Tấn/năm 20.065 30.098 

4 
Dung môi pha sơn 

SPL.HS thinner-ucs 
Pha sơn Tấn/năm 89,769 134,653 

5 Khí nito  Hỗ trợ quá 

trình đúc 

Tấn/năm 1.967 2.951 

6 Khí oxy  Tấn/năm 0,583 0,875 
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STT Tên nguyên liệu 
Mục đích 

sử dụng 
Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

gốc 
2.000.000 

bộ 

SP/năm 

3.500.000 

bộ 

SP/năm 

7 Khí argon 
Kiểm tra 

sản phẩm 
Tấn/năm 2.583 3.875 

Nhật 

Bản, 

Việt 

Nam, 

Mỹ 

8 SPL N82 NH-303M  

Sơn phủ 

Tấn/năm 78.688 118.032 

9 
SUPERLAC V-2000 

NH 146M (KAI)  
Tấn/năm 60.832 91.248 

10 SPL V2000 NH-364M  Tấn/năm 13.408 20.112 

11 Alsurf 375 additive  

Xử lý bề 

mặt trước 

khi sơn 

Tấn/năm 0,133 0,2 

12 Alsurf 375 m-a (vnl)  Tấn/năm 0,56 0,84 

13 Alsurf 375 m-b (vnl)  Tấn/năm 0,56 0,84 

14 Alsurf 375 r-a (vnl)  Tấn/năm 5.320 7.980 

15 Alsurf 375 r-b (vnl)  Tấn/năm 6.820 10.230 

16 
Surf cleaner 53s nf 

(vnl)  
Tấn/năm 6.220 9.330 

17 
Hydro cloric Axid 

A25328 
Kiểm tra 

chất lượng 

dây chuyền 

Alodine 

Tấn/năm 10 15 

18 
Sodium hydroxit 

A25329 
Tấn/năm 5 7 

19 Phenol phatalein  Tấn/năm 0,040 0,060 

20 
Keo Threebond  

2720C 

Keo lắp chi 

tiết 
Tấn/năm 1.587 2.381 

21 
Die lubricant 

SL2490 
Dầu chống 

dính khuôn 

Tấn/năm 9.360 12.600 

22 Dầu Trim SC9030 Tấn/năm 6,979 10,469 

23 

Hóa chất xử lý nước 

chống cáu cặn MP-

30 

Chống cáu 

cặn máy 

Chiller làm 

mát nước 

DC 

Tấn/năm 2,320 3,123 

24 

Hóa chất xử lý nước 

chống rong rêu N-

100 

Tấn/năm 2,320 3,123 

25 

Polyme Cation 

BHMW AQUA+ 

TECH 

Tách bã 

sơn 
Tấn/năm 0,025 0,038 

26 
Dầu shell tellus S 2 

MX32 

Dầu thủy 

lực 
Tấn/năm 1,238 1,857 

Nhật 

Bản, 

Việt 

Nam, 

Mỹ 

27 
Dầu Mobil oil Rarus 

424  

Dầu chạy 

máy nén 

khí 

Tấn/năm 4,364 6,546 

28 
Mobil oil Vactra 

N02  

Dầu bôi 

trơn 
Tấn/năm 4,657 6,985 
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STT Tên nguyên liệu 
Mục đích 

sử dụng 
Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

gốc 
2.000.000 

bộ 

SP/năm 

3.500.000 

bộ 

SP/năm 

29 Sơn dầu các mầu 
Sơn phủ 

Tấn/năm 0,128 0,192 

30 Sơn Epoxy các mầu Tấn/năm 0,09 0,135 

31 Aluminum flux t-22 Tách xỉ Tấn/năm 27,090 40,635 

32 
Oil-based mold 

lubricant  Dầu bôi 

trơn 

Tấn/năm 7,834 11,751 

33 
Dầu bôi trơn TIP P-

51  
Tấn/năm 9,584 14,376 

34 
Dầu cắt gọt 

ECOCOOL600LBF 

Dầu gia 

công KL 
Tấn/năm 23,763 35,644 

35 
HOUGHTOLUBRI

C B230 

Dầu thủy 

lực 
Tấn/năm 4,1 22,615 

36 
Dầu chống dinh 

khuôn WFR-33WD 

Chống 

dính khuôn 
Tấn/năm 0,356 12,285 

37 

Shell rimula R4X 

15W40  API CI4 

(P.209L) 

Dầu động 

cơ 
Lít/ năm - 627 

III Nguyên liệu phụ trợ 

1 

Hóa chất xử lý nước 

thải sinh hoạt 

(NaOH, NaOCl, 

Metanol) 

Xử lý nước 

2R 

Tấn/năm 4,581 8,017 

Nhật 

Bản, 

Mỹ, 

Việt 

Nam, 

Trung 

Quốc 

2 

Hóa chất xử lý nước 

thải công nghiệp 

(PAC, FeCl3, vôi, 

Polymer, Antiform, 

NaOCl, hóa chất phá 

dầu OMB 11) 

Tấn/năm 74,138 129,742 

3 

Hóa chất xử lý nước 

sạch (NaOCl, Axit 

citric) 

Tấn/năm 4,508 7,888 

4 
PolyAlumin Clorua-

PAC (AL2O3 30%) 

Xử lý nước 

CW 

Tấn/năm 
24,050 32,375 

Việt 

Nam, 

Đài 

Loan 

5 NAOCL -20Kg/Can Tấn/năm 1,9 2,56 

6 Nacl - 50Kg/Bao Tấn/năm 2.4 3,23 

7 Polyme Tấn/năm 0,025 0,038 

8 
Chất kháng bọt 

EVAF 30KG/Thùng 
Tấn/năm 0,27 0,363 

9 Dầu Diezel 
Chạy máy 

phát 
Tấn/năm 42,895 75,066 
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STT Tên nguyên liệu 
Mục đích 

sử dụng 
Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

gốc 
2.000.000 

bộ 

SP/năm 

3.500.000 

bộ 

SP/năm 

10 Lốp xe 

Lắp ráp lốp 

xe 

Chiếc/năm 2.000.000 3.500.000 

11 Chắn bụi, van hơi Chiếc/năm 2.000.000 3.500.000 

12 Vòng bi Chiếc/năm 2.000.000 3.500.000 

13 Phớt Chiếc/năm 2.000.000 3.500.000 

14 Bao bì   Tấn/năm 15 28 

IV Phòng phân tích nước thải  

1 Thuốc thử các loại 

Phân tích 

nước thải 

Kg/năm 10,4 18,5 Nhật 

Bản, 

Mỹ, 

Việt 

Nam, 

Trung 

Quốc 

2 Hóa chất KOH  Kg/năm 0,08 0,13 

3 Cồn y tế 70%  Kg/năm 0,77 1,35 

4 Nước Khử Ion Kg/năm 0,04 0,07 

5 
Nước chuẩn đo nồng 

độ pH  
Kg/năm 8,84 15,49 

V Phòng y tế  

1 

Thuốc (hạ sốt, 

kháng sinh, giảm 

đau, dị ứng, bỏng, 

hạ đường huyết…) Sơ cứu, 

cấp cứu 

Kg/tháng 1 1,75 

Việt 

Nam 
2 

Bông, gạc, băng 

dính 
Kg/tháng 1 1,75 

3 
Nước muối, nước sát 

khuẩn 
Lít/tháng 4 7 

Phòng y tế chỉ thực hiện các hoạt động sơ cứu, không thực hiện các hoạt động 

khám chữa bệnh. Cụ thể: 

+ Cấp cứu điện giật: Tách nguồn điện khỏi nạn nhân khi bị điện giật. Chuyển 

bệnh nhân tuyến trên nơi gần nhất. 

+ Cấp cứu bỏng: như bỏng nhiệt, bỏng hóa chất, bỏng điện. Cách sơ cấp cứu như 

sau:loại bỏ nguồn gây bỏng, làm mát vết thương và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất. 

Ngoài ra nước rửa vi mạch còn được dùng để làm sạch các thiết bị, các đầu nối, 

tiếp điểm đòi hỏi sự an toàn cao có độ nhạy và chính xác cao. 

Thành phần tính chất của các loại hóa chất sử dụng tại dự án  

STT Tên nguyên liệu Thành phần, tính chất 

I Nhà máy chính  

1 
Superlac HS 600 

U/C NH35M 

-Là chất lỏng màu bạc, có mùi đặc trưng, không tan hoặc ít 

tan trong nước 

- Thành phần bao gồm: xylen, toluen, acrylic resin, n-butyl 

axetate, n-butanol, metanol, 2-ethoxy ethyl acetate, 

formandehyt, ethyl benzen 
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STT Tên nguyên liệu Thành phần, tính chất 

2 
Superlac HS 

1200T/C clear  

-Là chất lỏng không màu, có mùi đặc trưng, không tan 

hoặc ít tan trong nước 

- Thành phần bao gồm: xylen, acrylic resin, n-butanol, 

metanol, 2-ethoxy ethyl acetate, formandehyt 

3 Spl n82 nh-303m 

- Là chất lỏng màu đen, có mùi đặc trưng, không tan hoặc 

ít tan trong nước 

- Thành phần bao gồm: xylen, toluen, acrylic resin, n-butyl 

axetate, n-butanol, metanol, 2-ethoxy ethyl acetate, 

formandehyt, ethyl benzen 

4 Orga m- 8000 black   

-Là chất lỏng màu đen, có mùi đặc trưng, không tan hoặc ít 

tan trong nước 

- Thành phần bao gồm: xylen, n-butanol, metanol, 2-

ethoxy ethyl acetate, formandehyt 

5 
Spl V2000 - NH – 

364M  

-Là chất lỏng màu bạc, có mùi đặc trưng, không tan hoặc ít 

tan trong nước 

- Thành phần bao gồm: xylen, acrylic resin, n-butyl 

axetate, n-butanol, metanol, toluen, 2-ethoxy ethyl acetate, 

formandehyt, ethyl benzen 

6 

Sơn Becoat no.5100 

nh-a62 magnetite 

silver melatic 1 coat 

-Là chất lỏng có màu kim loại, có mùi đặc trưng, không 

tan trong nước 

- Thành phần bao gồm: xylen, n-butyl axetate, n-butanol, 

metanol, 2-ethoxy ethyl acetate, formandehyt, ethyl 

benzen 

7 SPL TG TC thinner,  

- Là chất lỏng, không màu, có mùi đặc trưng, không tan 

hoặc ít tan trong nước 

- Thành phần bao gồm: toluen, 2-butoxyethanol, 

dyethylene glycol monobutyl ether 

8 
Thinner 

superlacchisoliducs 

- Là chất lỏng, không màu, có mùi đặc trưng, không tan 

hoặc ít tan trong nước 

- Thành phần bao gồm: toluen, 2-butoxyethanol, 

dyethylene glycol monobutyl ether 

9 
SPL HS- ucs e.g 

thinner (hv) 

- Là chất lỏng, không màu, có mùi đặc trưng, không tan 

hoặc ít tan trong nước 

- Thành phần bao gồm: xylen, n-butyl axetate, n-butanol,  

dyethylene glycol monobutyl ether 

10 
Orga UCS  2 thinner 

(new) 

- Là chất lỏng, không màu, có mùi đặc trưng, tan 1 phần 

trong nước 

- Thành phần bao gồm: xylen, n-butyl axetate, n-butanol,  

dyethylene glycol monobutyl ether 

11 
HI-urethan no.500 

thinner s/v u/c 

- Là chất lỏng, không màu, có mùi đặc trưng, tan 1 phần 

trong nước 

- Thành phần bao gồm: 1,2,4-trimethyl benzen, cumene, 

ethylbenzen, mesitylen, n-butyl acetate, ethyl acetate 
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STT Tên nguyên liệu Thành phần, tính chất 

II Nhà máy đúc vành  

1 
Dung môi pha sơn 

SPL.HS thinner-ucs 

- Là chất lỏng, không màu, có mùi đặc trưng, không tan 

hoặc ít tan trong nước 

- Thành phần bao gồm: xylen, n-butyl axetate, n-butanol,  

dyethylene glycol monobutyl ether 

2 SPL N82 NH-303M  

-Là chất lỏng màu bạc, có mùi đặc trưng, không tan hoặc ít 

tan trong nước 

- Thành phần bao gồm: xylen, acrylic resin, n-butyl 

axetate, n-butanol, metanol, toluen, 2-ethoxy ethyl acetate, 

formandehyt, ethyl benzen 

3 
SUPERLAC V-2000 

NH 146M (KAI)  

- Là chất lỏng, màu bạc, không hòa tan trong nước 

- Thành phần có chứa Toluen, n-butanol, xylen, metanol, 

2-ethoxy ethyl acetate, formandehyt, ethyl benzen, iso 

butanol 

4 
SPL V2000 NH-

364M  

- Là chất lỏng màu bạc, có mùi đặc trưng, không tan hoặc 

ít tan trong nước. 

- Thành phần bao gồm: xylen, acrylic resin, n-butyl 

axetate, n-butanol, metanol, toluen, 2-ethoxy ethyl acetate, 

formandehyt, ethyl benzen 

1.4.2. Nhu cầu về cấp điện 

Dự án sử dụng điện lấy từ trạm biến áp bên trong dự án để cấp điện cho cả hai 

khu, hiện tại nhu cầu điện năng của dự án khoảng 29 triệu kWh, dự kiến nhu cầu tiêu 

thụ điện của Dự án khi tăng công suất khoảng 51 triệu kWh. 

1.4.3. Nhu cầu cấp nước 

- Nguồn cấp nước: cho hoạt động của cơ sở là nước ngầm. Công ty đã được 

UBND tỉnh Hưng Yên cấp giấy phép khai thác nước dưới đất số 587/GP-UBND ngày 

25/02/2019. 

- Nhu cầu cấp nước:  

+ Nước cấp cho sinh hoạt:  
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Bảng 1.5. Nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt của dự án 

STT Nhu cầu cấp nước Đơn vị 

Lượng nước cấp 

2 triệu bộ sản 

phẩm/năm 

3,5 triệu bộ sản 

phẩm/năm 

I Nhà máy chính m3/ngày, đêm 86 95 

1.1 Khu vệ sinh m3/ngày, đêm 47 52 

1.2 Khu nhà ăn m3/ngày, đêm 39 43 

II Nhà máy đúc vành m3/ngày, đêm 34 45,8 

2.1 Khu vệ sinh m3/ngày, đêm 22 29,6 

2.1 Khu nhà ăn m3/ngày, đêm 12 16,2 

 Tổng m3/ngày, đêm 120 140,8 

+ Nước cấp cho sản xuất tại nhà máy chính và nhà máy đúc vành: theo hoạt động 

thực tiễn của công ty nhu cầu cấp nước cho sản xuất cụ thể như sau: 

Bảng 1.6. Nhu cầu cấp nước cho sản xuất tại nhà máy chính 

STT Nhu cầu cấp nước Đơn vị 

Lượng nước cấp 

2 triệu bộ 

sản 

phẩm/năm 

3,5 triệu 

bộ sản 

phẩm/năm 

 Nhà máy chính m3/ngày, đêm 295,34 556,94 

1 

Nước cấp cho bộ phận đúc (nước 

rửa khuôn đúc, nước thải từ hệ 

thống xử lý bụi lò nấu nhôm, vệ 

sinh xưởng đúc) 

m3/ngày, đêm 125,5 287 

2 
Nước cấp cho bộ phận mài (máy 

hút bụi) 
m3/ngày, đêm 19,3 37 

3 
Nước cấp cho bộ phận gia công 

(công đoạn khoan tiện) 
m3/ngày, đêm 4 7 

4 

Nước cấp cho bộ phận sơn ( nước 

thải từ công đoạn xử lý bề mặt 

trước khi sơn, nước thải từ quá 

trình vệ sinh hệ thống Jig, nước 

thải từ quá trình xử lý bụi sơn) 

m3/ngày, đêm 115,5 183 

5 

Nước cấp cho quá trình rửa lọc, 

rửa ngược hệ thống lọc NTSH, 

quá trình pha hóa chất xử lý nước 

thải bộ phận bảo dưỡng 

m3/ngày, đêm 29,5 40,9 

6 Nước cấp cho bộ phận kỹ thuật m3/ngày, đêm 1,54 2,04 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở 

Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam 
 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc- thông tin Tài nguyên và Môi trường 

ĐT: 02216.256.999                                                                                                    80 

STT Nhu cầu cấp nước Đơn vị 

Lượng nước cấp 

2 triệu bộ 

sản 

phẩm/năm 

3,5 triệu 

bộ sản 

phẩm/năm 

II Nhà máy đúc vành m3/ngày, đêm 327,5 440,8 

1 
Nước cấp cho bộ phận mài (máy 

hút bụi) 
m3/ngày, đêm 1,5 2 

2 
Nước cấp cho bộ phận gia công 

(công đoạn khoan tiện) 
m3/ngày, đêm 5 6,7 

3 

Nước cấp cho bộ phận đúc (rửa 

khuôn, pha hóa chất chống dính 

khuôn, quá trình làm mát khuôn, 

máy móc, xử lý khói, bụi) 

m3/ngày, đêm 186 250,3 

4 
Nước cấp cho bộ phận sơn (vệ 

sinh kho Jig, khu vực sơn) 
m3/ngày, đêm 88 118,5 

5 

Nước cấp cho bộ phận bảo dưỡng 

(quá trình rửa thiết bị lọc của hệ 

thống xử lý nước sinh hoạt, nước 

thải chiller, kho LPG, phòng khí 

nén, nước làm mát bồn gas khu vực 

kho LPG) 

m3/ngày, đêm 47 63,3 

+ Nước cấp cho tưới cây, rửa đường trong khu vực nhà máy chính khoảng 3 

m3/ngày,đêm và nhà máy đúc vành là 12 m3/ngày, đêm. 

+ Nước cấp cho PCCC được lấy từ bể dự trữ nước có dung tích 200 m3 

Công ty đang sử dụng nước dưới đất để cấp cho các hoạt động sinh hoạt, sản 

xuất, nước cấp PCCC và tưới cây rửa đường. 

*) Sơ đồ cân bằng nước nhà máy đúc vành (đơn vị: m3) 
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Hình 1.16. Sơ đồ cân bằng nước Nhà máy đúc vành 

Bể trung 

gian CW 

5m
3

 

Bể chứa 

nước thô 

15m
3

 

Bồn lọc 

cát nước 

sinh hoạt 

Bồn lọc 

mềm nước 

sinh hoạt 

Bể chứa 

nước sinh 

hoạt 95m
3

 

Nước cấp máy 

Hút Bụi  

Bể thu gom nước thải 

khu xử lý nước sinh 

hoạt 30m
3

 

Kho JIG 

Rửa khuôn 

Khu xử lý nước 

thải công 

nghiệp 

Pha hóa chất 

chống dính 

khuôn 

Khu vực sơn 

Xử lý bụi khu 

vực đúc 

Nước cấp 

chiller, kho 

LPG, Phòng khí 

nén 2 

Nước cấp bổ 

sung quá trình 

làm mát khuôn 

2 m
3

 
1,6 m

3

 

8,6m
3

 10,8m
3

 

20.2 m
3

 

5,4m
3

 6,7m
3

 

20.2 m
3

 

16.2m
3

 12,9 m
3

 

12.1m
3

 

86,2m
3

 
107.7 m

3

 

2,7 m
3

 2.2m
3

 

22 m
3

 26,9m
3

 

228,8m
3

 183,1 m
3

 

15 m3 

1,5 m3 1,2 m3 

6,4 m3 
8 m3 

5 m3 4 m3 

15 m3 

12 m3 9,6 m3 

6 m3 9 m3 

80 m3 64 m3 

2 m3 1.6 m3 

16 m3 20 

m3 

170 

m3 

136 m3 

Nước cấp cho 

vệ sinh  

Nước cấp cho 

bộ phận gia 

công vành đúc  

6,7 m
3

 
5,38m

3

 

Nước cấp cho 

nấu ăn   

Nước cấp tưới 

cây   

Khu xử lý nước thải công nghiệp , 

sinh hoạt 490m3/ngày 

29,6 m
3

 
29,6m

3

 

16,2 m
3

 16,2m
3

 

12 m
3

 

22 m3 
22 

m3 

12 m3 12 m3 

5 m3 

4 m3 

9,7m
3

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở 

Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam 
 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc- thông tin Tài nguyên và Môi trường 

ĐT: 02216.256.999                                                                                                    82 

Ghi chú: 

 : nước cấp 

 : nước thải vào HTXL 

Màu xanh lá cây ( ví dụ 4 m3): thể hiện số liệu nước đầu vào/ ra công suất 2 

triệu bộ/năm;  

Màu đen (ví dụ 4 m3): thể hiện số liệu nước đầu vào/ ra công suất 3,5 triệu 

bộ/năm 

Nguồn phát sinh nước thải của nhà máy đúc vành cụ thể như sau: 

- Nước thải từ bộ phận đúc (rửa khuôn, pha hóa chất chống dính khuôn, quá 

trình làm mát khuôn, máy móc, xử lý khói, bụi) gồm: 

+ Nước thải từ quá trình rửa khuôn phát sinh khoảng 5,4 m3/ngày đêm 

+ Nước thải từ pha hóa chất chống dính khuôn phát sinh khoảng 9,7 m3/ngày đêm 

+ Nước thải từ quá trình xử lý bụi khu vực đúc phát sinh khoảng 2,2 m3/ngày đêm 

+ Nước thải từ quá trình làm mát phát sinh khoảng 183,1 m3/ngày đêm. 

- Nước thải bộ phận mài (máy hút bụi) phát sinh khoảng 1,6 m3/ngày đêm 

- Nước thải bộ gia công ( máy hút bụi) phát sinh khoảng 5,38 m3/ngày đêm 

- Nước thải bộ phận sơn ( công đoạn vệ sinh kho Jig, khu vực sơn) gồm: 

+ Nước thải từ khu vực sơn phát sinh khoảng 86,2 m3/ngày đêm 

+ Nước thải từ công đoạn vệ sinh kho Jig phát sinh khoảng 8,6 m3/ngày đêm 

-Nước thải bộ phận bảo dưỡng ( quá trình rửa ngược của hệ thống lọc nước cấp 

nhà máy đúc vành, nước thải chiller, kho LPG, phòng khí nén, nước làm mát bồn gas 

khu vực kho LPG, từ quá trình pha hóa chất và vệ sinh khu vực hệ thống xử lý nước 

thải 490 m3/ngày đêm) gồm: 

+ Nước thải từ HTXLNT công nghiệp ( từ quá trình pha hóa chất và vệ sinh khu 

vực hệ thống xử lý nước thải 490 m3/ngày đêm)  phát sinh khoảng 12,9 m3/ngày đêm 

+ Nước thải từ chiller, kho LPG, phòng khí nén, nước làm mát bồn gas khu vực 

kho LPG phát sinh khoảng 22 m3/ngày đêm. 

+ Nước thải từ quá trình rửa ngược phát sinh khoảng 20,2 m3/ngày đêm. 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 45,8 m3/ngày đêm trong đó: 

+ Nước thải từ khu nhà vệ sinh khoảng 29,6 m3/ngày đêm 

+ Nước thải từ nhu nhà ăn khoảng 16,2 m3/ngày đêm. 

*) Sơ đồ cân bằng nước nhà máy chính: (đơn vị: m3) 
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GK1 

Bể chứa nước 
nguồn 
120m³ 

Lọc cát  sỏi, 

than 

(Atraxite) 

Lọc cát sỏi, 

than hoạt 

tính 

(Cabon) 

Bể chứa 
nước sạch 

150m³ 

Cấp cho Cw 

Nước rửa lọc  NTSH  

Nước cấp pha 
 hóa chất (MTN) 

Hệ thống 

XLNTCN 

499m³/ngđ 
  

Nước rửa ngược 

Nước cấp dùng cho 

sinh hoạt 
(cấp vệ sinh, rửa tay) 

Nước tưới cây 

Nước cấp cho Buff 
tuần hoàn nước thu 

bụi,vệ sinh máy 

 3m³ 

Hệ thống XLNTSH 

95 m³/ngđ 

    Hệ thống xử lý  
Soft 1 

Hệ thống xử 
lý bằng RO 

Nước 

Canteen 

Cấp cho  
Eng 

Cấp cho 
 M/c 

 0,04m³ 

 1m³ 

Hệ thống xử lý nuớc 
Soft 2&3&4 

Bể chứa tập 
chung 

Cấp cho hệ  
thống 

Cooling 
Dc1 

,Dc2 Dc3 

Cấp cho 

PA 

Cấp cho 

Barell 

Buff 

 287m³ 

 182 m³ 

 36,7m³ 

 52 m³ 

Không thu hồi 

 43m³ 

 0,02m³ 

 35,68m³ 

 167m³ 

 226m³ 

 0,3m³ 

Nước rửa ngược 

 4 m³ 

 490m³ 

Cấp cho  
MTN 

 0,5m³  0,5m³ 
 138,5m³ 

 507,7m³ 

 0,3 m³ 

 4m³ 

 11,4m³ 

 26,1 m³ 

 Cấp rửa lọc 26,1 m³ 

 1181 m³ 

 664,9 m³ 

 664,9m³  664,9 m³ 

 507,7 

 11,4 m³ 

 25m³ 
nước tái 
SD  2,2 m³ 

 43m³ 

 113,5m³ 

255,7 m³/ngđ 

 19 m³ 

 106,8 m³ 

 17,4 m³ 

 114,5 m³ 

 3 m³ 

 125,5 m³  88 m³ 

 260,5 m³ 
 260,5 m³ 

 0,3 m³  0,3 m³ 

 6 m³ 

 3 m³/ngđ  3 m³ 

 6 m³ 

 1 m³ 

 1,2 m³ 

 0,5m³  0,5m³ 

 0,02m³ 
 0,04m³ 

 20m³ 

 39 m³ 

 39 m³ 

 117,5 m³ 

 86 m³ /ngđ 

 97,5 m³ 

 11,7 m³ 

 11,7 m³ 

390,3 m³ 

 660 m³ 390,3m³ 
390,3m³ 

367.5m³ 

390,3m³ 

Cấp cho 
 Alodin PA 

 7m³ 
 4 m³ 

 0,8 m³ 
 0,8 m³ 

 47 m³ 

GK2 

GK3 

 664,9m³ 

 20m³ 
 25m³ 

Cấp cho 

Eng 
Không thu hồi 

 1,5m³ 
 2 m³ 

Cấp cho  
CW  10 m³ 

 6m³ 

 52 m³ 
 47 m³ 

Hình 1.17. sơ đồ cân bằng nước Nhà máy chính 
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Ghi chú: 

 :nước cấp  :nước thải vào HTXL  : Không thu hồi 

Màu xanh lá cây ( ví dụ 4 m3): thể hiện số liệu nước đầu vào/ ra công suất 2 

triệu bộ/năm; 

Màu đen (ví dụ 4 m3): thể hiện số liệu nước đầu vào/ ra công suất 3,5 triệu 

bộ/năm 

Nguồn nước thải công nghiệp tại nhà máy chính phát sinh từ các khu vực: 

- Nước thải từ bộ phận đúc (nước rửa khuôn đúc, nước thải từ hệ thống xử lý 

bụi lò nấu nhôm, vệ sinh xưởng đúc) phát sinh khoảng 226 m3/ngày đêm. 

- Nước thải từ bộ phận mài (nước thải từ hệ thống tuần hoàn xử lý bụi mài) gồm: 

+ Nước thải từ Barell Buff phát sinh khoảng 35,68 m3/ngày đêm. 

+ Nước thải từ Buff tuần hoàn nước thu bụi, vệ sinh máy khoảng 0,3 m3/ngày đêm. 

- Nước thải từ bộ phận gia công (công đoạn khoan tiện) phát sinh khoảng 2,2 

m3/ngày đêm. 

-  Nước thải từ bộ phận sơn (nước thải từ công đoạn xử lý bề mặt trước khi sơn, 

nước thải từ quá trình vệ sinh hệ thống Jig, nước thải từ quá trình xử lý bụi sơn) gồm: 

+ Nước thải từ Alodin PA khoảng 0,8 m3/ngày đêm. 

+ Nước thải từ bộ phận PA khoảng 167 m3/ngày đêm. 

- Nước thải từ bộ phận bảo dưỡng (MTN) gồm: 

+ Nước thải từ MTN ( từ phòng thí nghiệm phân tích nước thải) khoảng 0,5 

m3/ngày đêm. 

+ Nước thải từ quá trình pha hóa chất MTN khoảng 25 m3/ngày đêm. 

+ Nước thải từ quá trình rửa ngược hệ thống lọc nước cấp nhà máy chính 

khoảng 37,5 m3/ngày đêm. 

+ Nước thải từ quá trình rửa lọc HTXLNTSH 200 m3/ngày khoảng 4 m3/ngày 

-  Nước thải từ bộ phận kỹ thuật (nước thải từ quá trình làm mát cho dao cắt, 

mũi khoan) khoảng 0,02 m3/ngày đêm. 

Lượng nước thải công nghiệp phát sinh tại nhà máy chính khoảng 499 m3/ngày 

đêm, Chủ dự án đã đầu tư 01 hệ thống xử lý nước thải công nghiệp công suất 499 

m3/ngày đêm để xử lý nước thải phát sinh trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1 Danh mục máy móc phục vụ cơ sở 

Để phục vụ cho quá trình sản xuất, lắp ráp các sản phẩm linh kiện, phụ tùng ô 

tô, xe gắn máy và phụ kiện kèm theo, nhà máy đã đầu tư các máy móc thiết bị. Hiện 

tại máy móc thiết bị của dự án đang hoạt động đạt 60% công suất. Khi tăng công suất 

dự kiến các máy móc thiết bị sẽ phải hoạt động ở 100% công suất. Danh mục máy móc 

thiết bị phục vụ giai đoạn vận hành của dự án gồm: 
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Bảng 1.3. Danh sách các thiết bị máy móc phục vụ việc sản xuất của cơ sở 

TT Tên máy, thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 

Năm sản 

xuất 

Số năm 

hoạt 

động 

I Thiết bị, máy móc tại nhà máy chính 

I.1 Công đoạn chế tạo khuôn 

1 Lò thấm Chiếc 1 Đức 2015 7 năm 

2 Lò tôi Chiếc 1 Trung Quốc 2013 9 năm 

3 
Máy Cắt dây 

AQ750L 
Chiếc 1 Nhật Bản 2018 4 năm 

4 Máy Cắt dây VZ500 Chiếc 1 Nhật Bản 2010 12 năm 

5 Máy Cưa đĩa-Kaizen Chiếc 1 Nhật Bản 2004 18 năm 

6 
Máy Cưa vòng  

Chenlong 
Chiếc 1 Đài Loan 2010 12 năm 

7 
Máy đo ba chiều 

Scan 3D 
Chiếc 1 Nhật Bản 2016 6 năm 

8 Máy Đo CMM SR07 Chiếc 1 Mỹ 2015 7 năm 

9 
Máy Đo đảo dao 

GSS-200 
Chiếc 1 Đức 2016 6 năm 

10 Máy Đo độ cứng Chiếc 1 Nhật 2016 6 năm 

11 
Máy Đo Tool 

Smilechek420 
Chiếc 1 Đức 2018 4 năm 

12 Máy Khoan cần Chiếc 1 Đài Loan 2015 7 năm 

13 
Máy Khoan xung 

NSD 530K 
Chiếc 1 Hàn Quốc 2017 5 năm 

14 
Máy Mài 2 đá  

FG150T 
Chiếc 3 Nhật Bản 2013 9 năm 

15 
Máy Mài mũi chuốt 

NBG-10 
Chiếc 1 Nhật Bản 2009 13 năm 

16 
Máy Mài mũi khoan  

MK-32DU 
Chiếc 1 Nhật Bản 2014 8 năm 

17 
Máy Mài phẳng 

ACC105DX 
Chiếc 1 Thái Lan 2017 5 năm 

18 
Máy Mài phẳng 

Okamoto ACC84ST 
Chiếc 1 Thái Lan 2013 9 năm 

19 
Máy Mài Tap TCG-

32C 
Chiếc 1 Nhật Bản 2006 16 năm 

20 
Máy Mài tool-

Matsuzawa 
Chiếc 1 Nhật Bản 2014 8 năm 
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TT Tên máy, thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 

Năm sản 

xuất 

Số năm 

hoạt 

động 

21 
Máy Mài Tool-

MG30 
Chiếc 1 Nhật Bản 2018 4 năm 

22 
Máy Mài tròn 

Okamoto 
Chiếc 1 Singapore 2004 18 năm 

23 
Máy Mài vát mép 

E2-2P2-H1F 
Chiếc 1 Đài Loan 2013 9 năm 

24 
Máy Mài-Kanehira 

RTG-1000 
Chiếc 1 Nhật Bản 2006 16 năm 

25 Máy Phay Dalih Chiếc 1 Đài Loan 2004 18 năm 

26 Máy Phay F5-1 Chiếc 1 Singapo 2014 8 năm 

27 Máy Phay F5-2 Chiếc 1 Singapo 2017 5 năm 

28 Máy Phay F5-3 Chiếc 1 Singapo 2018 4 năm 

29 Máy Phay F8-1 Chiếc 1 Singapo 2017 5 năm 

30 Máy Phay F8-2 Chiếc 1 Singapo 2019 3 năm 

31 Máy Phay Shizuka Chiếc 1 Nhật Bản 2004 18 năm 

32 Máy Phay than-E33 Chiếc 1 Singapo 2017 5 năm 

33 
Máy Rửa tool 

K25606 
Chiếc 1 Nhật Bản 2006 16 năm 

34 
Máy Tiện cơ HL 

480x1000G 
Chiếc 1 Đài Loan 2007 15 năm 

35 Máy Tiện DMG Chiếc 1 Đức 2013 9 năm 

36 
Máy Tiện Topper 

CNC TNL-100A 
Chiếc 1 Đài Loan 2004 18 năm 

37 
Máy Xung Makino 

EDNC6 
Chiếc 1 Singapo 2015 7 năm 

38 
Máy Xung Makino 

EDNC8 
Chiếc 1 Singapo 2017 5 năm 

39 
Máy Xung 

Mishubishi 
Chiếc 1 Nhật Bản 2013 9 năm 

40 Tháp tản nhiệt lò tôi Chiếc 1 Việt Nam 2014 8 năm 

41 Xe móc cẩu to Chiếc 1 Italy 2014 8 năm 

I.2 Công đoạn đúc 
    

 

1 Dây chuyền gắn keo DC 1 Ấn Độ 2012 10 năm 

2 Lò gas quay Chiếc 1 Nhật Bản 2010 12 năm 

3 Lò nấu nhôm Chiếc 5 Nhật Bản 

2010, 2009, 

2013, 2015, 

2016 

6-12 

năm 
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TT Tên máy, thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 

Năm sản 

xuất 

Số năm 

hoạt 

động 

4 Lò ram Chiếc 2 Thái Lan 2010, 2008 
7-14 

năm 

5 Máy phun bi Chiếc 2 
Thái Lan, 

Nhật Bản 
2015, 2020 2-7 năm 

6 Máy đúc Chiếc 51 Nhật Bản 

2000, 2005, 

2006, 2008, 

2009, 2010, 

2011, 2013, 

2017, 2019 

3-22 

năm 

7 Quạt hút khói Chiếc 5 Việt Nam 2017 5 năm 

8 Robot cắt via Chiếc 5 Nhật Bản 2016, 2017 5-6 năm 

I.3 Công đoạn mài 
    

 

1 Băng truyền rửa HT 1 Việt Nam - - 

2 
Điều hòa công 

nghiệp 
Chiếc 3 Mỹ, Malaysia 2010, 2013 

9-12 

năm 

3 Máy phun bi Chiếc 2 
Đài Loan, 

Thái Lan 
2005, 2010 

12-17 

năm 

4 Máy đánh bóng Chiếc 2 Đài Loan 2010 12 năm 

5 Máy hút bụi Chiếc 3 Việt Nam 2016 6 năm 

6 Máy khoan Chiếc 10 VAP - - 

7 Máy mài giáp vòng Chiếc 30 Nhật Bản 2017 5 năm 

8 Máy sấy khí Chiếc 1 Nhật Bản 2014 8 năm 

9 Robot cắt via Chiếc 10 Nhật Bản 
2013, 2014, 

2016, 2019 
3-9 năm 

10 Robot mài Chiếc 10 Nhật Bản 
2014, 2017, 

2018, 2019 
3-8 năm 

11 Xe kéo hàng Chiếc 1 Hàn Quốc 2017 5 năm 

I.4 Công đoạn gia công  
   

 

1 Máy biến áp Chiếc 1 Việt Nam 2005 17 năm 

2 Máy biến áp Chiếc 2 Việt Nam 2012 10 năm 

3 Máy biến áp Chiếc 1 Việt Nam 2016 6 năm 

4 Máy đa trục Chiếc 4 Nhật Bản 2010 12 năm 

5 Máy điều hòa Chiếc 3 Việt Nam 2015, 2020 2-7 năm 

6 Máy đo Chiếc 7 Nhật Bản 

 2010, 2011,  

2014, 2016, 

2017 

5-16 

năm 
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TT Tên máy, thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 

Năm sản 

xuất 

Số năm 

hoạt 

động 

7 Máy doa lòng Chiếc 12 Nhật Bản 

2007, 2008, 

2010, 2011, 

2012, 2016, 

2019 

3-15 

năm 

8 Máy ép Chiếc 7 
Việt Nam, 

Nhật Bản 

2004, 2011, 

2012, 2013, 

2018 

4-18 

năm 

9 
Máy gia công trung 

tâm 
Chiếc 100 Nhật Bản 

2001, 2002, 

2005, 2006, 

2007, 2008, 

2010, 2011, 

2012, 2013, 

2017, 2018, 

2019 

3-21 

năm 

10 Máy khoan Chiếc 11 Việt Nam 

1997, 2002, 

2004, 2011, 

2018, 2020 

2-25 

năm 

11 
Máy phay chuyên 

dụng 
Chiếc 3 Nhật Bản 

2008, 2013, 

2018 

4-13 

năm 

12 Máy phụ trợ Chiếc 5 Nhật Bản 2011, 2012 
10-11 

năm 

13 Máy robot Chiếc 7 Việt Nam 

2015, 2016, 

2017, 2019, 

2020 

2-7 

năm 

14 Máy rửa Chiếc 12 
Việt Nam, 

Nhật Bản 

2006, 2007, 

2008, 2011, 

2012, 2017, 

2019, 2020 

2-16 

năm 

15 Máy sấy khí Chiếc 2 Nhật Bản 2010, 2012 
10-12 

năm 

16 Máy thử khí Chiếc 20 Nhật Bản 

2000, 2002, 

2006, 2008, 

2010, 2011, 

2012, 2013, 

2017, 2019 

3-22 

năm 

17 Máy tiện Chiếc 32 Nhật Bản 

2006, 2007, 

2010, 2011, 

2012, 2013, 

2017, 2018, 

2019, 2020 

2-16 

năm 

I.5 Công đoạn sơn phủ bề mặt 

1 Bơm nước thải Chiếc 2 Italy 2016 6 năm 

2 Bơm nước thải chìm Chiếc 4 Trung Quốc 2011 11 năm 
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TT Tên máy, thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 

Năm sản 

xuất 

Số năm 

hoạt 

động 

3 
Máy dập vòng bi 

nhông xe 
Chiếc 1 Nhật Bản 2004 18 năm 

4 Motor bơm Chiếc 1 Trung Quốc 2011 11 năm 

5 Bơm hút bã sơn Chiếc 1 Trung Quốc 2011 11 năm 

6 Bơm hút bể chứa Chiếc 2 Italy 2011 11 năm 

7 Bơm hút nước thải Chiếc 1 Italy 2011 11 năm 

8 Bơm hút nước thải Chiếc 1 Italy 2011 11 năm 

9 Bơm máy làm mát Chiếc 2 Trung Quốc 2011 11 năm 

10 
Bơm nước vào tường 

nước 
Chiếc 2 Trung Quốc 2011 11 năm 

11 Bơm phun Chiếc 11 Trung Quốc 2011 11 năm 

12 Bơm phun ẩm Chiếc 1 Trung Quốc 2011 11 năm 

13 Motor gạt bã sơn Chiếc 1 Trung Quốc 2011 11 năm 

14 Motor máy làm mát Chiếc 2 Trung Quốc 2011 11 năm 

15 Motor quạt Chiếc 1 Trung Quốc 2011 11 năm 

16 Motor quạt cấp gió Chiếc 2 Trung Quốc 2011 11 năm 

17 Motor quạt cấp khí Chiếc 1 Trung Quốc 2011 11 năm 

18 Motor quạt hút Chiếc 4 Trung Quốc 2011 11 năm 

19 
Motor quạt hút hành 

lang 
Chiếc 1 Trung Quốc 2011 11 năm 

20 
Motor quạt máy làm 

mát 
Chiếc 2 Trung Quốc 2011 11 năm 

21 Motor quạt thải khí Chiếc 5 Trung Quốc 2011 11 năm 

22 
Motor quạt tuần 

hoàn khí nóng 
Chiếc 2 Trung Quốc 2011 11 năm 

23 Súng phun sơn Chiếc 10 Trung Quốc 2011 11 năm 

II Thiết bị, máy móc nhà máy đúc vành 

II.1 Công đoạn Đúc 

1 

Băng tải vành từ bộ 

phận đúc sang bộ 

phận mài via 

HT 1 Việt Nam 2010 12 năm 

2 Cẩu trục Chiếc 2 
Việt Nam, 

Nhật Bản 
2009, 2015 

7-13 

năm 

3 
Hệ thống giải nhiệt 

khuôn máy đúc 
HT 1 Nhật bản 2019 3 năm 

4 Hệ thống hút khói HT 2 Nhật Bản 2016, 2018 4-6 năm 
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TT Tên máy, thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 

Năm sản 

xuất 

Số năm 

hoạt 

động 

5 

Hệ thống làm mát 

nhân viên bộ phận 

đúc 

HT 1 Trung Quốc 2018 4 năm 

6 Hệ thống phun dầu HT 11 Nhật Bản 2018 3 năm 

7 
Lò nấu nhôm 1500 

Kg 
Chiếc 4 Nhật Bản 

2009, 2011, 

2016, 2019 

3-13 

năm 

8 Lò ủ nhôm Chiếc 11 Nhật Bản 
2009, 2010, 

2011 

11-13 

năm 

9 Máy cắt đinh đẩy Chiếc 1 Việt Nam 2017 6 năm 

10 
Máy dập công đoạn 

máy đúc 
Chiếc 2 Việt Nam 2019 3 năm 

11 Máy đúc 800 tấn Chiếc 11 Nhật Bản 
2009, 2010, 

2016, 2017 

5-13 

năm 

12 Máy hút chân không Chiếc 11 Nhật Bản 2017 5 năm 

13 Máy hút hơi dầu Chiếc 11 Nhật Bản 2019, 2020 1-2 năm 

14 Máy khuấy nhôm Chiếc 2 Nhật Bản 2009, 2017 
5-13 

năm 

15 Máy lật khuôn Chiếc 1 Việt Nam 2017 5 năm 

16 Máy mở khuôn Chiếc 1 Việt Nam 2017 5 năm 

17 Máy rà mặt khuôn Chiếc 1 Nhật bản 2017 5 năm 

18 
Máy tẩy rửa hệ 

thống làm mát khuôn 
Chiếc 2 Việt Nam 2018-2021 2-4 năm 

19 Máy vệ sinh khuôn Chiếc 2 
Nhật bản, 

Việt Nam 
2018, 2019 3-4 năm 

20 Máy xung điện Chiếc 1 Nhật Bản 2016 6 năm 

21 Xe kéo điện 12Tấn Chiếc 1 Hàn Quốc 2016 6 năm 

22 Xe nâng dầu Chiếc 1 Nhật Bản 2017 5 năm 

23 Xe nâng điện Chiếc 4 
Nhật Bản,  

Hàn Quốc 
2017, 2019 3-5 năm 

II.2 Công đoạn cắt bavia và mài 

1 Dây chuyền mài DC 5 Việt Nam 
2012, 2013, 

2014, 2016 

6-10 

năm 

2 
Hệ thống hút bụi và 

đường ống 
HT 2 Việt Nam 2018 4 năm 

3 

Hệ thống xích tải 

vành bộ phận mài 

via, mài via sang bộ 

phận gia công 

HT 4 Việt Nam 2010-2017 
5 – 12 

Năm 
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TT Tên máy, thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 

Năm sản 

xuất 

Số năm 

hoạt 

động 

4 Máy cắt cuống Chiếc 10 Đài Loan 

2009, 2010, 

2011, 2016, 

2019 

3-13 

năm 

5 Máy dập bavia vành Chiếc 5 Việt Nam 
2009, 2011, 

2018, 2016 

6 -13 

năm 

6 Máy phun bi Chiếc 1 Nhật bản 2018 4 năm 

7 Máy X-ray Chiếc 2 Nhật bản 2011, 2016 
6-11 

năm 

II.3 Công đoạn gia công 

1 Máy chuốt Chiếc 5 Nhật Bản 
2009, 2010, 

2011, 2016 

6-13 

năm 

2 Máy đo mũi khoan Chiếc 1 Nhật Bản 2016 6 năm 

3 Máy khoan lỗ van Chiếc 10 Nhật Bản 2011, 2016 
6-11 

năm 

4 Máy rửa vành Chiếc 5 
Thái Lan , 

Việt Nam 

2009, 

2011, 2016 

6-13 

năm 

5 Máy táp ren Chiếc 6 Nhật Bản 

2009, 

2010, 

2011, 2016 

6-13 

năm 

6 Máy thử khí Chiếc 10 
Nhật Bản, 

Việt Nam 
2011, 2016 

6-11 

năm 

7 Máy tiện Chiếc 18 Nhật Bản 

2009, 

2010, 

2011, 2016 

6-13 

năm 

8 

Hệ thống làm mát 

nhân viên bộ phận 

gia công  

HT 2 Thái lan  2021 1 năm 

9 

Hệ thống xích tải 

vành  từ bộ phận sơn 

sang bộ phận lắp ráp 

HT 2 Việt Nam 2009 13 năm 

II.4 Công đoạn sơn phủ 

1 
Dây chuyền sơn 

vành 
DC 1 

Trung 

 Quốc 
2010 12 năm 

2 

Hệ thống xích tải 

vành  từ bộ phận sơn 

sang bộ phận lắp ráp 

HT 1 Việt Nam 2017 5 năm 

3 Máy vệ sinh nắp, nút Chiếc 1 Việt Nam 2019 3 năm 

II.5 Công đoạn lắp ráp 
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TT Tên máy, thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 

Năm sản 

xuất 

Số năm 

hoạt 

động 

1 
Dây chuyền lắp ráp 

vành 
DC 6 Việt Nam 

2009, 2015, 

2017, 2018 

4-13 

năm 

2 

Hệ thống  làm mát 

nhân viên bộ phận 

lắp ráp 

HT 1 Trung Quốc 2015 7 năm 

3 
Hệ thống xích tải lốp 

bộ phận lắp ráp 
HT 1 Việt Nam 2017 5 năm 

4 Máy bôi trơn lốp Chiếc 1 Việt Nam 2018 4 năm 

5 Máy bơm hơi Chiếc 1 Việt Nam 2020 2 năm 

6 
Máy bơm hơi không 

van 
Chiếc 1 Việt Nam 2020 2 năm 

7 
Robot cấp vòng bi 

và phớt 
Chiếc 2 Việt Nam 2020 2 năm 

III Bộ phận quản lý 

III.1 Công đoạn quản lý chất lượng 

1 Máy cắt mẫu Chiếc 2 
Nhật Bản, 

Đài Loan 
2015, 2017 5-7 năm 

2 
Máy đo chênh lệch 

màu 
Chiếc 1 Nhật Bản 2018 4 năm 

3 Máy đo độ cứng Chiếc 3 Nhật Bản 1998, 2009 
13-24 

năm 

4 

Máy đo độ cứng đa 

năng - Future - Tech 

FR-X3 

Chiếc 1 Nhật Bản 2017 5 năm 

5 Máy đo độ tròn trụ Chiếc 1 Nhật Bản 2009 13 năm 

6 
Máy đo nhám biên 

dạng 
Chiếc 1 Nhật Bản 2017 5 năm 

7 
Máy đo quang học 

Keyence IM-7030 
Chiếc 1 Nhật Bản 2019 3 năm 

8 
Máy đo tọa độ 3 

chiều 
Chiếc 1 Nhật Bản 2009 13 năm 

9 Máy đo tọa độ CMM Chiếc 1 Nhật Bản 2016 6 năm 

10 Máy đúc mẫu Chiếc 2 
Nhật Bản, 

Đài Loan 
2015, 2017 5-7 năm 

11 Máy kéo nén Chiếc 1 Nhật Bản 1997 25 năm 

12 
Máy kéo nén thủy 

lực 
Chiếc 1 Nhật Bản 2009 13 năm 

13 
Máy kiểm tra biên 

dạng nhám 
Chiếc 2 Nhật Bản 2009 13 năm 
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TT Tên máy, thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 

Năm sản 

xuất 

Số năm 

hoạt 

động 

14 

Máy kiểm tra cơ lý 

đa năng vật liệu kim 

loại 

Chiếc 1 Nhật Bản 2017 5 năm 

15 
Máy kiểm tra độ ăn 

mòn muối 
Chiếc 1 Nhật Bản 2016 6 năm 

16 
Máy kiểm tra độ bền 

hướng tâm 
Chiếc 1 Nhật Bản 2009 13 năm 

17 
Máy kiểm tra độ bền 

rơi va đập 
Chiếc 1 Nhật Bản 2009 13 năm 

18 
Máy kiểm tra độ bền 

uốn cong 
Chiếc 1 Nhật Bản 2009 13 năm 

19 
Máy kiểm tra độ bền 

xoắn 
Chiếc 1 Nhật Bản 2009 13 năm 

20 Máy mài mẫu Chiếc 2 
Nhật Bản, 

Đài Loan 
2015, 2017 5-7 năm 

21 
Máy phân tích thành 

phần kim loại 
Chiếc 2 

Nhật Bản, 

Đức 
2014, 2018 4-8 năm 

22 
Máy phân tích vật 

liệu 
Chiếc 1 Nhật Bản 2009 13 năm 

23 Máy phun muối Chiếc 1 Nhật Bản 2016 6 năm 

24 

Máy quang phổ 

huỳnh quang tia X- 

Shimadzu EDX-LE 

Chiếc 1 Nhật Bản 2013 9 năm 

25 
Máy soi mẫu (kính 

hiển vi) 
Chiếc 1 Nhật Bản 2006 16 năm 

26 
Máy kiểm tra độ 

bóng sơn 
Chiếc 1 Nhật Bản 2017 5 năm 

III.2 Bảo dưỡng thiết bị, vận hành hệ thống cấp điện,nước, gas, xử lý nước thải 

1 Bơm chữa cháy Chiếc 1 Nhật Bản 2004 18 năm 

2 Bồn Gas Chiếc 5 Việt Nam 2004 18 năm 

3 Hệ thống gas HT 1 Việt Nam 2009 13 năm 

4 
HT máy làm mát 

nước khuôn đúc 
HT 1 Việt Nam 2018 4 năm 

5 
HT cấp nước sinh 

hoạt 50m3/h 
HT 1 Việt Nam 2016 6 năm 

6 
HT pha hóa chất 

chống dính khuôn 
HT 1 Việt Nam 2014 8 năm 
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TT Tên máy, thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 

Năm sản 

xuất 

Số năm 

hoạt 

động 

7 

HT phòng cháy chữa 

cháy nhà máy đúc 

vành 

HT 1 Việt Nam 2015 7 năm 

8 
HTXL nước thải 

công nghiệp 
HT 1 Việt Nam 2004 18 năm 

9 

HTXL nước thải 

công nghiệp và sinh 

hoạt 490m3/ngày 

HT 1 Việt Nam 2012 10 năm 

10 
HTXL nước thải 

sinh hoạt 
HT 1 Việt Nam 2014 8 năm 

11 Máy biến áp Chiếc 11 Việt Nam 2009, 2011 
10-13 

năm 

12 Máy nén khí Chiếc 36 
Nhật Bản, 

Trung Quốc 

2011, 2016, 

2017 

5-11 

năm 

13 Máy phát điện Chiếc 12 
Singapo Mỹ, 

Nhật Bản 

2009, 2004, 

2008, 2010, 

2011, 2006 

10-18 

năm 

14 Máy Taroren Chiếc 1 Đài Loan 2004 18 năm 

15 Tủ điện động lực Chiếc 56 Việt Nam 

2008, 2009, 

2010, 2012, 

2017 

5-14 

năm 

16 Tủ điện phân phối Chiếc 11 
Thái Lan, 

Việt Nam 

1996, 2000, 

2008, 2010, 

2011 

10-26 

năm 

17 Tủ Trung thế Chiếc 5 
Việt Nam, 

Trung Quốc 

2009, 2011, 

2017,2019 

3-12 

năm 

18 
HT xử lý cấp nước 

sinh hoạt 2R  
HT 1 Thái Lan 2004 18 năm 

19 Hệ thống lọc RO HT 1 USA 2011 11 năm 

20 Hệ thống lọc Soff HT 1 Thái Lan 2004 18 năm 

21 Xe nâng dầu Chiếc 1 Nhật bản 2009 13 năm 

22 Xe nâng hàng Chiếc 1 Nhật Bản 2004 18 năm 

23 Xe nâng Người Chiếc 1 Mỹ 2016 6 năm 

III.3 Phòng phân tích nước 

1 Bếp hồng ngoại Chiếc 1 Đức 2018 4 năm 

2 
Bơm hút chân không 

1, 2 
Chiếc 1 Đức 2018 4 năm 

3 Cân 3 số lẻ Chiếc 1 Đức 2018 4 năm 
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TT Tên máy, thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 

Năm sản 

xuất 

Số năm 

hoạt 

động 

4 Cân 5 số lẻ Chiếc 1 Đức 2018 4 năm 

5 Máy Đếm khuẩn Chiếc 1 Đức 2018 4 năm 

6 Máy đo BOD BD600 Chiếc 1 Đức 2018 4 năm 

7 Máy đo đa chỉ tiêu Chiếc 1 Hanna 2018 4 năm 

8 Máy đo đa chỉ tiêu Chiếc 1 Hanna 2018 4 năm 

9 
Máy đo hàm lượng 

dầu mỡ 
Chiếc 1 Nhật Bản 2018 4 năm 

10 Máy đo Hanna Chiếc 3 Hanna 2018 4 năm 

11 Máy đo TSS 711 Chiếc 1 Đức 2018 4 năm 

12 Máy khuấy từ Chiếc 1 Hanna 2018 4 năm 

13 
Máy làm nước cất 2 

lần 
Chiếc 1 Hamilton 2018 4 năm 

14 Máy phá mẫu Chiếc 1 Hanna 2018 4 năm 

15 Máy rửa  Chiếc 1 Anh 2018 4 năm 

16 Nồi hấp tiệt trùng Chiếc 1 Nhật Bản 2018 4 năm 

17 Pipet 2 ml Chiếc 1 TOLEDO 2018 4 năm 

18 Pipet 20 ml Chiếc 1 TOLEDO 2018 4 năm 

19 Pipet cơ Chiếc 2 Việt Nam 2018 4 năm 

20 Tủ ẩm BOD Chiếc 1 Đức 2018 4 năm 

21 Tủ ẩm vi sinh Chiếc 1 Đức 2018 4 năm 

22 Tủ an toàn sinh học Chiếc 1 Singapo 2018 4 năm 

23 Tủ bảo quản hóa chất Chiếc 1 Đức 2018 4 năm 

24 Tủ bảo quản mẫu Chiếc 1 Đức 2018 4 năm 

25 Tủ hút mùi Chiếc 1 Việt Nam 2019 4 năm 

26 Tủ sấy Chiếc 1 Đức 2018 4 năm 

III.4 Phòng Y tế VAP 

1 Bình oxy Bình 5 Việt Nam 2014 8 năm 

2 Cáng Chiếc 5 Việt Nam 2014 8 năm 

3 Máy vắt sữa Chiếc 3 Việt Nam 2014 8 năm 

4 Máy đo huyết áp Chiếc 2 Việt Nam 2014 8 năm 

5 
Máy theo dõi 5 

thông số 
Chiếc 1 Việt Nam 2014 8 năm 

6 Túi cấp cứu Chiếc 12 Việt Nam 2014 8 năm 

7 Xe đẩy Chiếc 3 Việt Nam 2014 8 năm 
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1.5.2. Tổng mức đầu tư 

Tổng vốn đầu tư đăng ký là: 1.440.000.000.000 đồng (Tương đương 90.000.000 

đô la Mỹ) 

1.5.3. Hiện trạng hoạt động sản xuất và đầu tư các công trình BVMT của cơ sở 

 Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam đã đầu tư xây dựng 

các hạng mục công trình chính, công trình phụ trợ đưa nhà máy đi vào sản xuất. Các 

hạng mục công trình chính, công trình phụ trợ của cơ sở cụ thể như sau: 

Bảng 1.4. Các hạng mục công trình chính, công trình phụ trợ của cơ sở  

TT Hạng mục công trình Đơn vị 
Diện tích xây 

dựng 
Tình trạng 

1.1 Hạng mục công trình chính  

 Nhà máy chính 2R m2 11.200 Đã xây dựng 

 Xưởng đúc số 1 m2 2.129,8 Đã xây dựng 

 Xưởng đúc số 2 m2 2.222,4 Đã xây dựng 

 Xưởng đúc số 3 m2 3.737,7 Đã xây dựng 

 Xưởng Buff&MNT&ENG m2 5.824 Đã xây dựng 

 Xưởng đúc vành m2 8.873,2 Đã xây dựng 

 Xưởng đúc vành mở rộng m2 861,75 Đã xây dựng 

 Kho nhôm xưởng DC m2 2.360,25 Đã xây dựng 

 Kho để khuôn đúc m2 258,3 Đã xây dựng 

 Kho lốp m2 2.028,3 Đã xây dựng 

 Xưởng lắp ráp vành xe máy m2 525 Đã xây dựng 

 Khu phụ trợ xưởng DC3 m2 729,13 Đã xây dựng 

1.2 Hạng mục công trình phụ trợ  

 Nhà bảo vệ cổng A1 m2 40,6 Đã xây dựng 

 Nhà để xe máy 2 tầng cổng A1 m2 1.185 Đã xây dựng 

 Nhà để xe ô tô m2 300 Đã xây dựng 

 Trạm biến áp 1&2 m2 50 Đã xây dựng 

 Trạm biến áp 3&5&6 m2 67 Đã xây dựng 

 Trạm biến áp 9&10&11 m2   180,54 Đã xây dựng 

 Trạm biến áp 4 m2 60 Đã xây dựng 

 Trung tâm y tế 2 tầng m2 270 Đã xây dựng 

 Nhà bảo vệ cổng A2 m2 19,6 Đã xây dựng 

 Nhà để xe máy 2 tầng cổng A2 m2 667,6 Đã xây dựng 

 Khu vực bồn ga LPG1 m2 43,35 Đã xây dựng 

 Khu vực bồn ga LPG2 m2 42,5 Đã xây dựng 

 Bồn dầu Diezen m2 33,75 Đã xây dựng 

 Kho dầu m2 110,5 Đã xây dựng 

 Kho sơn 1 m2 107,25 Đã xây dựng 
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TT Hạng mục công trình Đơn vị 
Diện tích xây 

dựng 
Tình trạng 

 Kho sơn 2 m2 108 Đã xây dựng 

 Nhà đặt máy phát điện m2 433 Đã xây dựng 

 Kho Jig và hóa chất CW m2 140 Đã xây dựng 

 Trạm cân 80 tấn m2 50 Đã xây dựng 

 Khu vực sửa chữa cơ khí m2 250 Đã xây dựng 

1.3 Các hạng mục công trình BVMT  

 Khu xử lý nước thải 1 m2 370,88 Đã xây dựng 

 Bể thu gom xử lý nước thải CN  m2 124 Đã xây dựng 

 Khu xử lý nước thải 2 m2  228 Đã xây dựng 

 Khu xử lý nước sạch 2R m2  259 Đã xây dựng 

 Bể xử lý nước thải sinh hoạt m2  238,94 Đã xây dựng 

 Khu xử lý nước sạch CW m2 231,3 Đã xây dựng 

 Khu vực nước Cooling &Dielub CW m2 144 Đã xây dựng 

 Bể ngầm UPSCMT nước thải m2 936,39 Đã xây dựng 

 Nhà thu gom rác tạm thời m2 262,74 Đã xây dựng 

  Cây xanh m2 5.832,15 
 

  Đường nội bộ, sân bãi m2 30.345 
 

 Tổng  83.881  

- Đối với các công trình bảo vệ môi trường cơ sở đã đầu tư so với quyết định 

phê duyệt báo cáo ĐTM số 929/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 cụ thể như sau: 

TT Công trình BVMT 
Đơn 

vị 

Theo ĐTM 

phê duyệt  

năm 2022 

Thực 

tế 

đầu tư 

Ghi chú 

1 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải 

1.1 
Hệ thống thu gom thoát nước mưa 

của nhà máy chính 

Hệ 

thống 

(HT) 

01 01 
Không 

thay đổi 

1.2 
Hệ thống thu gom thoát nước mưa 

của nhà máy đúc vành 
01 01 

Không 

thay đổi 

1.3 
Hệ thống thu gom thoát NTSH nhà 

máy chính 
01 01 

Không 

thay đổi 

1.4 
Hệ thống thu gom thoát nước thải 

sản xuất nhà máy chính 
01 01 

Không 

thay đổi 

1.5 
Hệ thống thu gom thoát nước thải 

của nhà máy đúc vành 
01 01 

Không 

thay đổi 

2 Hệ thống xử lý nước thải  

2.1 

Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

của nhà máy chính công suất 499 

m3/ngày đêm 

HT 01 01 
Không 

thay đổi 
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TT Công trình BVMT 
Đơn 

vị 

Theo ĐTM 

phê duyệt  

năm 2022 

Thực 

tế 

đầu tư 

Ghi chú 

2.2 

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

của nhà máy chính công suất 200 

m3/ngày đêm 

HT 01 01 
Không 

thay đổi 

2.3 

Hệ thống xử lý NT tập trung của 

nhà máy đúc vành công suất 490 

m3/ngày đêm 

HT 01 01 
Không 

thay đổi 

3 Hệ thống xử lý bụi khí thải của nhà máy chính 

3.1 

HTXL bụi khí thải lò nấu nhôm 

công suất mỗi hệ thống là 30.000 

m3/h 

HT 5 5 
Không 

thay đổi 

3.2 
HTXL bụi từ công đoạn mài, làm 

sạch bavia công suất 60.000 m3/h 
HT 1 1 

Không 

thay đổi 

3.3 

HTXL bụi từ công đoạn mài, làm 

sạch bavia công suất mỗi hệ thống 

là 50.000 m3/h 

HT 2 2 
Không 

thay đổi 

3.4 
HTXL khí thải sấy trước sơn và 

sấy sau sơn công suất 15.000 m3/h 
HT 1 1 

Không 

thay đổi 

3.5 
HTXL khí thải khu vực sơn công 

suất mỗi hệ thống là 64.800 m3/h 
HT 2 2 

Không 

thay đổi 

3.6 
HTXL bụi khí thải từ máy phun bi 

1 công suất 2.000 m3/h 
HT 1 1 

Không 

thay đổi 

3.7 
HTXL bụi khí thải từ máy phun bi 

2 công suất 1.500 m3/h 
HT 1 1 

Không 

thay đổi 

3.8 
HTXL bụi khí thải từ máy phun bi 

3, 4 công suất 6.500 m3/h 
HT 2 2 

Không 

thay đổi 

4 Hệ thống xử lý bụi khí thải của nhà máy đúc vành 

4.1 

HTXL bụi khí thải lò nấu nhôm 

công suất mỗi hệ thống là 60.000 

m3/h 

HT 2 2 
Không 

thay đổi 

4.2 
HTXL bụi từ công đoạn mài, làm 

sạch bavia công suất 55.000 m3/h 
HT 1 1 

Không 

thay đổi 

4.3 

HTXL bụi từ công đoạn mài, làm 

sạch bavia và phun bi công suất 

55.000 m3/h 

HT 1 1 
Không 

thay đổi 

4.4 
HTXL khí thải sấy trước sơn công 

suất 3.000 m3/h 
HT 1 1 

Không 

thay đổi 

4.5 
HTXL khí thải sấy sau sơn công 

suất 4.800 m3/h 
HT 1 1 

Không 

thay đổi 
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TT Công trình BVMT 
Đơn 

vị 

Theo ĐTM 

phê duyệt  

năm 2022 

Thực 

tế 

đầu tư 

Ghi chú 

4.6 
HTXL khí thải khu vực sơn công 

suất 54.000 m3/h 
HT 1 1 

Không 

thay đổi 

4.7 
HTXL khí thải khu vực sơn công 

suất 61.000 m3/h 
HT 1 1 

Không 

thay đổi 

5 Các công trình xử lý, quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

5.1 
Khu lưu chứa chất thải thông 

thường 
m2 62,1 62,1 

Không 

thay đổi 

5.2 Khu lưu chứa chất thải nguy hại m2 200,64 200,64 
Không 

thay đổi 

6 Bể phòng ngừa sự cố nước thải 

6.1 
Bể phòng ngừa sự cố đối với 

HTXLNTSH nhà máy chính 
m3 200 200 

Không 

thay đổi 

6.2 

Bể phòng ngừa sự cố đối với 

HTXLNT công nghiệp nhà máy 

chính  

m3 500 500 
Không 

thay đổi 

6.3 
Bể phòng ngừa sự cố đối với 

HTXLNT nhà máy đúc vành 
m3 500 500 

Không 

thay đổi 

7 
Hệ thống quan trắc nước thải tự 

động 
HT 02 02 

Không 

thay đổi 

1.5.4. Tổ chức quản lý và thực hiện cơ sở 

Cơ cấu tổ chức quản lý và bộ máy của Công ty như sau: 

Bảng 1.9. Nhu cầu sử dụng lao động của cơ sở 

TT Phòng/ khu vực 

Số lượng lao động 

Tương ứng công suất 

2.000.000 bộ SP/năm 

Tương ứng công suất 

3.500.000 bộ SP/năm 

1 Phòng  Đúc 351 462 

2 Phòng mài 272 359 

3 Phòng gia công 345 454 

4 Phòng sơn 94 124 

5 Phòng lắp ráp 43 57 

6 Phòng Quản lý chất lượng 33 43 

7 Phòng kế hoạch sản xuất 50 66 

8 Phòng Kỹ thuật 70 92 

9 Phòng Bảo dưỡng thiết bị 69 91 

10 Phòng nhân sự 112 148 

11 Phòng kế toán 8 11 
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TT Phòng/ khu vực 

Số lượng lao động 

Tương ứng công suất 

2.000.000 bộ SP/năm 

Tương ứng công suất 

3.500.000 bộ SP/năm 

12 Phòng kinh doanh 10 13 

13 Phòng pháp chế 6 8 

14 Phòng an toàn 10 13 

15 Nhà máy đúc vành 468 616 

 Tổng 1941 2556 

Chế độ làm việc 8 giờ/ca, từ thứ 2 đến thứ 6 và nghỉ 4 thứ 7 /tháng. 

*) Chính sách tuyển dụng lao động và đào tạo: 

Dự án sẽ tuyển lao động theo hình thức ký Hợp đồng lao động giữa Công ty và 

người lao động phù hợp với các quy định của luật pháp. 

Sẽ ưu tiên sử dụng lao động là người địa phương, những đối tượng lao động 

thuộc hàng lao động phổ thông sẽ được đào tạo để phù hợp với những vị trí làm việc 

theo sự phân công của ban Giám đốc Dự án. 

*) Chế độ đãi ngộ khác 

Được trang bị đồng phục không phải trả tiền 

Được ký hợp đồng lao động 

Được đóng BHXH và BHYT 

Được hưởng các chế độ thưởng 

Mỗi năm Công ty đánh giá, xét thưởng cho nhân viên hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. Mỗi dịp lễ tết sẽ có quà cho nhân viên và gia đình, thăm nom hỏi thăm các 

người thân, gia đình nhân viên gặp hoạn nạn hoặc ốm đau. 
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Chương II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

- Theo Quyết định số 450/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 

13/4/2022 về việc Phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 thì tầm nhìn và mục tiêu cụ thể như sau:  

+ Về tầm nhìn đến năm 2050: Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo đảm 

quyền được sống trong môi trường trong lành và an toàn của nhân dân; đa dạng sinh 

học được gìn giữ, bảo tồn, bảo đảm cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi 

khí hậu; xã hội hài hòa với thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp 

được hình thành và phát triển, hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2050.  

+ Về mục tiêu đến năm 2030: Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái 

môi trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi 

chất lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng cao 

năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, xây 

dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp, phấn đấu 

đạt được các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của đất nước. Do đó, dự án đầu tư là 

phù hợp với chiến lược BVMT quốc gia. 

- Quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: hiện Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên 

chưa ban hành quy định về quy hoạch tỉnh và phân vùng môi trường. 

- Dự án được thực hiện trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên địa điểm thực hiện dự án được đánh giá là phù hợp với quy hoạch sử dụng 

đất của huyện Văn Lâm cũng như tỉnh Hưng Yên. 

- Địa điểm thực hiện dự án nằm ngay trên đường QL5A do đó thuận lợi cho 

việc vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất và lưu thông hàng hóa. 

- Địa điểm thực hiện dự án có nhiều nhà máy, xí nghiệp hoạt động. 

- Cơ sở hạ tầng về điện, nước, giao thông vận tải, thông tin liên lạc tại địa 

phương được đầu tư tương đối đầy đủ. Do đó dự án đang sử dụng các cơ sở hạ tầng 

hiện có tại địa phương. 

- Về quy hoạch đô thị: Địa điểm thực hiện dự án không nằm trong quy hoạch đô 

thị, quy hoạch xây dựng các khu chức năng của tỉnh và huyện Văn Lâm. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Các tác động tới môi trường của cơ sở phát sinh đã được đánh giá đầy đủ trong 

giai đoạn thực hiện đánh giá tác động môi trường.  

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của cơ sở được thu gom và xử lý 

tại các hệ thống xử lý bụi, khí thải đảm bảo đạt giới hạn cho phép theo QCVN 

20:2019/BTNMT; QCVN 19:2009/BTNMT, cột B trước khi thải ra ngoài môi trường, 
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nên không ảnh hưởng đến sức khỏe cán bộ công nhân viên làm việc tại cơ sở cũng như 

môi trường xung quanh. 

Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất phát sinh trong quá trình vận hành cơ 

sở được thu gom, xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở đảm bảo đạt giới hạn cho 

phép theo QCĐP 01:2019/HY và QCĐP 02:2019/HY trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Vì vậy, hoạt động sản xuất của cơ sở phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường 

và quy hoạch của địa phương. 
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Chương III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1  Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa chảy tràn được thu gom qua hệ thống thu gom, thoát nước mưa của 

Cơ sở đã được xây dựng bao gồm: Các rãnh thu nước được xây dựng bằng BTCT, hệ 

thống các hố ga thu nước, hệ thống đường ống thoát nước. Hệ thống thoát nước mưa 

được xây dựng riêng rẽ với hệ thống thoát nước thải.  

Hệ thống đường ống thu gom nước mưa chảy tràn của nhà máy chính là hệ 

thống cống hộp bằng bê tông cốt thép, ống tròn PVC, ống tôn. 

Hệ thống đường ống thu gom nước mưa chảy tràn của nhà máy đúc vành là hệ 

thống cống hộp bằng bê tông cốt thép và ống tròn PVC, ống tròn bằng tôn. 

Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống thu gom nước mưa của nhà máy 

chính và nhà máy đúc vành 

STT Nhà máy Kết cấu Kích thước (mm) 
Chiều dài 

(m) 
Ghi chú 

1 
Nhà máy 

chính 

Bê tông cốt 

thép 

LxW = 500x 500 1.200 

Cống hộp LxW = 700x 500 600 

LxW = 1000x 500 500 

PVC Ø 90- Ø 110 200 Ống tròn 

Tôn Ø 90- Ø 110 20 Ống tròn 

2 
Nhà máy 

đúc vành 

Bê tông cốt 

thép 

LxW = 500x 500 400 

Cống hộp LxW = 700x 500 200 

LxW = 1000x 500 100 

PVC Ø 90- Ø110 50 Ống tròn 

- Nước mưa được thu gom về các hố ga dọc hai bên đường nội bộ của Cơ sở 

sau đó thải ra ngoài môi trường qua các điểm xả thải nước mưa bằng phương thức tự 

chảy, trong đó có:  

+ 03 điểm xả nước mưa chảy tràn của nhà máy chính vào nguồn tiếp nhận với 

phương thức tự chảy; 

+ 02 điểm xả nước mưa chảy tràn của nhà máy đúc vành vào nguồn tiếp nhận 

với phương thức tự chảy và bơm cưỡng bức; 

TT Vị trí xả thải nước mưa 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 105030’, múi chiếu 30) 

X (m) Y(m) 

I Nhà máy chính   

1 
Điểm xả nước mưa số 1 (Giáp khu dân 

cư Tàu Cuốc) 
2.322.400 549.037 

2 
Điểm xả nước mưa số 2 (Giáp phòng kỹ 

thuật, mài, bảo dưỡng) 
2.322.366 549.244 
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TT Vị trí xả thải nước mưa 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 105030’, múi chiếu 30) 

X (m) Y(m) 

3 
Điểm xả nước mưa số 3 (Khu nhà để xe 

cổng phụ) 
2.322.460 548.973 

II Nhà máy đúc vành   

1 
Điểm xả nước mưa số 4 (Giáp khu nghĩa 

trang) 
2.322.349 549.177 

2 

Điểm xả nước mưa số 5 (Gần HTXL 

nước thải sinh hoạt 2R và HTXL nước 

thải tập trung CW) 

2.322.634 548.899 

Để hạn chế mức thấp nhất lượng tạp chất bị cuốn trôi theo nước mưa vào môi 

trường, Cơ sở đã tiến hành đổ nhựa đường và bê tông hóa toàn bộ đường nội bộ, 

thường xuyên quét dọn, vệ sinh khu vực nhà xưởng. Đồng thời, cơ sở định kỳ tổ chức 

nạo vét hố ga, mương thoát nước để tránh tình trạng ô nhiễm, tắc nghẽn.  

Hình ảnh hố ga, hệ thống thoát nước mưa của cơ sở 

  

  

3.1.2  Hệ thống thu gom, thoát nước thải 

*) Hệ thống thu gom, thoát NTSH của cơ sở: 

- Nước thải sinh hoạt từ 14 bể tự hoại 3 ngăn và từ 02 bể tách dầu mỡ (thể tích 

mỗi bể là 9 m3/1 bể) được thu gom bằng hệ thống đường ống PVC với các đường kính 

khác nhau.  

+ Nhà máy chính sử dụng ống nhựa PVC có các đường kính D75 có tổng chiều 

dài 156m; đường kính D48 có tổng chiều dài 60m; ống kẽm có các đường kính D60, 
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có tổng chiều dài 930m; ống inox đường kính D60, có tổng chiều dài 320 m; ống inox 

đường kính D90 có tổng chiều dài 1.640 m.  

+ Nhà máy đúc vành sử dụng ống PVC có các đường kính D60 có tổng chiều 

dài 830m.  

Nước thải sinh hoạt từ nhà máy chính được thu gom về hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt của công ty công suất 200 m3/ngày đêm, nước thải sinh hoạt của nhà máy đúc 

vành được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy đúc vành công 

suất 490 m3/ngày đêm. Nước thải sinh hoạt sau xử lý đảm bảo đạt nồng độ tối đa cho 

phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Bảng 3.2. Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống thu gom NTSH của nhà máy 

chính và nhà máy đúc vành 

STT Nhà máy Kết cấu Đường kính (mm) Chiều dài (m) 

1 

Nhà máy chính 

Ống PVC  75 156 

2 Ống PVC 48 60 

3 Ống kẽm 60 930 

4 Ống inox 60 320 

5 Ống inox 90 1.640 

6 
Nhà máy đúc 

vành 
Ống PVC 60 830 

- Hệ thống thoát NTSH sau xử lý: NTSH sau khi xử lý đạt quy chuẩn sau đó 

được thải ra nguồn tiếp nhận 

Bảng 3.3. Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống thoát NTSH sau xử lý của nhà 

máy chính  

STT Hệ thống Kết cấu Đường kính (mm) Chiều dài (m) 

1 

01 HTXLNTSH nhà máy 

chính công suất 

200m3/ngày đêm 

Ống 

PVC/ 

Inox 

50 100 

*) Hệ thống thu gom, thoát nước thải sản xuất của cơ sở: 

- Nước thải sản xuất: Toàn bộ nước thải sản xuất được thu gom bằng hệ thống 

đường ống PVC, đường ống kẽm và sắt với các đường kính và kích thước khác nhau.  

+ Nước thải sản xuất nhà máy chính: nước thải sản xuất được thu gom bằng hệ 

thống đường ống sắt với đường kính D90 với tổng chiều dài là 380m; đường ống kẽm 

có đường kính D60 với tổng chiều dài là 520m và đường ống nhựa PVC có đường 

kính D60 với tổng chiều dài là 150m.  

+ Nước thải sản xuất của nhà máy đúc vành: Nước thải sản xuất thu gom bằng 

hệ thống đường ống nhựa PVC đường kính D60 với tổng chiều dài khoảng 1.100m; 

đường ống nhựa PVC đường kính D48 với tổng chiều dài 150m. 
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Nước thải sản xuất của nhà máy chính được thu gom về hệ thống xử lý nước 

thải sản xuất công suất 499 m3/ngày đêm, nước thải sản xuất nhà máy đúc vành được 

thu gom xử lý tại hệ thống xử lý tập trung của nhà máy đúc vành với công suất 490 

m3/ngày đêm . Nước thải sản xuất sau xử lý đảm bảo đạt giới hạn cho phép theo QCĐP 

02:2019/HY trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Bảng 3.4. Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống thu gom nước thải sản xuất của 

nhà máy chính và nhà máy đúc vành 

Nhà máy Kết cấu Đường kính (mm) Chiều dài (m) 

Nhà máy chính 

Ống sắt 90 380 

Ống kẽm 60 520 

Ống nhựa 60 150 

Nhà máy đúc vành 
Ống nhựa 60 1.100 

Ống nhựa 48 150 

- Hệ thống thoát nước thải sản xuất sau xử lý: nước thải sản xuất nhà máy chính 

sau khi xử lý đạt giới hạn cho phép sau đó được thải ra nguồn tiếp nhận bằng hệ thống 

đường ống thép không gỉ đường kính 75mm, chiều dài khoảng 300 m. Nước thải sản 

xuất nhà máy đúc vành sau khi xử lý đạt giới hạn cho phép được thải ra nguồn tiếp 

nhận bằng hệ thống đường ống PVC đường kính 50mm, chiều dài khoảng 100 m. 

Sơ đồ thu gom nước mưa, nước thải của cơ sở được đính kèm phụ lục báo cáo. 

3.1.3 Xử lý nước thải 

a) Hệ thống xử lý NTSH  

*) Nguồn phát sinh NTSH của cơ sở: 

Bao gồm hai nguồn chính đó là: nước vệ sinh (rửa tay, dội bồn cầu…) và nước 

phục vụ nấu ăn. 

Tổng số lao động của Công ty khi công suất đạt 2.000.000 bộ sản phẩm/năm là 

1.941 người, khi công suất đạt 3.500.000 bộ sản phẩm/năm thì tổng số lao động của 

Công ty khoảng 2.556 người, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh như sau: 

Bảng 3.5. Nhu cầu xả NTSH của cơ sở 

STT Nhu cầu cấp nước  Đơn vị 

Lượng nước cấp 

2 triệu bộ sản 

phẩm/năm 

3,5 triệu bộ sản 

phẩm/năm  

I Nhà máy chính m3/ngày, đêm 86 95 

1.1 Khu vệ sinh m3/ngày, đêm 47 52 

1.2 Khu nhà ăn m3/ngày, đêm 39 43 

II Nhà máy đúc vành m3/ngày, đêm 34 45,8 

2.1 Khu vệ sinh m3/ngày, đêm 22 29,6 

2.1 Khu nhà ăn m3/ngày, đêm 12 16,2 

 Tổng m3/ngày, đêm 120 140,8 
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*) Công trình xử lý NTSH của cơ sở 

- Đối với nước thải của khu vệ sinh: 

Tại khu vực nhà máy chính đã xây dựng 9 bể tự hoại có 82 phòng với tổng thể 

tích các bể là 110 m3 và tại khu vực nhà máy đúc vành xây dựng 05 bể tự hoại có 29 

phòng với tổng thể tích các bể là 100 m3. 

TT Vị trí Số lượng Thể tích (m3) 

1 Nhà máy chính 09 110 

2 Nhà máy đúc vành 05 100 

- Đối với nước thải khu vực bếp ăn: Cơ sở đã đầu tư 02 bể tách dầu mỡ để xử lý 

sơ bộ nước thải nhà bếp trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. Bể 

tách dầu mỡ khu vực bếp ăn nhà máy chính, thể tích bể tách dầu mỡ khoảng 8~ 9 

m3/bể, với thông số kỹ thuật như sau dài 6x rộng 1.2m x sâu 1.2m. Bể tách dầu mỡ 

khu vực bếp ăn nhà máy đúc vành, thể tích bể tách dầu mỡ là 7~8 m3/bể, với thông số 

kỹ thuật như sau dài 5x rộng 1.2m x sâu 1.2m. 

- Cơ sở đã đầu tư công trình xử lý NTSH như sau:  

TT Hệ thống xử lý NTSH Công suất thiết kế 
Tình 

trạng 
Ghi chú 

1 
Hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt nhà máy chính  
200 m3/ngày đêm 

Đã xây 

dựng 
Đã kết thúc vận 

hành thử nghiệm 

Thông tin nhà thầu thiết kế, thi công xây dựng và giám sát thi công HTXLNTSH 

của cơ sở:  

HTXLNTSH 
Nhà thầu thiết kế, 

thi công 
Nhà thầu xây dựng Giám sát thi công 

200m3/ngày đêm 

Công ty TNHH sản 

xuất thương mại và 

dịch vụ Tân An Phú 

Công ty TNHH sản 

xuất thương mại và 

dịch vụ Tân An Phú 

Công ty TNHH sản 

xuất phụ tùng ô tô 

xe máy Việt Nam 

*) Sơ đồ trạm xử lý NTSH nhà máy chính, công suất 200 m3/ngày đêm của 

cơ sở như sau: 

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: 
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Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy chính 

Thuyết minh công nghệ: 

 Bể thu gom: 

Nước thải sau bể tự hoại, nước thải nhà ăn sau bể tách dầu mỡ được dẫn vào bể 

thu gom trước khi được bơm lên các bể xử lý tiếp theo. 

 Bể tách rác, tách dầu: 

Bể thiếu khí 

NaOCl 

Bể chứa bùn 

N
ư

ớ
c tu

ần
 h

o
àn

 

Bể hiếu khí 1 

Bể điều hòa 

Bể kỵ khí 

Bơm 

Bể hiếu khí 2 

B
ù

n
 d

ư
 

B
ù

n
 tu

ần
 h

o
àn

 

Nước thải từ bể thu gom 

nước thải sinh hoạt, nhà bếp 

Bể gom chờ lọc 

Hệ thống lọc 

Bơm 
ĐL 

Máy ép bùn 

Bùn thải 

Bể tách rác, tách 

dầu 

Bể ứng phó sự cố 

nước thải 200 m3 

NaOH 

Máy thổi khí 

Bể lắng 1 

Bể lắng 2 

Nước thải sau xử lý đạt  
QCĐP 01:2019/HY 

Methanol 

Rác thải , 

váng dầu 

thải 

Nước sạch 

Nước thải 

HTXLNTSX 

499 m3/ngày 
 

Bể thu 

gom  

Đường bơm nước thải  

khi sự cố hệ thống xử lý 

Đường bao gom 

nước thải về bể 

chìm 

NaOH 
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Với đặc tính nước thải sinh hoạt thường có rất nhiều rác hữu cơ, rác này có kích 

thước lớn, rất khó phân hủy bằng vi sinh vật trong thời gian ngắn nên phải tách lọc xử 

lý riêng để tránh tắc lọc hệ thống. Toàn bộ các ống dẫn nước thải sẽ được chảy vào các 

giỏ lưới bằng inox, có mắt lưới nhỏ để ngăn các rác hữu cơ. Định kỳ nhân viên sẽ tiến 

hành vệ sinh lưới lọc này để tránh tắc làm chảy tràn nước thải ra ngoài. 

Bể tách dầu được đấu thông dưới đáy với bể tách rác, nước xử lý được lấy ở 

tầng giữa và chảy tràn sang bể kỵ khí. 

Do bể tách rác, tách dầu thông với bể kỵ khí vì vậy công ty bổ sung hóa chất 

methanol vào bể tách dầu để tăng hiệu quả xử lý ở bể kỵ khí. 

Bể kỵ khí: 

- Các chất hữu cơ, chất thải trong nước sẽ phân hủy trong điều kiện kỵ khí, đó 

là do sự hoạt động của các vi sinh vật trong môi trường không có oxy và phân giải 

thành các chất CH4, CO2, N2, H2...CH4 (khí metan) chiếm tới 60-70%. Đây cũng có thể 

gọi là quá trình lên men metan. 

- Quá trình kỵ khí nhân tạo được áp dụng để xử lý các chất cặn bã, chất thải 

công nghiệp có hàm lượng BOD cao. Con người xây dựng bể kỵ khí hay còn gọi là bể 

UASB để đáp ứng điều kiện tiên quyết là không cho không khí hoạt động giúp vi sinh 

vật phát triển trong môi trường tốt nhất. 

 Bể điều hòa: 

Nước thải từ bể kỵ khí được chảy tràn từ tầng đáy sang bể điều hòa. Mục đích 

của bể là để điều hòa lưu lượng nước thải và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải 

trước khi vào bể xử lý tiếp theo, đồng thời cũng có vai trò làm bể chứa nước thải khi 

hệ thống dừng để sửa chữa hoặc bảo trì.  

 Bể thiếu khí 

Nước thải từ bể điều hòa được bơm sang bể thiếu khí. Bể thiếu khí có tác dụng 

xử lý hợp chất có chứa N và P thông qua quá trình Nitrat hóa và Photphoril. 

Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau: 

Hai chủng loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình này là Nitrosonas và 

Nitrobacter. Trong môi trường thiếu oxi, các vi khuẩn này sẽ khử Nitrat Denitrificans 

sẽ tách oxi của Nitrat (NO3
-) và Nitrit (NO2

-) theo chuỗi chuyển hóa: 

NO3
- => NO2

-  => N2O  => N2 

Khí N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài. 

Với quá trình Photphorit hóa, chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là 

Acinetobacter. Các hợp chất hữu cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn chuyển hóa 

thành các hợp chất mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhưng 

dễ phân hủy đối với chủng vi sinh vật hiếu khí. 
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Bể anoxic được trang bị các máy khuấy chìm nhằm đảo trộn đều bùn và nước 

thải. Nhằm tăng hiệu quả của quá trình khử nitrat.  

Bể hiếu khí 1, bể hiếu khí 2: 

Xử lý BOD có trong nguồn nước. Quá trình này là quá trình sinh trưởng hiếu 

khí, chuyển hoá các hợp chất hữu cơ tan có trong nguồn nước thành bùn hoạt tính 

(activated sludge) tồn tại ở dạng pha rắn. 

Quá trình xử lý này gồm 2 quá trình xử lý: 

Dùng vi sinh vật hiếu khí kết hợp với oxy để chuyển hoá các hợp chất hữu cơ 

tan có trong nước thành tế bào vi sinh vật mới (sinh tổng hợp tế bào). Quá trình được 

mô tả chỉ tiết bằng phương trình sau: 

C18H19O9N + 0,74NH3 +8,8O2 1,74C5H7NO2 + 9,3CO2 + 4,52H2O 

(Theo wastewater treatment - Biological and chemical processes - Second 

edition - 68 pages) 

Dùng oxy trong không khí để oxy hoá các hợp chất hữu cơ tan có trong nguồn 

nước để chuyển hoá thành các hợp chất khí (chủ yếu là CO2) và các thành phần khác. 

Ngoài ra lượng oxy dư còn được dùng để chuyển hoá các hợp chất chứa nitơ (chủ yếu 

là NH4
+) thành NO2

- và NO3
-.Quá trình được mô tả chỉ tiết bằng phương trình sau: 

C18H19O9N + 19,5O2 18CO2 + 9H2O + H+ + NO3
- 

(Theo wastewater treatment - Biological and chemical processes - Second 

edition – 66 pages) 

Quá trình xử lý này chủ yếu sử dụng các chủng vi sinh vật như: chủng VSV 

Nitrosomonas, Nitrobacter. 

Tại bể hiếu khí 1 công ty bổ sung NaOH với mục đích điều chỉnh pH, tuy nhiên 

khối lượng sử dụng không nhiều. 

Bể lắng 1, bể lắng 2: 

Tách pha rắn ra khỏi pha lỏng. Do tỷ trọng của pha rắn (bùn hoạt tính) lớn hơn 

pha lỏng (nước sạch) nên khi để “tĩnh” một khoảng thời gian đủ lớn thì hầu như toàn 

bộ pha rắn sẽ tách ra khỏi pha lỏng. 

 Bể gom chờ lọc: 

Nước thải sau bể lắng 2 được chảy tràn về bể gom chờ lọc, hệ thống bơm lọc tự 

động hoạt động theo phao cài đặt.  

Để nâng pH khi nước thải có độ pH thấp công ty sử dụng NaOH bổ sung trước 

khi bơm vào hệ thống lọc. 

Hệ thống lọc: 

Nước từ bể gom chờ lọc được bơm lên cột lọc áp lực. Bồn lọc áp lực gồm 2 

phân đoạn: Phân đoạn 1 lọc bằng cát thạch anh và phân đoạn 2 lọc bằng than hoạt tính. 
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Trong quá trình lọc, phần cặn lơ lửng còn sót lại không lắng được triệt để ở bể 

lắng sẽ được giữ lại trên lớp vật liệu lọc, đồng thời giảm được một phần độ màu có 

trong nước thải. 

Trong quá trình vận hành định kỳ phải rửa ngược để đảm bảo cột lọc hoạt động 

hiệu quả. Nước rửa ngược lại được dẫn về hố thu gom để xử lý lại. Vật liệu lọc được 

thay định kỳ 12 tháng/ lần và được thuê đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. Kích 

thước: D*H=1200x2365mm. 

Bồn lọc áp lực bao gồm 06 cột được bố trí nối tiếp nhau để tăng hiệu quả xử lý đối 

với chỉ tiêu TSS từ đó làm giảm hàm lượng TSS trong nước thải đảm bảo nước thải sau 

xử lý đạt QCĐP 01:2019/HY – Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh hoạt. 

Xả thải: 

Công đoạn này sử dụng Javen (chất oxy hoá mạnh) bổ sung vào đường ống nước 

thải trước khi xả thải để tiêu diệt các vi trùng và vi khuẩn gây bệnh. Trong trường hợp 

nước thải không đạt QCĐP 01:2019/HY thì trên đường ống dẫn xả thải van chặn được 

đóng lại và mở van xả nước về bể ứng phó sự cố có thể tích 200 m3 của nhà máy. 

Bể chứa bùn: 

Toàn bộ lượng bùn dư và bùn thải của các giai đoạn xử lý được thu gom về bể 

chứa bùn. Bể chứa bùn được cấp khí để tránh hiện tượng lên men yếm khí sinh ra các 

chất khí độc hại đồng thời làm giảm thể tích và tăng nồng độ bùn thải. Phần nước 

trong phía trên được chảy tràn qua máng và đưa về bể tách rác, tách dầu.  

Bùn từ bể chứa bùn sẽ được đưa về máy ép bùn, bùn khô được đóng bao và 

thuê đơn vị có chức năng đến thu gom định kì tần suất 1 tuần/lần. 

 Bể ứng phó phòng ngừa sự cố HTXLNTSH 200 m3/ngày: 

- Vị trí xây bể phòng ngừa, ứng phó sự cố nước thải 200 m3 của hệ thống xử lý 

NTSH của nhà máy chính công suất 200 m3/ngày ở gần kho nguyên vật liệu (vị trí cụ 

thể được thể hiện trên bản vẽ vị trí xây dựng bể ứng phó sự cố nước thải của VAP đính 

kèm phụ lục báo cáo). 

- Thiết kế của bể phòng ngừa, ứng phó sự cố 200 m3 

+ Kích thước bể: Dx R x C = 11,63 m x 5,47 m x 4,94 m 

+ Vật liệu: bể xây bằng bê tông cốt thép, có bọc lớp chống thấm FRB 3mm, 

chống rò rỉ. Bể được xây kín, có nắp đậy. 

- Quy trình vận hành: bể luôn trong tình trạng không có nước, bể được xây kín, 

lắp van chờ, trong trường hợp hệ thống xử lý xảy ra sự cố, công nhân tiến hành nối 

đường ống mềm bằng nhựa gân PVC hoặc ống làm từ sợi tổng hợp polyester/nylon 

filament/... với đường kính 50 mm, chiều dài khoảng 250 m từ hệ thống xử lý với van 

chờ của bể phòng ngừa sự cố. Sau khi khắc phục hệ thống xong nước được bơm ngược 

từ bể phòng ngừa sự cố về hệ thống xử lý. 
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Bảng 3.6. Các hạng mục công trình của HTXL nước thải sinh hoạt công suất 

200 m3/ngày 

STT Hạng mục công trình Thể tích Vật liệu Nguồn gốc 

1 01 bể tách rác, tách dầu 2x(3mx2,5mx4,2m) BTCT Việt Nam 

2 01 bể kỵ khí 3mx2,5mx4,2m BTCT Việt Nam 

3 01 bể điều hòa 3,6mx6,3mx4,2m BTCT Việt Nam 

4 01 bể thiếu khí 5,3mx6,3mx4,2m BTCT Việt Nam 

5 01 bể hiếu khí 1 10,2mx11,3mx4,2m BTCT Việt Nam 

6 01 bể lắng 1 3,6mx3,6mx4,2m BTCT Việt Nam 

7 01 bể hiếu khí 2 4,5mx3,6mx4,2m BTCT Việt Nam 

8 01 bể lắng 2 3,6mx3,6mx4,2m BTCT Việt Nam 

9 01 bể gom chờ lọc 2,5mx1,5mx4,2m BTCT Việt Nam 

10 01 Bể chứa bùn 2,5mx1,5mx4,2m BTCT Việt Nam 

11 06 cột lọc D x H = 1.200 x 2.365 m Inox Việt Nam 

12 Bể phòng ngừa sự cố 200 m3 11,63m x 5,47m x 4,94m BTCT Việt Nam 

 Tổng  V=1269 m3   

Bảng 3.7. Danh mục thiết bị chính trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công 

suất 200 m3/ngày 

TT Hạng mục công trình 
Thông số kỹ thuật 

 thiết bị 
Đơn vị 

Số 

lượng 

A Hệ thống thu gom nước thải    

1 

Phần thu gom từ bảo vệ A1, văn 

phòng, Y tế, nhà ăn, MC, Kaizen, Pa, 

Po, Pc về bể trung gian số 2 

Ống SUS304 2”, bơm 

10 m3/h 
Bộ 09 

2 

Phần đi từ phòng bảo vệ A2, sau 

xưởng đúc 2 về bể trung gian số 1 

DC3. 

Ống SUS304 2”, bơm 

10 m3/h 
Bộ 02 

3 
Phần đi từ bể sinh hoạt số 2 về hệ 

thống xử lý 

Ống SUS304 3”, bơm 

15 m3/h 
Bộ 01 

4 
Phần đi từ bể trung gian số 1 DC3 về 

hệ thống xử lý 
Ống SUS304 3”, bơm 

15m3/h 
Bộ 01 

B Phần bể xử lý    

1 Phần bể bê tông xử lý 

Có xử lý ép cọc, nền 

móng dầy 400 mm. Bể 

cao 4m, thành dầy 300 

mm 

Bộ 01 

2 Hệ thống sục khí, màng vi sinh - Bộ 01 

3 Bơm nước chìm xử lý SUS304, 15 m3/h Bộ 04 

4 Hệ thống bể lắng Động cơ gạt bùn Bộ 02 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở 

Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam 
 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc- thông tin Tài nguyên và Môi trường 

ĐT: 02216.256.999                                                                                                    113 

TT Hạng mục công trình 
Thông số kỹ thuật 

 thiết bị 
Đơn vị 

Số 

lượng 

5 Hệ thống lan can 
SUS304 chạy bao 

quanh thành bể 
Bộ 01 

C Hệ thống sục khí - ép bùn    

1 Máy ép bùn bản khung Công suất ép 80 lít/mẻ Bộ 01 

2 Bơm bùn 
Dạng bơm màng chịu 

hóa chất 
Bộ 05 

3 Ống hút bùn SUS 304 2” Bộ 01 

4 Máy thổi khí  Bộ 04 

5 Đầu ống sục khí  Bộ 90 

6 Hệ thống ống khí SUS 304 2” Bộ 02 

7 Van SUS 304 2” Bộ 12 

D Hệ thống bể chứa hóa chất    

1 Bể chứa NaOH L800 xW600 x H1000 Bộ 01 

2 Bế chứa methanol L500 xW500 xH1000 Bộ 01 

3 Hệ thống động cơ khuấy  Bộ 01 

4 Bơm hóa chất 
Lưu lượng điều chỉnh 

tự động từ 0-2 lít/phút 
Bộ 03 

5 Hệ thống báo mức hóa chất 
Vật liệu SUS304, có 

van phao 
Bộ 03 

6 Giá đỡ bơm định lượng 
Vật  liệu bằng thép 

không gỉ 
Bộ 04 

7 Van và đường ống xả Inox Ф 125 Bộ 04 

E Hệ thống điện điều khiển    

1 Tủ điện Việt Nam Bộ 01 

2 Atomat tổng Hãng LS Bộ 01 

3 Đồng hồ đo công suất  Hãng selec  Bộ 01 

4 Đồng hồ đo dòng tổng  Bộ 01 

5 Rơ le nhiệt  Bộ 40 

6 Khởi động từ cho từng động cơ  Bộ 40 

7 Atomat cho từng động cơ  Bộ 40 

8 
Bộ lấy tín hiệu pH điều khiển bơm 

định lượng 
 Bộ 16 

9 Bộ điều khiển PLC và màn hình  Bộ 01 
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Hình ảnh của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Nhà máy chính: 

  

  

- Hóa chất sử dụng cho hoạt động của hệ thống XLNTSH của cơ sở 

Danh mục hóa chất sử dụng cho hệ thống cụ thể như sau: 

Bảng 3.8. Hóa chất cấp cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt  

công suất 200 m3/ngày đêm 

TT Loại hóa chất Đơn vị Khối lượng Mục đích sử dụng 

1 Methanol Kg/tháng 650 Hỗ trợ vi sinh 

2 NaOH Kg/tháng 50 Điều chỉnh pH 

3 NaOCl Kg/tháng 350 Khử trùng 

b) Hệ thống xử lý nước thải sản xuất  

*) Nguồn phát sinh nước thải sản xuất của cơ sở: 

- Nước thải sản xuất tại nhà xưởng chính và nhà máy đúc vành: theo hoạt 

động thực tiễn của công ty tính toán được nước thải sản xuất cụ thể như sau: 

Hệ thống xử lý Hệ thống điều khiển 

Hệ thống các bể xử lý Điểm xả thải 
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Bảng 3.9. Lượng nước thải công nghiệp phát sinh tại cơ sở 

STT Khu vực phát sinh nước thải Đơn vị 

Lượng nước thải 

2 triệu bộ 

sản 

phẩm/năm 

3,5 triệu 

bộ sản 

phẩm/năm 

I Nhà máy chính m3/ngày, đêm 255,7 499 

1 

Nước thải từ bộ phận đúc (nước 

rửa khuôn đúc, nước thải từ hệ 

thống xử lý bụi lò nấu nhôm, vệ 

sinh xưởng đúc) 

m3/ngày, đêm 88 226 

2 
Nước thải từ bộ phận mài (nước thải 

từ hệ thống tuần hoàn xử lý bụi mài) 
m3/ngày, đêm 17,7 35,98 

3 
Nước thải từ bộ phận gia công 

(công đoạn khoan tiện) 
m3/ngày, đêm 1,2 2,2 

4 

Nước thải từ bộ phận sơn ( nước 

thải từ công đoạn xử lý bề mặt 

trước khi sơn, nước thải từ quá 

trình vệ sinh hệ thống Jig, nước 

thải từ quá trình xử lý bụi sơn) 

m3/ngày, đêm 107,6 167,8 

6 

Nước thải từ quá trình rửa lọc, rửa 

ngược hệ thống lọc NTSH, quá 

trình pha hóa chất xử lý nước thải 

bộ phận bảo dưỡng 

m3/ngày, đêm 41,2 67 

7 

Nước thải từ bộ phận kỹ thuật 

(nước thải từ quá trình làm mát 

cho dao cắt, mũi khoan) 

m3/ngày, đêm 0,02 0,02 

II Nhà máy đúc vành m3/ngày, đêm 263,8 357,28 

1 

Nước thải từ bộ phận đúc (rửa 

khuôn, pha hóa chất chống dính 

khuôn, quá trình làm mát khuôn, 

máy móc, xử lý khói, bụi) 

m3/ngày, đêm 147,6 200,4 

2 Nước thải bộ phận gia công m3/ngày, đêm 1,2 1,6 

3 
Nước thải bộ phận mài (máy hút 

bụi) 
m3/ngày, đêm 4 5,38 

4 
Nước thải bộ phận sơn (công đoạn 

vệ sinh kho Jig, khu vực sơn) 
m3/ngày, đêm 70,4 94,8 

5 

Nước thải bộ phận bảo dưỡng 

(quá trình rửa thiết bị lọc của hệ 

thống xử lý nước sinh hoạt, nước 

thải chiller, kho LPG, phòng khí 

nén, nước làm mát bồn gas khu 

vực kho LPG) 

m3/ngày, đêm 40,6 55,1 

-  Nước thải phòng phân tích:  

Phòng phân tích của Công ty có nhiệm vụ phân tích 18 chỉ tiêu trong nước thải 

công nghiệp và nước thải sinh hoạt. Lượng nước thải phát sinh hàng ngày tại phòng 
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phân tích của Công ty ước tính khoảng 0,5m3/ngày, đêm. Thành phần chủ yếu của 

nước thải phòng phân tích bao gồm: pH, TSS, TDS, BOD, COD, Amoni, Nitrat và 

Photphat từ nước thải từ quá trình đo các chỉ tiêu và nước thải vệ sinh thiết bị. Nước 

thải phòng phân tích sẽ được thu gom về hệ thống xử lý công nghiệp nhà máy chính để 

xử lý, đối với chất thải bỏ phòng phân tích được thu gom chuyển ra khu lưu giữ chất 

thải của nhà máy. 

- Nước làm mát khuôn, làm mát máy móc  

Nước làm mát khuôn, làm mát máy móc thiết bị được lấy từ bể chứa có dung tích 

100 m3, lượng thất thoát do bay hơi hàng ngày khoảng 1 m3. Do Nhà máy sử dụng 

phương pháp làm mát gián tiếp nên thành phần của nước làm mát khá sạch. 

*) Công trình xử lý nước thải sản xuất của nhà máy chính 

- Cơ sở đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất nhà máy chính 

với công suất 499 m3/ngày đêm.  

- Thông tin về nhà thầu thiết kế, thi công, xây dựng và giám sát thi công hệ 

thống xử lý nước thải sản xuất của cơ sở như sau: 

Hệ thống 

XLNTSX 

Nhà thầu thiết kế, thi 

công 
Nhà thầu xây dựng 

Giám sát thi 

công 

Công suất 499 

m3/ngày đêm 

Công ty TNHH sản 

xuất thương mại và 

dịch vụ Tân An Phú 

Công ty TNHH sản 

xuất thương mại và 

dịch vụ Tân An Phú 

Công ty TNHH 

sản xuất phụ tùng 

ô tô xe máy Việt 

Nam 

- Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 499 m3/ngày đêm 

của cơ sở như sau: 
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Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sản xuất tại Nhà máy chính 

 

Trạm quan trắc tự động Xả thải đạt QCĐP 02:2019/HY 

Các bể thu gom nước thải sản xuất nhà máy chính, nước rửa lọc của HTXLNTSH 200 m3/ngày 

Kênh đo lưu lượng 

Bể bê tông lọc đầu 

Bể bê tông lọc thô 

Bể bê tông trung hòa 

NaOCl 

Bể gom nước thải từ sản 

xuất từ khu đúc của nhà 

máy chính 

Bể lắng 

Keo tụ 

Kết tủa 

Trợ lắng 

Dây chuyền số 01 (Xử lý sơ bộ) 

Hệ thống lọc 

Chờ xả thải 

Bể chờ lọc 

Bể lắng 2 

Bể lắng 3 

Bơm khi sự cố trạm quan 

trắc 

Bể gom bùn 

Máy ép bùn 

Ca(OH)2 

FeCl3, 

Polime 

Bể ứng phó sự cố 

nước thải 500m3 

Bể lắng 1 

Keo tụ 

Kết tủa 

Trợ lắng 

Dây chuyền số 02 

Ca(OH)2 

FeCl3, 

Polime 

Bể lắng 1 

Keo tụ 

Kết tủa 

Trợ lắng 

Dây chuyên số 03 

Ca(OH)2 

FeCl3, 

Polime 

  

Antiform         

 

 

 

 

A 

 

 

Dầu thải lẫn nước 

Bơm hút bùn thải 

  

  

  

  

A 

  

  

  

Bơm hút bùn thải 

  

  

  

  

A 

  

  

Bơm hút bùn thải 

  

  

  

  

A 

  

  

Bơm hút bùn thải 

  

  

  

  

A 

  

  

Bùn thải Nước thải  

 

Thuê xử lý 

Bể bê tô ng 3 ngăn 

  

  

  

A 

  

  

  

  

  

  

A 

  

  

Đầu vào hệ thống  

  

  

  

  

A 

  

  

Đường thải  

  

  

  

  

A 

  

  

 

PAC 

NaOCl 

 
PAC 

NaOCl 

PAC 

NaOCl 
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Thuyết minh dây chuyền công nghệ: 

*) Các bể thu gom nước thải 

- Nước thải sản xuất phát sinh từ nhà máy chính được thu gom về các bể thu 

gom các bộ phận sản xuất có cấu tạo 1 ngăn hoặc 3 ngăn, thông thường nước thải tại 

các dây chuyền sản xuất sẽ được thu gom vào ngăn số 1 sẽ được tách rác, dầu. Nước từ 

đáy ngăn số 1 được chảy tràn sang ngăn số 2 được tách rác, dầu thêm lần 2. Các loại 

rác, váng dầu tại 2 ngăn 1, 2 sẽ được thu gom lại sau đó thuê xử lý và. Nước được 

chảy tràn sang ngăn số 3, tại đây dùng bơm chạy tự động đưa nước về hệ thống xử lý.  

- Nước thải từ khu vực đúc (gồm nước thải từ quá trình làm mát, vệ sinh sàn, 

pha hóa chất, hệ thống xử lý khí thải) có nồng độ ô nhiễm cao được bơm về dây 

chuyền 01 xử lý sơ bộ trước khi dẫn về kênh lưu lượng xử lý tập trung. 

*) Kênh đo lưu lượng 

- Nước thải được bơm từ ngăn 3 các bể trung gian của các bộ phận sản xuất và 

nước rửa các bình lọc của các dây chuyền xử lý về hệ thống xử lý cùng với nước thải 

sau xử lý sơ bộ của dây chuyền 01 qua kênh đo lưu lượng để kiểm soát lưu lượng nước 

thải đầu vào. Kênh lưu lượng có gắn lưới chắn rác có tác dụng giữ lại phần rác thô. 

Nước thải qua kênh đo lưu lượng sẽ chảy xuống bể bê tông lọc dầu. 

*) Bể lọc dầu 

- Bể lọc dầu có nhiệm vụ chính là tách các phần tử dầu lẫn trong nước thải 

thông qua máy vớt dầu tự động (khối lượng riêng của dầu mỡ nhẹ hơn nước nên chúng 

sẽ nổi lên trên). Các váng dầu mỡ sẽ được thu gom lại đưa về bể chứa dầu sau đó đưa 

ra ngoài xử lý, nước thải tiếp tục chảy tràn từ tầng đáy qua bể bê tông lọc thô. 

*) Bể lọc thô 

- Tại ngăn này nước thải được lắng sơ bộ các hạt huyền phù kích thước lớn và 

được hút váng dầu còn sót nổi trên mặt nước bằng bơm hút váng. Sau đó nước tiếp tục 

chảy tràn qua ngăn bể bê tông trung hòa chờ xử lý. 

*) Bể trung hòa 

- Bể bê tông trung hòa được bố trí hệ thống máy khuấy trộn chìm hoạt động để 

điều hòa chất lượng nước thải, lưu lượng nguồn nước và tại đây nước thải được trung 

hòa tự nhiên do được thu gom từ nhiều nguồn thải khác nhau từ các dây chuyền sản 

xuất, do đó sẽ đảm bảo ổn định nồng độ trước khi đưa vào xử lý. Bể trung hòa bê tông 

bố trí 2 bơm chạy tự động theo mực nước có nhiệm vụ đưa nước đến dây truyền số 02 

và dây truyền số 03. 

*) Dây chuyền số 02, 03 và dây chuyền số 01 (xử lý sơ bộ) 

Dây truyền số 01, 02, 03 đây là một công nghệ xử lý nước thải công nghiệp kết 

hợp giữa hóa học và hóa lý gồm 3 giai đoạn: Trợ lắng - kết tủa - keo tụ. Tại 2 ngăn đầu 

nước thải được khuấy trộn và sục khí, còn ngăn 3 chỉ được khuấy để tạo môi trường 
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cho vi sinh phân hủy một số chất hữu cơ có trong nước thải, góp phần làm giảm chỉ số 

BOD. Đồng thời tạo sự đồng đều về nồng độ và tốc độ phản ứng để các công đoạn xử 

lý hóa chất tiếp theo được hiệu quả hơn. Với công suất hiên tại của nhà máy chỉ sử 

dụng đến dây chuyền số 02,03 còn dây chuyền 01 để xử lý sơ bộ nước thải đầu vào từ 

công đoạn đúc, sau đó chuyển về kênh lưu lượng đầu vào. 

- Trợ lắng 

 Nước được bơm từ các bể lên ngăn trợ lắng dây truyền số 01, 02, 03. Tại đây 

được châm NaOCl để khử khuẩn cũng như làm trong nước, hóa chất xử lý nước PAC 

là viết tắt của từ poly aluminium chloride - Công thức phân tử [Al2(OH)nCl6-n]m. Hóa 

chất trợ lắng PAC có khả năng loại bỏ hoàn toàn các chất hữu cơ hòa tan và không hòa 

tan cùng các kim loại nặng, thúc đẩy quá trình trợ lắng. Nước thải sau ngăn trợ lắng sẽ  

chảy tràn sang ngăn kết tủa. 

- Kết tủa 

Tại ngăn kết tủa châm hóa chất FeCl3 - Sắt III Clorua. Tác dụng chính là trợ 

lắng, bồi lắng tạo hiện tượng keo tụ để loại bỏ các chất rắn lơ lửng trong nước, lọc 

nước, hoà tan bọt khí làm nước trong hơn. Loại bỏ các yếu tố phosphate có trong nước 

bằng phản ứng kết tủa. FeCl3 hoạt động tốt nhất ở khoảng pH từ 6,5~8,5 nên tại ngăn 

phản ứng này được châm Ca(OH)2 tự động để duy trì pH từ 6,5~8,5. Nước thải ngăn 

kết tủa sẽ chảy tràn qua ngăn keo tụ. 

- Keo tụ 

Tại ngăn keo tụ, tạo bông châm hóa chất polymer nhằm làm tăng khả năng của 

quá trình keo tụ tạo bông của nước thải. Trong nguồn nước thải thông thường thì các hạt 

nằm ở trạng thái các hạt mịn, phân tán có kích thước dao động từ 10µm đến 0,1mm. Các 

hạt này phân tán có mật độ cơ bản là đều ở trong nước (không nổi cũng không lắng), 

đồng thời duy trì trạng thái này nhờ các lực đẩy tĩnh điện, có thể là điện tích âm hoặc 

điện tích dương. Do vậy để phá tính bền của các hạt ở trạng thái lơ lửng này cần phải 

trung hòa điện tích bề mặt của chúng, quá trình này được gọi là quá trình keo tụ. 

Các hạt keo đã bị trung hòa điện tích bề mặt có thể liên kết với các hạt keo khác 

tạo thành kích thước lớn hơn – tạo thành bông cặn, quá trình này được gọi là tạo bông. 

Sau khi đã trung hòa bề mặt điện tích, các hạt keo tụ Fe(OH)3 bắt đầu kết hợp 

với nhau và lắng xuống, để quá trình này thúc đẩy nhanh tạo thành các bông keo kích 

thước lớn người ta dùng thêm chất trợ keo tụ polymer. Nước thải tại dây chuyền số 02, 

03 sau khi qua hết hệ thống bể phản ứng này được chảy sang hệ thống các bể lắng, 

nước thải tại dây chuyền số 01 chảy về kênh đo lưu lượng đầu vào. 

*)  Quá trình lắng tách lấy bùn (lắng 1, 2, 3) 

- Nước sau khi bổ sung chất phụ trợ keo tụ này sẽ được dẫn vào bể lắng hình 

côn trụ đứng. Nhiệm vụ của bể này là làm lắng các hạt cặn lơ lửng được tạo ra trong 

http://www.tanhungthai.com/ferric-chloride-fecl3-sat-iii-clorua
http://www.tanhungthai.com/ferric-chloride-fecl3-sat-iii-clorua
http://tempuri.org/tempuri.html
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quá trình keo tụ xuống dưới đáy, tạo điều kiện thuận lợi cho công đoạn hút bùn ở dưới 

đáy mang đi tách lọc. 

- Đối với kết cấu bể lắng đứng hình côn trụ thì dòng nước được dẫn vào ống 

tâm lồng phía trong tháp hình trụ và chuyển động từ dưới trào lên trên với vận tốc 

được thiết kế khoảng 0.3 ~ 0.4m/s, còn các hạt cặn sẽ chuyển động xuống dưới đáy 

bình. Với thời gian tính toán nước lưu ở trong bình lắng đứng được tính toán tối đa là 

300 phút, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình lọc tách. 

- Đối với hệ thống của VAP, được thiết kế với 2 dây chuyền (line) riêng biệt và 

1 dây chuyền xử lý sơ bộ. 

- Nước qua 3 ngăn phản ứng : Trợ lắng - kết tủa - keo tụ của 2 dây truyền 02, 03  

chảy tràn đến bể lắng số 1 của từng dây truyền , tiếp đó nước chảy tràn từ 2 bể lắng số 1 

đến bể lắng số 2 rồi tới bể lắng số 3. Đây là thiết kế rất an toàn đảm bảo được nước ra sau 

bể lắng có hàm lượng hạt lơ lửng ít nhất, đồng thời vẫn đảm bảo được lưu lượng xử lý. 

Dây chuyền xử lý sơ bộ để xử lý sơ bộ nước thải đầu vào từ công đoạn đúc, sau 

đó chuyển về kênh lưu lượng đầu vào  

Xử lý đối với bùn lắng ở dưới đáy bể lắng số 1, số 2, số 3: sẽ được hút chuyển 

tới bể gom bùn và qua máy lọc ép bùn. Nước thải ra từ máy lọc ép bùn được chảy về 

bể chứa thu gom nước thải chờ xử lý. Bùn thải được thu gom, sấy rồi thuê đơn vị có 

chức năng xử lý. 

*) Quá trình lọc nước 

Nước sau khi xử lý từ bể lắng số 3 chảy tràn vào bể chờ lọc: Tại đây được châm 

hóa chất Antiform chống tạo bọt, sau đó nước được bơm vào một hệ thống bình lọc áp 

lực có dùng cát, sỏi và than hoạt tính. Bình lọc này lại một lần nữa lọc tiếp các hạt lơ 

lửng cỡ 10µm, đảm bảo tối đa chất lượng nước sau xử lý. 

Hàng ngày các bình lọc được rửa ngược để bình lọc không bị tắc và đảm bảo 

chất lượng nước sau lọc. Nước rửa lọc được sử dụng từ nước thải sau xử lý đã đạt quy 

chuẩn xả thải của QCĐP 02:2019/HY. 

*) Quá trình xả thải 

Nước thải sau khi lọc được chảy về bể chờ xả thải tại đầu ra của bể chờ xả được 

bổ xung NaOCl để diệt vi khuẩn làm giảm thông số coliform trong nước thải trước khi 

thải ra ngoài môi trường. 

*) Bể phòng ngừa, ứng phó sự cố nước thải: 

- Vị trí xây bể phòng ngừa, ứng phó sự cố nước thải 500 m3 của hệ thống xử lý 

NTSX công suất 499 m3/ngày ở gần kho nguyên vật liệu (vị trí cụ thể được thể hiện trên 

bản vẽ vị trí xây dựng bể ứng phó sự cố nước thải của VAP đính kèm phụ lục báo cáo). 

- Thiết kế của bể phòng ngừa, ứng phó sự cố 500 m3 

+ Kích thước bể: Dx R x C = 26,64 m x 5,47 m x 4,94 m 
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+ Vật liệu: bể xây bằng bê tông cốt thép, có bọc lớp chống thấm FRB 3mm, 

chống rò rỉ. Bể được xây kín, có nắp đậy. 

- Quy trình vận hành: bể luôn trong tình trạng không có nước, bể được xây kín, 

lắp van chờ, trong trường hợp hệ thống xử lý xảy ra sự cố, công nhân tiến hành nối 

đường ống mềm bằng nhựa gân PVC hoặc ống làm từ sợi tổng hợp polyester/nylon 

filament/... với đường kính 50 mm, chiều dài khoảng 250 m từ hệ thống xử lý với van 

chờ của bể phòng ngừa sự cố. Sau khi khắc phục hệ thống xong nước được bơm ngược 

từ bể phòng ngừa sự cố về hệ thống xử lý. 

Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải công nghiệp nhà máy chính 

 

 

 

 

*) Hóa chất sử dụng cho hệ thống 

Danh mục hóa chất sử dụng cho hệ thống cụ thể như sau: 

Bảng 3.10. Hóa chất cấp cho hệ thống xử lý nước thải công nghiệp công suất 499 

m3/ngày đêm của công ty 

TT Loại hóa chất Đơn vị Khối lượng Mục đích sử dụng 

1 PAC Kg/tháng 4.200 Bể trợ lắng 

2 FeCl3 Kg/tháng 2.283 Bể keo tụ 

3 Polymer Kg/tháng 45 Bể keo tụ 

4 Vôi Kg/tháng 2.436 Bể Kết tủa 

5 Antiform Kg/tháng 102 Bể chờ lọc 

6 NaOCl Kg/tháng 517 Khử trùng, trợ lắng 

*) Công trình xử lý nước thải tập trung của nhà máy đúc vành 

- Cơ sở đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy đúc 

vành với công suất 490 m3/ngày đêm.  

Hệ thống xử lý Hệ thống điều khiển 

Hệ thống các bể lắng Hệ thống bể phản ứng 
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- Thông tin về nhà thầu thiết kế, thi công, xây dựng và giám sát thi công hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy đúc vành như sau: 

Hệ thống 

XLNT tập 

trung 

Nhà thầu thiết kế, thi 

công 
Nhà thầu xây dựng 

Giám sát thi 

công 

Công suất 490 

m3/ngày đêm 

Công ty TNHH môi 

trường công nghệ 

Công Thành 

Công ty TNHH môi 

trường công nghệ 

Công Thành 

Công ty TNHH 

sản xuất phụ tùng 

ô tô xe máy Việt 

Nam 

- Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy đúc vành 

công suất 490 m3/ngày đêm của cơ sở như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở 

Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam 
 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc- thông tin Tài nguyên và Môi trường 

ĐT: 02216.256.999                                                                                                    123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sản xuất tại Nhà máy đúc vành 

Thuyết minh quy trình: 

- Kênh đo lưu lượng đầu vào nước thải công nghiệp: Các nguồn thải phát 

sinh trong quá trình sản xuất được bơm về khu xử lý qua kênh đo lưu lượng đầu vào 

nước thải công nghiệp để kiểm soát lưu lượng đầu vào. 

Kênh đo lưu lượng đầu 

vào nước thải CN 

Bể gom , 

tách dầu 

Bể điều 

hòa 1 

Bể điều 

hòa 2 

Bể điều 

hòa 3 

Bể phản 

ứng  

Bể tuyển 

nổi DAF 

Bể hiếu 

khí 1 

Bể hiếu 

khí 2 

Bể lắng 

sinh học 1 

Bể lắng 

sinh học 2 

Bể trung 

gian 

Bồn lọc 

cát 

Trạm 

quan trắc 

Nguồn tiếp nhận 

QCĐP 02:2019/HY 

Bể gom 

nước thải 

sinh 

hoạt 

Kênh đo lưu 

lượng đầu vào 

nước thải sinh 

hoạt  

Hóa chất OMB 11 

Hóa chất PAC 

Hóa chất Polymer 

Bể chứa 

bùn 

Máy ép 

bùn 

Khay chứa bùn 

chuyển MTN - 2R  

NT sản xuất  của 

nhà máy đúc vành 

 

Thùng 

chứa dầu  

Chuyển kho 

rác 

Nước thải nhà vệ 

sinh 

Nước thải nấu ăn  

Hệ 

thống 

rãnh 

thu 

gom 

nước 

thải 

khi 

xảy ra 

sự cố  

Bể ứng phó sự cố 

nước thải 500m3 

 

Hóa chất khử 

trùng Javel 

Bể gom nước thải  
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- Bể gom nước thải công nghiệp: Nước thải từ kênh đo lưu lượng nước thải 

đầu vào được chảy xuống bể gom và tách dầu. Bể gom và tách dầu vừa có nhiệm vụ 

lắng cặn lơ lửng, vừa là bể thu gom và tách dầu. Dầu mỡ nổi lên trên bề mặt nước 

được chuyển đến bể chứa dầu qua hệ thống bơm chuyên dụng và được hút vào thùng 

chứa dầu chuyển ra kho rác xử lý theo quy định. Bùn dưới đáy bể được bơm khí nén 

đưa đến bể chứa bùn .Nước thải được chảy tràn sang bể điều hòa 1. 

- Bể điều hòa 1: Nước thải từ bể gom được chảy tràn sang bể điều hòa 1 và 

được chuyển qua bể điều hòa 2 qua hệ thống bơm tự động. 

- Bể điều hòa 2: Tại bể điều hòa 2 được lắp đặt bơm khí nén để bơm bùn lắng 

về bể chứa bùn. Từ bể điều hòa 2 nước sẽ được chảy tràn sang bể điều hòa 3. 

- Bể điều hòa 3: Tại bể điều hòa 3 lắp đặt bơm nước tự động bơm sang bể phản ứng. 

+ Mục đích của bể điều hòa là để điều hòa lưu lượng nước thải và nồng độ các 

chất ô nhiễm trong nước thải trước khi vào bể xử lý tiếp theo, đồng thời cũng có vai 

trò làm bể chứa nước thải khi hệ thống dừng để sửa chữa hoặc bảo trì. Khi lượng nước 

vượt quá dung lượng của bể chứa sẽ được bơm về bể ứng phó sự cố để đảm bảo an 

toàn cho hệ thống. 

- Bể phản ứng (3 khoang): 

Nước thải được bơm từ bể điều hòa 3 lên bể phản ứng vào khoang số 01. 

+ Nếu trong nước thải có dầu sẽ sử dụng dung dịch phá dầu Oil Emulsion 

breaker (OMB11) để  tách dầu khỏi nước thải, dung dịch phá dầu được cấp vào 

khoang số 1 với lưu lượng 5 lít/giờ. 

+ Dung dịch xử lý Poly Aluminium Chloride 30 % (PAC) được cấp vào khoang 

số 1 với lưu lượng 94 lít/giờ để keo tụ chất thải có trong nước. Trong khoang số 1 có 

máy khuấy cơ khí, tốc độ vòng quay từ 1 – 50 vòng/phút. Nước thải được hòa trộn với 

hóa chất xử lý PAC để tăng khả năng phản ứng keo tụ. Sau đó nước thải được chảy 

tràn sang khoang phản ứng số 02. 

+ Dung dịch xử lý Polymer A101 được cấp vào khoang số 2 với lưu lượng 141 

lít/giờ để hỗ trợ quá trình tạo bông nước thải trong khoang số 2 có máy khuấy cơ khí, 

với tốc độ vòng quay từ 1 – 35 vòng/phút. Nước thải được hòa trộn với hóa chất xử lý 

Polymer để tăng khả năng tạo bông keo tu. 

+ Nước thải chứa các bông keo tụ đã được hình thành chảy sang khoang phản 

ứng số 3 được lắp máy khuấy cơ khí, với tốc độ vòng quay từ 1 – 35 vòng/phút tăng 

khả năng phản ứng bông keo tụ. 

- Bể tuyển nổi: 

Nước thải từ bể phản ứng được chảy tràn sang bể tuyển nổi và được bơm tuần 

hoàn vào bình trộn khí qua thiết bị phân phối nước bão hòa. Tại đây, nước thải được 

hòa trộn với dòng khí bão hòa chứa các bọt khí. Các bọt khí này vây bám vào các bông 
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cặn đang lơ lửng trong nước. Tổ hợp khí, bọt này có khối lượng riêng nhỏ hơn nước do 

vậy chúng được kéo nổi lên trên bề mặt bể. Tại bể tuyển nổi có thiết bị gạt váng bọt, 

thiết bị gạt váng bọt vận hành bằng động cơ điện. Váng bọt được thu hồi về ngăn thu 

bùn và bơm về bể chứa bùn. 

- Kênh đo lưu lượng nước thải sinh hoạt: Nước thải phát sinh trong quá trình 

sinh hoạt , nhà bếp sẽ được bơm về khu xử lý qua kênh đo lưu lượng đầu vào nước 

thải sinh hoạt  để giám sát lưu lượng đầu vào. 

- Bể gom nước thải sinh hoạt:  

Bể gom nước thải sinh hoạt có nhiệm vụ lắng cặn lơ lửng của nước thải sinh 

hoạt. Nước thải sinh hoạt được bơm từ bể gom sang bể hiếu khí 1 và 2 để xử lý. 

- Bể hiếu khí 1, 2: 

Bể hiếu khí 1 và bể hiếu khí 2 hoạt động song song với nhau và có vai trò như 

nhau trong sơ đồ quy trình xử lý nước thải. Mục đích là để loại bỏ nhu cầu ôxy sinh 

học (BOD5)và nhu cầu oxy hóa học (COD) bằng cách sử dụng vật liệu đệm làm giá thể 

cho vi sinh hiếu khí bám dính phát triển tạo thành các màng vi sinh vật. Các chất ô 

nhiễm hòa tan trong nước thải được xử lý hiệu quả hơn khi đi qua các lỗ rỗng của vật 

liệu và tiếp xúc với các màng vi sinh vật. Bùn hoạt tính lơ lửng cùng với hệ thống thổi 

khí oxy được phân phối đồng đều làm tăng khả năng xáo trộn và tiếp xúc giữ bùn, 

nước thải và oxy. 

Các đĩa phân phối khí tinh được bố trí đều dưới đáy bể cùng với các bọt khí li ti 

sẽ đem oxy đi đến toàn bộ thể tích bể. Vi sinh vật hiếu khí sẽ chuyển hóa chất hữu cơ 

thành Biomass, CO2, H2O và các dạng vật chất khác. 

- Bể lắng sinh học 1, 2: 

Bể hiếu khí 1 và bể hiếu khí 2 hoạt động song song với nhau và có vai trò như 

nhau trong sơ đồ quy trình xử lý nước thải. Bùn dư từ bể hiếu khí sẽ tách ra khỏi lớp 

màng vi sinh cuốn theo nước thải sang bể lắng sinh học 1 và bể lắng sinh học 2. Vi 

sinh vật sẽ kết thành bông bùn lớn và lắng xuống đáy bể nhờ trọng lực. Bùn dưới đáy 

bể được bơm khí nén đưa hồi về bể hiếu khí một phần, lượng còn lại được bơm về bể 

chứa bùn thải. 

- Bể trung gian: 

Bể trung gian có nhiệm vụ thu gom nước từ bể lắng sinh học 1 và bể lắng sinh 

học 2 trước khi bơm sang bồn lọc cát. 

- Bồn lọc cát: 

Bên trong bồn lọc có các lớp vật liệu lọc gồm cát, sỏi, than hoạt tính,.. Nước thải 

sau khi đi qua lớp vật liệu lọc BOD5, COD sẽ được khử và cặn giữ lại. Trong quá trình 

vận hành phải định kỳ rửa lọc để loại bỏ cặn dính bám trên vật liệu lọc. Nước rửa bồn lọc 

cát sẽ quay trở lại bể gom, tách dầu  để tiếp tục được xử lý theo đúng quy trình. 
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- Khử trùng: 

Nước thải sau bồn lọc cát lượng vi khuẩn giảm khoảng 90% – 95% nhưng trong 

nước thải vẫn chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh. Vì vậy phải sử dụng hệ thống khử trùng 

diệt vi khuẩn có hại trước khi xả thải ra môi trường. 

Dung dịch khử trùng Javel (NaOCl) được cấp trực tiếp vào đường ống sau lọc 

cát với lưu lượng 5 lít/giờ diệt các vi khuẩn có hại. Quá trình này giúp nước thải không 

còn mầm bệnh vi khuẩn có hại. 

- Bể chứa bùn: 

Toàn bộ lượng bùn dư và bùn thải của các giai đoạn xử lý được thu gom về bể 

chứa bùn. Khí nén được cấp đến các đĩa phân phối khí tinh được bố trí đều dưới đáy 

bể cùng với các bọt khí li ti sẽ đem khí đi đến toàn bộ thể tích bể để tránh hiện tượng 

lên men yếm khí sinh ra các chất khí độc hại đồng thời làm giảm thể tích và tăng nồng 

độ bùn thải. 

Bùn từ bể chứa bùn sẽ được bơm màng khí nén bơm vào  máy ép bùn ,bùn  được 

lấy ra khay chứa và chuyển sang MTN – 2R hàng ngày. 

 - Vị trí xây bể phòng ngừa, ứng phó sự cố nước thải 500 m3 của hệ thống xử lý 

NT tập trung của nhà máy đúc vành công suất 490 m3/ngày ở gần kho nguyên vật liệu 

(vị trí cụ thể được thể hiện trên bản vẽ vị trí xây dựng bể ứng phó sự cố nước thải của 

VAP đính kèm phụ lục báo cáo). 

- Thiết kế của bể phòng ngừa, ứng phó sự cố 500 m3 

+ Kích thước bể: Dx R x C = 26,34 m x 4,88 m x 4,94 m. 

+ Vật liệu: bể xây bằng bê tông cốt thép, có bọc lớp chống thấm FRB 3mm, 

chống rò rỉ. Bể được xây kín, có nắp đậy. 

- Quy trình vận hành: bể luôn trong tình trạng không có nước, bể được xây kín, lắp 

van chờ, trong trường hợp hệ thống xử lý xảy ra sự cố, công nhân tiến hành nối đường 

ống mềm bằng nhựa gân nhựa PVC hoặc ống làm từ sợi tổng hợp polyester/nylon 

filament/... với đường kính 50 mm, chiều dài khoảng 200 m từ hệ thống xử lý với van chờ 

của bể phòng ngừa sự cố. Sau khi khắc phục hệ thống xong nước được bơm ngược từ bể 

phòng ngừa sự cố về hệ thống xử lý. 

Bảng 3.12. Danh mục thiết bị chính trong hệ thống xử lý nước thải công nghiệp 

và sinh hoạt nhà máy đúc vành công suất 490 m3/ngày đêm 

TT 
Hạng mục 

công trình 

Thông số kỹ thuật 

công trình 
Thông số kỹ thuật thiết bị 

A Giai đoạn xử lý hóa lý 

1 

Bể gom nước 

thải công 

nghiệp 

- Số lượng: 01 bể 

- Thể tích hoạt động bể: 75 m3 

- Vật liệu: bê tông cốt thép 

có phụ gia chống thấm 

- Máy hút váng dầu bề mặt: 03 cái 

- Bơm bùn khí nén cấp mới:  Số 

lượng: 02 cái; Cột áp 8mH2O 

- Ống phân phối trung tâm hiện hữu 
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TT 
Hạng mục 

công trình 

Thông số kỹ thuật 

công trình 
Thông số kỹ thuật thiết bị 

- Vách chắn bọt 

- Vách ngăn tách dầu: 01 hệ, vật 

liệu SUS 304 

- Hệ thống giám sát lưu lượng đầu 

vào  nước thải công nghiệp 

2 

Bể điều hòa 

nước thải 

công nghiệp 2 

- Số lượng: 01 bể 

- Thể tích hoạt động bể: 75 m3 

- Vật liệu: bê tông cốt thép 

có phụ gia chống thấm 

- Bơm bùn khí nén: 

+ Số lượng: 04 cái 

+ Cột áp: 8mH2O 

3 

Bể điều hòa 

nước thải 

công nghiệp 1 

và 3 

- Số lượng bể: 02 bể 

- Thể tích bể: 45 m3 

- Vật liệu: bê tông cốt thép 

có phụ gia chống thấm 

- Bơm điều hòa hiện hữu: 04 cái 

+ Lưu lượng: 12 m3/h 

+ Cột áp: 50mH2O 

+ Điện áp: 380V- 50HZ- 3 pha 

- Bộ đo pH tự động: 01 bộ 

4 
Bể phản ứng 

cấp mới 

-Số lượng: 01 bể chia làm 3 

ngăn . 

- Thể tích: 02 m3 

- Vật liệu: SUS304 

- Máy khuấy bể phản ứng: 

+ Số lượng: 03 cái 

+ Động cơ: 1HP 

+ Điện áp: 380V- 50HZ- 3 pha 

5 Bể tuyển nổi 

-Số lượng: 01 bể 

- Kích thước: DxH= 2.750x 

1.500 (mm) 

- Vật liệu: SUS304 

- Motor giàn gạt bùn 

+ Số lượng: 02 cái 

+ Motor giàn gạt bùn: 0,75 kW-

380V-50Hz- 3 pha 

+ Motor giàn gạt váng nổi: 0,4 kW-

380V-50Hz- 3 pha 

- Giàn gạt bùn: 

+ Số lượng: 01 hệ 

+ Vật liệu: SUS304 

- Bồn áp lực: 01 cái 

+ Thể tích: 400 lít 

+ Vật liệu: composite 

- Khí nén: lưu lượng 225 lít/phút 

- Bơm tuần hoàn: 

+ Số lượng: 02 cái ( 01 hoạt động, 

01 dự phòng) 

+ Lưu lượng: 20,2 m3/h 

+ Cột áp: 50mH2O 

+ Motor: 4 kW-380V-3 pha-50Hz 

B Giai đoạn xử lý sinh học, khử trùng, lọc 

1 
Bể hiếu khí 1, 

2 

- Số lượng: 02 bể 

- Thể tích bể: 135 m3 

- Vật liệu: bê tông cốt thép 

- Vật liệu đệm sinh học, giá đỡ 

+ Thể tích: 80 m3 

+ Vật liệu: PVC 
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TT 
Hạng mục 

công trình 

Thông số kỹ thuật 

công trình 
Thông số kỹ thuật thiết bị 

có phụ gia chống thấm + Diện tích bề mặt riêng: 200 

m2/m3 

+ Giá đỡ: SUS304 

- Đĩa phân phối khí tinh 

+ Số lượng: 180 cái 

+ Công suất: 50-80 lít/phút 

+ Ống nối: PVC 

- Máy thổi khí: 02 cái 

+ Công suất: 4,5 m3/phút 

+ Cột áp: 2 mH2O 

+ Động cơ: 11kW- 1750 rpm 

2 Bể lắng 1, 2 

- Số lượng: 02 bể 

- Diện tích bể: 16,8 m3 

- Vật liệu: bê tông cốt thép 

có phụ gia chống thấm 

- Bơm bùn khí nén: 05 cái, cột áp: 

8mH2O 

- Ống phân phối trung tâm 

- Phụ kiện 

3 Bể trung gian 

- Số lượng: 01 bể 

- Thể tích bể: 11 m3 

- Vật liệu: bê tông cốt thép 

có phụ gia chống thấm 

- Bơm nước lọc cát số lượng: 02 cái 

- Công suất: 20,2 m3/h 

- Cột áp: 35 mH2O 

- Động cơ: 4,0 kW-3 pha-380V 

4 Bồn lọc cát 

- Số lượng: 02 cái 

- Kích thước: DxL= 1200 x 

1500 (mm) 

- Vật liệu SUS304 

 

C Giai đoạn xử lý bùn 

1 Bể bùn 

- Số lượng: 01 bể 

- Thể tích bể: 20 m3 

- Vật liệu: bê tông cốt thép 

có phụ gia chống thấm 

- Đĩa phân phối khí tinh 

+ Số lượng: 10 cái 

+ Công suất: 50-80 l/phút 

+ Ống nối: PVC 

2 

Máy ép bùn 

khung bản 

SỐ 1 

- Số lượng: 1 cái 

- Mẫu mã: 60 CRC 18/153-

32HPS 

- Công suất ép bùn: 150 lít 

- Bơm bùn đã có: 01 cái 

- Lưu lượng: 3,4  m3/h 

- Dạng bơm màng hoạt động nhờ 

khí nén 

- Áp suất làm việc: 7 Kg/cm3 

3 

Máy ép bùn 

khung bản 

SỐ 2 

- Số lượng: 1 cái 

- Công suất ép bùn: 150-

300 lít 

- Bơm bùn: 01 cái 

- Lưu lượng: 3,4 m3/h 

- Dạng bơm màng hoạt động nhờ 

khí nén 

- Áp suất làm việc: 7 Kg/cm3 

4 Hệ trích hóa chất 

4.1 
Bồn pha PAC 

hiện hữu 

- Số lượng: 01 bồn 

-Thể tích: 2000 lít 

- Bơm màng khí nén : 01 cái 

+Công suất: 1 m3/h 
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TT 
Hạng mục 

công trình 

Thông số kỹ thuật 

công trình 
Thông số kỹ thuật thiết bị 

- Vật liệu: Composite +Dạng: bơm màng 

- Máy khuấy: 01 cái 

+ Động cơ: 01 cái 

+ Điện áp: 380V- 50Hz-3 pha 

4.2 

Bồn chứa, 

trích hóa chất 

PAC hàng 

ngày 

+ Số lượng: 01 bồn 

+ Thể tích 500 lít 

+ Vật liệu: composite 

- Bơm định lượng: 02 cái 

+Lưu lượng: 0-235 l/h 

+ Động cơ:0,55kW-380 V-50Hz 

5 Hệ pha và trích polymer 

5.1 
Bồn pha hóa 

chất Polymer 

- Số lượng: 01 bồn 

- Thể tích: 2000 lít 

- Vật liệu: composite 

- Bơm màng khí nén : 01 cái 

+ Công suất: 1 m3/h 

+ Loại: bơm màng 

- Máy khuấy: 01 cái 

+ Động cơ: 1Hp 

+ Điện áp: 380V-50Hz-3 pha 

5.2 

Bồn chứa , 

trích hóa chất 

Polymer hàng 

ngày 

+ Số lượng: 01 bồn 

+ Thể tích 500 lít 

+ Vật liệu: composite 

- Bơm định lượng: 02 cái 

+ Công suất: 0-235 l/h 

+ Động cơ:0,55kW-380 V-50Hz 

6 Hệ pha và trích javen 

6.1 
Bồn pha javel 

hiện hữu 

- Số lượng: 01 bồn 

- Thể tích: 2000 lít 

- Vật liệu: composite 

Bơm màng khí nén : 01 cái 

+ Công suất: 1 m3/h 

+ Loại bơm màng 

- Máy khuấy: 01 cái 

+ Động cơ: 1Hp 

+ Điện áp: 380V-50Hz-3 pha 

6.2 

Bồn chứa, 

trích hóa chất 

Javel hàng 

ngày 

+ Số lượng: 01 bồn 

+ Thể tích 500 lít 

+ Vật liệu: composite 

- Bơm định lượng: 02 cái 

+ Công suất: 0-25 l/h 

+ Động cơ:0,25kW-380 V-50Hz 

7 Hệ pha và trích hóa chất phá dầu 

7.1 
Bồn pha hóa 

chất phá dầu 

- Số lượng: 01 bồn 

- Thể tích: 2000 lít 

- Vật liệu: composite 

-Bơm màng hóa chất : 01 cái 

+ Công suất: 1 m3/h 

+ Loại bơm màng 

- Máy khuấy: 01 cái 

+ Động cơ: 1Hp 

+ Điện áp: 380V-50Hz-3 pha 

7.2 

Bồn chứa, trích 

hóa chất pha 

dầu hàng ngày 

+ Số lượng: 01 bồn 

+ Thể tích 500 lít 

+ Vật liệu: composite 

- Bơm định lượng: 02 cái 

+ Công suất: 0-235 l/h 

+ Động cơ:0,55kW-380 V-50Hz 
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TT 
Hạng mục 

công trình 

Thông số kỹ thuật 

công trình 
Thông số kỹ thuật thiết bị 

8 

Bể phòng 

ngừa sự cố 

500 m3 

- Vật liệu: BTCT 

- Kích thước: 

26,34mx4,88mx4,94m 

 

e) Hóa chất sử dụng của hệ thống 

Danh mục hóa chất sử dụng cho hệ thống cụ thể như sau: 

Bảng 3.13. Hóa chất cấp cho hệ thống xử lý nước thải tập trung  

công suất 490 m3/ngày đêm của nhà máy đúc vành 

TT Loại hóa chất Đơn vị 
Khối 

lượng 
Mục đích sử dụng 

1 Hóa chất phá dầu ( OMB 11) Kg/tháng 39 Bể phản ứng 

2 PAC Kg/tháng 2600 Bể phản ứng 

3 Polymer Kg/tháng 80 Bể phản ứng 

4 NaOCl Kg/tháng 500 Khử trùng 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

*) Nguồn phát sinh bụi, khí thải của cơ sở 

- Bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông chở nguyên vật liệu trong nhà máy. 

- Bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất: 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của lò nấu nhôm 

+ Khí thải từ hoạt động đúc nhôm 

+ Khí thải từ hoạt động gắn keo vá lỗi sản phẩm 

+ Bụi phát sinh từ hoạt động mài và làm sạch bavia 

+ Khí thải phát sinh từ công đoạn gia công (cắt, cưa, khoan tiện) 

+ Hơi dung môi phát sinh từ hoạt động pha sơn 

+ Khí thải từ quá trình làm sạch bề mặt 

+ Bụi và hơi dung môi phát sinh từ hoạt động sơn sản phẩm 

+ Hơi dung môi từ công đoạn sấy trước và sau sơn 

+ Tia X phát sinh từ khu vực máy X-ray 

- Khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng 

*)   Mô tả mạng lưới thu gom khí thải đưa về hệ thống xử lý khí thải 

- Tại Nhà máy chính 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ lò nấu nhôm số 1 (DC3-1) được thu gom về hệ 

thống xử lý bụi KT01 bằng các đường ống inox tròn có đường kính D250mm dài 6m, 

D500mm dài 17m, D800mm dài 8m. 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ lò nấu nhôm số 2 (DC3-2) được thu gom về hệ 

thống xử lý bụi KT02 bằng các đường ống inox tròn có đường kính D250mm dài 10m, 

D500mm dài 19m, D800mm dài 12m. 
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+ Bụi, khí thải phát sinh từ lò nấu nhôm số 3 (DC1) được thu gom về hệ thống 

xử lý bụi KT03 bằng các đường ống inox tròn có đường kính D250mm dài 6m, 

D500mm dài 17m, D800mm dài 8m. 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ lò nấu nhôm số 4 (DC2-1) được thu gom về hệ 

thống xử lý bụi KT04 bằng các đường ống inox tròn có đường kính D250mm dài 10m, 

D500mm dài 6m, D800mm dài 10m. 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ lò nấu nhôm số 5 (DC2-2) được thu gom về hệ 

thống xử lý bụi KT05 bằng các đường ống inox tròn có đường kính D250mm dài 10m, 

D500mm dài 15m, D800mm dài 16m. 

+ Bụi phát sinh từ công đoạn mài, làm sạch via (máy hút bụi số 1) được thu 

gom về hệ thống xử lý bụi KT06 bằng các đường ống nhựa 100mm có tổng chiều dài 

là 74m; ống inox tròn có đường kính D400mm tổng chiều dài là 40m, hầm BTCT có 

kích thước DxRxC=10x0,8x0,8(m) có tổng chiều dài 28m; ống thép đường kính 

D750mm có tổng chiều dài 30m. 

+ Bụi phát sinh từ công đoạn mài, làm sạch via (máy hút bụi số 2) được thu 

gom về hệ thống xử lý bụi KT07 bằng các đường ống nhựa 100mm có tổng chiều dài 

là 102m; hầm BTCT có kích thước DxRxC=10x0,8x0,8 (m) có tổng chiều dài 20m; 

ống thép đường kính D750mm có tổng chiều dài 11m. 

+ Bụi phát sinh từ công đoạn mài, làm sạch via (máy hút bụi số 3) được thu 

gom về hệ thống xử lý bụi KT08 bằng các đường ống nhựa 100mm có tổng chiều dài 

là 39m; hầm BTCT có kích thước DxRxC=10x0,8x0,8 (m) có tổng chiều dài 14m; ống 

thép đường kính D750mm có tổng chiều dài 11m. 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực sấy trước sơn và sau sơn được thu gom về 

hệ thống thoát khí thải KT09 bằng các đường ống inox có đường kính DxR300x300 

với tổng chiều dài 60m, đường ống DxR 400x400 dài 60m. 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực sơn (Phòng sơn 1) được thu gom về hệ 

thống xử lý bụi, khí thải KT10 bằng các đường ống inox có đường kính 

DxR1300x1300 với tổng chiều dài khoảng 30m. 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực sơn (Phòng sơn 2) được thu gom về hệ 

thống xử lý bụi, khí thải KT11 bằng các đường ống thép mạ kẽm có đường kính 

DxR1300x1300 có tổng chiều dài khoảng 30m. 

+ Bụi phát sinh từ máy bắn bi (máy bắn bi số 1) được thu gom về hệ thống xử 

lý bụi KT12 bằng các đường ống thép sơn epoxy có đường kính D100mmm với tổng 

chiều dài là 1m, D250mm dài 0,5m; D300mm dài 6,5m. 

+ Bụi phát sinh từ máy bắn bi (máy bắn bi số 2) được thu gom về hệ thống xử 

lý bụi KT13 bằng các đường ống thép sơn epoxy có đường kính D100mmm với tổng 

chiều dài là 0,3m, D250mm dài 0,2m; D300mm dài 5m. 
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+ Bụi phát sinh từ máy bắn bi (máy bắn bi số 3) được thu gom về hệ thống xử lý bụi 

KT14 bằng các đường ống thép sơn epoxy có đường kính D100mmm với tổng chiều dài là 

2m, D150mm với tổng chiều dài là 10,5m; D250mm dài 2,5m; D300mm dài 4m. 

+ Bụi phát sinh từ máy bắn bi (máy bắn bi số 4) được thu gom về hệ thống xử 

lý bụi KT15 bằng các đường ống thép sơn epoxy có đường kính D100mmm với tổng 

chiều dài là 0,5m, D150mm dài 0,5m; D200mm dài 3m. 

- Tại Nhà máy đúc vành 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ lò nấu nhôm số 1&2 được thu gom về hệ thống xử 

lý bụi KT16 bằng các đường ống inox tròn có đường kính D800mm dài 23m, 

D1000mm dài 25m. 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ lò nấu nhôm số 3&4 được thu gom về hệ thống xử 

lý bụi KT17 bằng các đường ống inox tròn có đường kính D800mm dài 23m, 

D500mm dài 6m, D800mm dài 15m. 

+ Bụi phát sinh từ công đoạn mài, làm sạch bavia (máy hút bụi số 1) được thu 

gom về hệ thống xử lý bụi KT18 bằng các đường ống inox tròn có đường kính 

D150mm dài 1m, D600mm dài 8m, D900mm dài 25m. 

+ Bụi phát sinh từ công đoạn mài, làm sạch via và máy phun bi (máy hút bụi số 2) 

được thu gom về hệ thống xử lý bụi KT19 bằng các đường ống inox tròn có đường kính 

D150mm tổng chiều dài là 14m, D400mm dài 8m; D600mm dài 41m, D900mm dài 25m. 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực sấy trước sơn được thu gom về hệ thống xử 

lý khí thải KT20 bằng các đường ống inox có kích thước DxR= 400x400mm dài 20m, 

đường ống inox có kích thước DxR= 400x400mm dài 25m. 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực sấy sau sơn được thu gom về hệ thống xử lý 

bụi, khí thải KT21 bằng các đường ống inox có kích thước DxR = 400x400mm dài 

20m, đường ống inox có kích thước DxR= 400x400mm dài 23m. 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực sơn (Phòng sơn 1) được thu gom về hệ thống xử 

lý bụi, khí thải KT22 bằng các đường ống thép không gỉ có kích thước DxR= 900x1400mm 

dài 20m, đường ống thép không gỉ có kích thước DxR= 850x1100mm dài 9,6m. 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực sơn (Phòng sơn 2) được thu gom về hệ thống xử 

lý bụi, khí thải KT23 bằng các đường ống thép không gỉ có kích thước DxR= 900x1400mm 

dài 20m, đường ống thép không gỉ có kích thước DxR= 850x1100mm dài 10,2m. 
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Bảng 3.6. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và thoát khí thải sau xử lý ra ngoài môi trường của cơ sở 

TT 
Công 

đoạn 
Tên hệ thống xử lý 

Công 

suất 

thiết kế 

Số 

lượng 

hệ 

thống 

xử lý 

Thông số kỹ thuật hệ thống thu 

gom (từ nguồn phát sinh về hệ 

thống xử lý bụi) 

Thông số kỹ thuật hệ thống thải 

khí thải (sau xử lý) 

Ghi 

chú 

Kết cấu 
Kích thước 

(mm) 

Chiều 

dài (m) 
Kết cấu 

Kích thước 

(mm)  

Chiều 

dài (m) 
 

I Nhà máy chính 

1 

Khu 

vực 

đúc 

HTXL bụi, khí thải lò 

nấu nhôm số 1(KT01)  

30.000 

m3/giờ 
1 Inox 

250 6 

Ống inox 1000 15   500 17 

800 8 

2 
HTXL bụi, khí thải lò 

nấu nhôm số 2 (KT02) 

30.000 

m3/giờ 
1 Inox 

250 10 

Ống inox 1000 15   500 6 

800 10 

3 
HTXL bụi, khí thải lò 

nấu nhôm số 3 (KT03) 

30.000 

m3/giờ 
1 Inox 

250 15 

Ống inox 1000 15 

  

500 16 

800 10 

4 
HTXL bụi, khí thải lò 

nấu nhôm số 4 (KT04) 

30.000 

m3/giờ 
1 Inox 

250 6 

Ống inox 1000 15  500 17 

800 8 

5 
HTXL bụi, khí thải lò 

nấu nhôm số 5 (KT05) 

30.000 

m3/giờ 
1 Inox 

250 10 

Ống inox 1000 15  500 19 

800 12 

6 
Khu 

mài 

Hệ thống xử lý bụi 

mài, làm sạch bavia số 

1 (KT06) 

60.000 

m3/giờ 
1 

Nhựa D100 74 

Ống thép 

sơn 
700 21,5 

  

Hầm 

BTCT 

DxRxC=100

0x800x800

mm 

28 

Thép D750 30 
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TT 
Công 

đoạn 
Tên hệ thống xử lý 

Công 

suất 

thiết kế 

Số 

lượng 

hệ 

thống 

xử lý 

Thông số kỹ thuật hệ thống thu 

gom (từ nguồn phát sinh về hệ 

thống xử lý bụi) 

Thông số kỹ thuật hệ thống thải 

khí thải (sau xử lý) 

Ghi 

chú 

Kết cấu 
Kích thước 

(mm) 

Chiều 

dài (m) 
Kết cấu 

Kích thước 

(mm)  

Chiều 

dài (m) 
 

7 

Hệ thống xử lý bụi 

mài, làm sạch bavia số 

2 (KT07) 

50.000 

m3/giờ 
1 

Nhựa D100 102 

Ống thép 

sơn 
700 21,5  

Hầm 

BTCT 

DxRxC=100

0x800x800

mm 

20 

Thép D750 11 

8 

Hệ thống xử lý bụi 

mài, làm sạch bavia số 

3 (KT08) 

50.000 

m3/giờ 
1 

Nhựa D100 39 

Ống thép 

sơn 
700 21,5  

Hầm 

BTCT 

DxRxC=100

0x800x800

mm 

14 

Thép D750 11 

1 

Khu 

vực 

sơn 

Hệ thống xử lý khí thải 

khu vực sấy trước và 

sau sơn (KT09) 

15.000 

m3/giờ 
1 

Inox DxR300x300 60 
Thép mạ 

kẽm 

700x700 

 
15 

 

Thép mạ 

kẽm 

DxR400x400 60 

DxR700x700 30 

2 
Hệ thống xử lý khí thải 

phòng sơn 1 (KT10) 

64.800 

m3/giờ 
1 

Inox, 

thép mạ 

kẽm 

-DxRxC 

2200x400x19

00 

- DxRxC 

6035x900x16

00 

-DxRxC 

5200x900x16

00 

9,1 Ống inox 
1300x1300

mm 
30 

  

3 
Hệ thống xử lý khí thải 

phòng sơn 2 (KT11) 

64.800 

m3/giờ 
1 

Inox, 

thép mạ 

kẽm 

-DxRxC 

2200x400x19

00 
9,1 

Thép mạ 

kẽm 

1300x1300 

mm 
30 
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TT 
Công 

đoạn 
Tên hệ thống xử lý 

Công 

suất 

thiết kế 

Số 

lượng 

hệ 

thống 

xử lý 

Thông số kỹ thuật hệ thống thu 

gom (từ nguồn phát sinh về hệ 

thống xử lý bụi) 

Thông số kỹ thuật hệ thống thải 

khí thải (sau xử lý) 

Ghi 

chú 

Kết cấu 
Kích thước 

(mm) 

Chiều 

dài (m) 
Kết cấu 

Kích thước 

(mm)  

Chiều 

dài (m) 
 

- DxRxC 

6035x900x16

00 

-DxRxC 

5200x900x16

00 

1 

Làm 

sạch 

HTXL bụi máy phun bi 

số 1 (KT12) 

2.000 

m3/giờ 
1 Thép 

D100 1 
Ống thép 

sơn 
D200mm  20   D250 0,5 

D300 6,5 

2 
HTXL bụi máy phun bi 

số 2 (KT13) 

1.500 

m3/giờ 
1 Thép 

D100 0,3 
Ống thép 

sơn 
D200mm 6 

  

D250 0,2 

D300 5 

3 
HTXL bụi máy phun bi 

số 3 (KT14) 

6.500 

m3/giờ 
1 Thép 

D100 2 

Ống thép 

sơn 
D200mm 20 

 

D150 10,5 

D250 2,5 

D300 4 

4 
HTXL bụi máy phun bi 

số 4 (KT15) 

6.500 

m3/giờ 
1 Thép 

D100 0,5 
Ống thép 

sơn 
D200mm 20 

 

D250 0,5 

D300 3 

II Nhà máy đúc vành                   

1 
Khu 

vực 

đúc 

Hệ thống xử lý khí thải 

lò nấu nhôm 1&2 

(KT16) 

60.000 

m3/giờ 
1 

Ống 

inox 

D800 23 
Ống inox D1000 18,5 

  
D1000 25 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở 

Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam 
 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc- thông tin Tài nguyên và Môi trường 

ĐT: 02216.256.999                                                                                                    136 

TT 
Công 

đoạn 
Tên hệ thống xử lý 

Công 

suất 

thiết kế 

Số 

lượng 

hệ 

thống 

xử lý 

Thông số kỹ thuật hệ thống thu 

gom (từ nguồn phát sinh về hệ 

thống xử lý bụi) 

Thông số kỹ thuật hệ thống thải 

khí thải (sau xử lý) 

Ghi 

chú 

Kết cấu 
Kích thước 

(mm) 

Chiều 

dài (m) 
Kết cấu 

Kích thước 

(mm)  

Chiều 

dài (m) 
 

2 

Hệ thống xử lý khí thải 

lò nấu nhôm 3&4 

(KT17) 

60.000 

m3/giờ 
1 

Ống 

inox 

D800 23 
Ống inox D800 18,5 

  
D1000 15 

1 

Khu 

mài 

Hệ thống xử lý bụi 

mài, làm sạch bavia 

(KT18) 

55.000 

m3/giờ 
1 

Ống 

inox 

D150 1 

Ống inox D800 3 

  

D600 8 

D900 25 

2 

Hệ thống xử lý bụi 

mài, làm sạch bavia và 

phun bi (KT19) 

55.000 

m3/giờ 
1 

Ống 

inox 

D150 1 

Ống inox D800 3 

  

D400 4 

D600 33 

D900 25 

1 

Khu 

sơn 

Hệ thống thu hồi khí 

thải khu vực sấy trước 

sơn (KT20) 

3.000 

m3/giờ 
1 Inox 

DxR=400x4

00 mm 
20 

Thép mạ 

kẽm 
400 x 400 19   

DxR=400x4

00 mm 
25 

2 

Hệ thống thu hồi khí 

thải khu vực sấy sau 

sơn (KT21) 

4.800 

m3/giờ 
1 Inox 

DxR=400x4

00 mm 
20 

Inox 400x400 18  
DxR=400x4

00 mm 
23 

3 

Hệ thống xử lý bụi, khí 

thải phòng phun sơn 1 

(KT22) 

54.000 

m3/giờ 
1 

Thép 

không gỉ 

DxR= 900× 

1400mm 
20 

Thép mạ 

kẽm 
900x1400 20 

  

DxR= 850× 

1100mm 
9,6 

4 
Hệ thống xử lý bụi, khí 

thải phòng phun sơn 2 

61.000 

m3/giờ 
1 

Thép 

không gỉ 

DxR= 900× 

1400mm 
20 

Thép mạ 

kẽm 
900 x1800 22 
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TT 
Công 

đoạn 
Tên hệ thống xử lý 

Công 

suất 

thiết kế 

Số 

lượng 

hệ 

thống 

xử lý 

Thông số kỹ thuật hệ thống thu 

gom (từ nguồn phát sinh về hệ 

thống xử lý bụi) 

Thông số kỹ thuật hệ thống thải 

khí thải (sau xử lý) 

Ghi 

chú 

Kết cấu 
Kích thước 

(mm) 

Chiều 

dài (m) 
Kết cấu 

Kích thước 

(mm)  

Chiều 

dài (m) 
 

(KT23) DxR= 850× 

1100mm 
10,2 
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*) Công trình xử lý bụi, khí thải của cơ sở 

Sơ đồ công nghệ và thuyết minh hệ thống xử lý bụi của cơ sở cụ thể như sau: 

1. Hệ thống xử lý bụi, khí thải từ lò nấu nhôm (07 hệ thống) 

*) Tại Nhà máy chính  05 hệ thống 

Khu vực nhà máy chính có 05 lò nấu nhôm công suất 1,5T/h và 01 lò nấu nhôm 

công suất 0,5 T/h. Mỗi lò nấu nhôm công suất 1,5T/h được bố trí 01 hệ thống xử lý 

trong đó lò nấu nhôm công suất 0,5T/h được bố trí xử lý chung với lò nấu nhôm số 3. 

Công ty đã đầu tư 05 hệ thống xử lý bụi, khí thải từ lò nấu nhôm tại nhà máy chính với 

công suất và công nghệ xử lý tương tự nhau. 

 - Quy mô, công suất: Lưu lượng xử lý: 30.000 m3/h.  

 - Sơ đồ công nghệ:  

Hệ thống thu gom, xử lý bụi nhôm, khí thải từ lò nấu nhôm tại nhà máy chính 

của công ty đã đầu tư với công nghệ như sau: 

 

Hình 3.4. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý bụi nhôm từ lò nấu nhôm nhà máy 

chính 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Do đặc điểm của khói thải từ lò nấu nhôm có chứa chủ yếu là bụi nhôm và một 

lượng nhỏ khí HF vì vậy nhà máy áp dụng phương pháp xử lý bằng nước. 

Đầu tiên bụi, khí thải từ lò nấu sẽ được hệ thống chụp hút và quạt hút (đặt 

phía sau tháp thấp thụ) hút ra khỏi lò nấu. Dòng khói thải này sẽ được đưa qua 

tháp hấp thụ bụi, khí bằng nước. Nước được phun từ trên xuống dưới dạng hạt 

nhỏ. Khói thải, bụi sẽ được đi từ dưới lên trên. Khi dòng khí thải tiếp xúc dòng 

Bụi, khí thải từ lò nấu nhôm 

Quạt hút 

Phun mưa thu bụi, khí 

 

Ống phóng không 

Khí sạch ra ngoài môi trường  

Bể chứa nước 

sạch 

Hệ thống 

XLNT 

Tuần hoàn 

bơm 

Lắng cặn 

Thuê Xử lý 

Chụp hút 
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nước phun xuống bụi nhôm và khí HF sẽ được tách khỏi dòng khí đi vào trong 

nước. Dòng nước sau khi hấp thụ bụi, khí thải sẽ được qua bể lọc để lắng cặn, 

phần nước trong được tuần hoàn lại cho quá trình xử lý bụi, khí thải. Sau một 

thời gian tuần hoàn thì nước bẩn được thải bỏ dẫn vào hệ thống xử lý nước thải của 

nhà máy chính để xử lý đạt giới hạn cho phép trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Cặn 

lắng được tách riêng để xử lý theo quy định. 

Khí sạch được thoát ra ngoài môi trường qua ống phóng không. Khí thải, bụi sau 

xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. 

- Thông số kỹ thuật của 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải lò nấu nhôm của nhà máy 

chính như sau: 

TT Thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị 
Số lượng/ 

1 HT 

Tổng số 

lượng/5 HT 

1 Quạt hút 

- Loại: Li tâm truyền động 

gián tiếp 

- Công suất: 37 

KW/220V/50Hz 

Cái 1 5 

2 

Bơm 

tuần 

hoàn 

- Loại: Bơm cạn  

- Công suất: 2,2 

kW/220V/50Hz 

- Vật liệu: thân gang, cánh 

gang, trục Inox; 

Cái 1 5 

3 

Bể chứa 

nước 

sạch tuần 

hoàn 

- Vật liệu: BTCT 

- Gồm 02 ngăn 

+ Ngăn 1: D*R*C = 4x2x1,2m 

+ Ngăn 2: D*R*C = 4x2x1,2m 

Cái 1 5 

4 
Tháp hấp 

thụ 

- Vật liệu: Inox 304 

- Kích thước:  D*R*C = 3x 

1,8 x 4 m 

Cái 1 5 

5 Ống khói 
- Vật liệu: Inox 304 

- Kích thước:  D*H = 1.0*15m 
Cái 1 5 

-  Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý bụi, khí thải: nước sạch 

*) Tại nhà máy đúc vành (02 hệ thống) 

Tại nhà máy đúc vành có 4 lò nấu nhôm công suất 1,5T/h, cứ 2 lò nấu nhôm 

chung 1 hệ thống xử lý khí thải. Công ty đã đầu tư 02 hệ thống xử lý bụi, khí thải từ lò 

nấu nhôm tại nhà máy đúc vành với công suất và công nghệ xử lý tương tự nhau. 

 - Quy mô, công suất: Lưu lượng xử lý: 60.000 m3/h. 
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 - Sơ đồ công nghệ: 

Hệ thống thu gom, xử lý bụi nhôm, khí thải từ lò nấu nhôm tại nhà máy đúc vành 

của công ty đã đầu tư với công nghệ như sau: 

 

Hình 3.5. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý bụi nhôm từ lò nấu nhôm  

nhà máy đúc vành 

Thuyết minh quy trình công nghệ 

Do đặc điểm của khói thải từ lò nấu nhôm có chứa bụi nhôm và một lượng nhỏ 

khí HF vì vậy nhà máy áp dụng phương pháp xử lý bằng nước. 

Đầu tiên bụi, khí thải từ lò nấu sẽ được hệ thống chụp hút và quạt hút (đặt phía 

sau tháp hấp thụ) hút ra khỏi lò nấu. Dòng khói thải này sẽ được đưa qua tháp hấp thụ 

bụi, khí bằng nước. Nước được phun từ trên xuống dưới dạng hạt nhỏ. Khói thải, bụi 

sẽ được đi từ dưới lên. Khi dòng khí thải tiếp xúc dòng nước phun xuống bụi nhôm và 

khí HF sẽ được tách khỏi dòng khí đi vào trong nước. Dòng nước sau khi hấp thụ bụi, 

khí thải sẽ được qua bể lọc để lắng cặn, phần nước trong được tuần hoàn lại cho quá 

trình xử lý bụi, khí thải. Sau một thời gian tuần hoàn thì nước bẩn được thải bỏ dẫn 

vào hệ thống xử lý nước thải của nhà máy chính để xử lý đạt giới hạn cho phép trước 

khi thải ra nguồn tiếp nhận. Cặn lắng được tách riêng để xử lý theo quy định. 

Khí sạch được thoát ra ngoài môi trường qua ống phóng không. Khí thải sau xử 

lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. 

- Thông số kỹ thuật của 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải lò nấu nhôm của nhà máy 

đúc vành như sau: 

Bụi, khí thải từ lò nấu nhôm 

Chụp hút 

Quạt hút 

Phun mưa thu bụi, khí 

 

Ống phóng không 

Khí sạch ra ngoài môi trường  

Bể chứa nước 

sạch 

Hệ thống 

XLNT 

Nước 

tuần hoàn 

Bơm 

Lắng cặn 

Thuê xử lý 
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TT Thiết bị Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 

Số lượng/ 

1 hệ thống 

Số lượng/ 

2 hệ thống 

1 Ống hút - Vật liệu: SUS 304 

- Kích thước:  D = 776 
Cái 1 2 

2 Buồng hút 
- Vật liệu: SUS 304, dập gân 

tăng cứng 

- Kích thước:   

Cái 1 2 

3 Quạt hút 
- Loại: Li tâm truyền động gián 

tiếp  

- Công suất: 75 KW/380V/50Hz 

Cái 1 2 

4 

Bể chứa 

nước sạch 

tuần hoàn 

- Vật liệu: Bê tông cốt thép 

- Gồm 02 ngăn 

- Kích thước:  

+ Ngăn 1: D*R*C = 4x2x1,2m 

+ Ngăn 2: D*R*C = 4x2x1,2m 

Cái 1 2 

2 
Bơm tuần 

hoàn 

- Loại: Bơm cạn, bơm chìm 

- Công suất: 2,2 kW/380V/50Hz 

- Vật liệu: thân gang, cánh gang, 

trục Inox; 

Cái 2 4 

4 
Tháp hấp 

thụ 

- Vật liệu: Inox 304 

- Kích thước:   

D*R*C = 3x 1,8 x 4 m 

Cái 1 2 

5 Ống khói 

- Vật liệu: Inox 304 

- Kích thước dưới:   

D*H = 1,0*18,5m 

- Kích thước trên:  

 D*H = 0,8*18,5m 

Cái 1 2 

-  Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý bụi, khí thải: nước sạch 

2. Hệ thống xử lý bụi từ công đoạn mài, làm sạch bavia (05 hệ thống) 

*)  Tại khu vực Nhà máy chính (03 hệ thống) 

Khu vực xưởng mài, cắt bavia của nhà máy chính đã đầu tư 03 hệ thống thu hồi, 

xử lý bụi với công nghệ xử lý như nhau. 

 - Quy mô, công suất: Lưu lượng xử lý: 50.000 m3/h (đối với máy hút bụi số 2, 

3), 60.000 m3/h (đối với máy hút bụi số 1) 

 - Sơ đồ công nghệ:  

Hệ thống thu gom, xử lý bụi từ công đoạn mài, làm sạch bavia của công ty đã 

đầu tư với công nghệ như sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở 

Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam 
 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc- thông tin Tài nguyên và Môi trường 

ĐT: 02216.256.999                                                                                                            142 

 

Hình 3.6. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý bụi từ công đoạn mài, làm sạch bavia 

của nhà máy chính 

Thuyết minh quy trình công nghệ 

Khu vực mài, làm sạch bavia sản phẩm có chứa chủ yếu là bụi nhôm. Công đoạn 

mài được thực hiện trong các ngăn nhỏ. Công đoạn này sử dụng giáp mài để làm nhẵn, 

bóng bề mặt của sản phẩm. Tại công đoạn này sẽ phát sinh ra bụi nhôm. Bụi nhôm 

được chụp hút hút lại nhờ áp suất hút mà máy hút tạo ra. Từ đây, bụi sẽ đi qua phễu 

hứng tới đường ống, rồi tiếp tục theo đường ống đi vào lọc bụi túi vải. Trong thiết bị 

lọc bụi túi vải, bụi sẽ được giữ lại tại thành túi lọc và rơi xuống thùng chứa bụi nhờ hệ 

thống rũ bụi tự động bằng khí nén. 

Còn các hạt bụi mịn và gió đi qua thành túi lọc lên miệng túi và theo đường ống 

đi đến cánh quạt và được quạt đẩy đến tháp hấp thụ bụi bằng nước (ở đây nước được 

hòa trộn với khí nén phun vào trong tháp dưới dạng hơi sương). Từ đó, hạt bụi ngậm 

đầy nước rơi xuống và chảy về bể chứa nước sạch để tuần hoàn. Cặn lắng được tách 

riêng và thuê đơn vị có chức năng xử lý. Còn trong tháp, nước được tách ra khỏi gió 

sạch nhờ tấm tách nước được đặt phía trên của tháp và mang theo bụi còn lại chảy 

xuống bể chứa, còn gió sạch đi theo ống phóng không đi ra ngoài môi trường. 

- Túi lọc bụi được lồng bên ngoài khung thép để chống bẹp túi khi quạt hút hoạt động. 

- Bụi được tách ra khỏi thành túi lọc nhờ hệ thống xả bụi tự động bằng khí nén. 

Bụi kim loại từ 

quá trình mài 

Đường ống 

Quạt hút 

Lọc túi vải 

 

Tháp hấp thụ 

Khí sạch ra ngoài môi trường  

Bể chứa nước tuần 

hoàn 

Hệ thống xử lý 

nước thải 

Tuần hoàn 

Ống phóng không 

Bơm 

Bụi thải Thuê xử lý 

Chụp hút 
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- Nước của tháp dập bụi được bơm về khu xử lý nước thải của nhà máy để xử lý 

theo quy định. 

-  Bụi từ tháp lọc và thành bụi lọc được tách riêng để xử lý theo quy định. 

- Túi lọc bụi được thay thế định kì 1 năm/ lần để đảm bảo độ thông thoáng của 

túi lọc từ đó đảm bảo được áp suất hút của hệ thống. 

- Chất lượng khí thải sau khi xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

Phương án lắp đặt: Bụi phát sinh từ các máy mài rô bôt và máy mài tay được thu 

gom bằng các quạt hút đi kèm với máy sau đó theo đường ống dẫn đi ra hệ thống thu 

gom, xử lý bụi công đoạn mài. Khu vực nhà máy chính có 10 rô bôt mài và 30 máy 

mài giáp vòng, bụi mài sẽ thu gom về 03 hệ thống xử lý bụi mài của nhà máy. 

-  Thông số kỹ thuật: của 01 hệ thống thu hồi bụi  

TT Thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị 

Số 

lượng/ 

1 hệ 

thống 

Số 

lượng/ 

3 hệ 

thống 

1 Quạt hút 
- Loại: Li tâm truyền động gián 

tiếp thông qua dây đai (curoa) 
Cái 1 3 

2 
Motor quạt 

hút 

- Công suất: 

+ Máy 01: 75KW/380V/50Hz 

+ Máy 02: 55KW/380V/50Hz 

+ Máy 03: 55KW/380V/50Hz 

- Tốc độ: 1.480 vòng/phút 

- Hiệu: SIEMENS 

Cái 1 3 

3 
Bơm tuần 

hoàn 

- Loại: Bơm cạn  

- Công suất: 0,75kW/220V/50Hz 

- Vật liệu: thân gang, cánh gang, 

trục Inox; 

Cái 2 6 

4 

Bể chứa 

nước tuần 

hoàn 

- Vật liệu: Inox 304 

- Gồm 03 ngăn 

- Kích thước: D x R x C 

+ Ngăn 1: 1.500 x 730 x 800mm 

+ Ngăn 2: 1.500 x 730 x 800mm 

+ Ngăn 3: 1.500 x 730 x 800mm 

Bể 3 9 

5 
Tháp lọc 

bụi 

- Vật liệu: Inox 304 

- Kích thước:  D x R x C 

  3840x2160x6650mm 

Cái 1 3 

6 Túi lọc bụi 
- Vật liệu: PE chống tĩnh điện 

- Kích thước: ɸ160 x L2400mm 
Cái 

- Máy 

hút bụi 

1: 120  

 - Máy 

hút bụi 

2,3: 96 

312 

7 
Khung túi 

lọc 

- Vật liệu: Thép mạ kẽm 

- Kích thước: ɸ160 x L2400mm 
Cái 312 
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TT Thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị 

Số 

lượng/ 

1 hệ 

thống 

Số 

lượng/ 

3 hệ 

thống 

8 
Tháp hấp 

thụ 

- Vật liệu: Inox 304 

- Kích thước:  D x H  1.8x4.2m 
Cái 1 3 

9 
Ống phóng 

không 

- Vật liệu: Inox 304 

- Kích thước:  D x H  0.7x21.5m 
Cái 1 3 

-  Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý bụi, khí thải: nước sạch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*)  Tại nhà máy đúc vành (02 hệ thống) 

Khu vực nhà máy đúc vành công ty đã đầu tư 02 hệ thống thu hồi, xử lý bụi với 

công suất, công nghệ xử lý như nhau. 

 - Quy mô, công suất: Lưu lượng xử lý: 55.000 m3/h 

 - Sơ đồ công nghệ: 

Hệ thống thu gom, xử lý bụi từ công đoạn mài, làm sạch bavia và phun bi của 

công ty đã đầu tư với công nghệ như sau: 

Hình ảnh hệ thống thu hồi bụi của máy hút bụi 
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Hình 3.7. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý bụi từ công đoạn mài, làm sạch bavia và 

phun bi của nhà máy đúc vành 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Khu vực mài, làm sạch bavia sản phẩm, máy phun bi có chứa chủ yếu là bụi 

nhôm. Công đoạn mài được thực hiện trong các ngăn nhỏ. Các chụp hút được nối vào 

hệ thống ống dẫn, dưới tác dụng của lực hút ly tâm bụi được dẫn theo hệ thống đường 

ống vào xyclon tại đây bụi có kích thước lớn được thu hồi, theo lực quán tính dòng khí 

có chứa bụi được dẫn sang thiết bị lọc bụi túi vải. Tại thiết bị này các túi vải đã được 

lồng sẵn vào khung thép và cố định 1 đầu vào bản đục lỗ nằm ở phần trên của hộp 

tổng thành. Bụi và không khí khi đi qua túi vải sẽ bám dần vào thành ngoài túi vải, 

định kỳ khoảng 5 phút sẽ tiến hành rung lắc 1 lần để rũ bụi bằng hệ thống rung lọc tự 

động. Bụi sau khi được rung rũ sẽ rơi xuống phễu chứa, đi qua van xoay xả bụi rồi đi 

vào thùng chứa sẽ được thu gom và và thuê đơn vị có chức năng xử lý. Ở thiết bị lọc 

túi vải bụi được lọc với hiệu suất khá cao, khí sau khi qua thiết bị lọc túi vải được xử 

lý tiếp bằng màng nước. Trong hệ thống xử lý bụi bằng màng nước, nhiều màng nước 

sẽ được bố trí xen kẽ để nâng cao hiệu quả xử lý bụi. Sau một thời gian tuần hoàn thì 

nước bẩn lẫn bụi sẽ được thải bỏ dẫn vào hệ thống xử lý nước thải của nhà máy xử lý 

đạt giới hạn cho phép trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Dòng khí ra khỏi hệ thống dập 

Chụp hút 

Xyclon 

Quạt hút 

Thiết bị lọc túi vải 

Tháp hấp thụ 

Khí sạch ra ngoài môi trường  

Bể chứa nước  

tuần hoàn 

Hệ thống xử lý 

nước thải 

Tuần hoàn 

Ống phóng không 

Bơm 

Bụi kim loại từ quá trình mài Bụi kim loại từ máy phun bi 

Bụi thải Thuê xử lý 
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bụi bằng màng nước đảm bảo đạt giới hạn cho phép, dưới lực hút của quạt hút khí sạch 

được thoát ra ngoài môi trường qua ống phóng không. Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. 

Phương án lắp đặt: Bụi phát sinh từ các máy mài rô bôt và máy mài tay và bụi kim 

loại từ máy phun bi được thu gom bằng các quạt hút đi kèm với máy sau đó theo đường 

ống dẫn đi ra hệ thống thu gom, xử lý bụi công đoạn mài. Khu vực nhà máy đúc vành có 

10 rô bôt mài và 12 máy mài, bụi mài sẽ thu gom về 02 hệ thống xử lý bụi mài. 

 - Thông số kỹ thuật: của 01 hệ thống thu hồi bụi  

TT Thiết bị Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 

Số lượng/ 

1 hệ thống 

Số lượng/ 

2 hệ thống 

1 Quạt hút 

- Loại: Li tâm truyền động gián 

tiếp 

- Công suất: 55KW/380V/50Hz 

Cái 1 2 

2 
Bơm tuần 

hoàn 

- Loại: Bơm cạn  

- Công suất: 0,75 

kW/220V/50Hz 

- Vật liệu: thân gang, cánh 

gang, trục Inox; 

Cái 2 4 

3 

Bể chứa 

nước tuần 

hoàn 

- Vật liệu: Inox 304 

- Gồm 03 ngăn, Kích thước:  

+ Ngăn 1: D*R*C = 2*1*1m 

+ Ngăn 2: D*R*C = 2*1*1m 

+ Ngăn 3: D*R*C = 2*1*1m 

Bể 1 2 

4 
Thiết bị lọc 

bụi túi vải 

- Vật liệu: Inox 304 

- Kích thước:  D*R*C = 

2,5*1,5*6m 

Cái 1 2 

5 
Hệ thống 

tháp hấp thụ 

- Vật liệu: Inox 304 

- Kích thước:  D*H = 2*4m 
Cái 1 2 

6 Xyclon 
- Vật liệu: Inox 304 

- Kích thước:  D*H = 1,2*5,5m 
Cái 1 2 

7 
Ống phóng 

không 

- Vật liệu: Inox 304 

- Kích thước:  D*H = 0,8*3m 
Cái 1 2 

-  Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý bụi, khí thải: nước sạch 

4. Hệ thống xử lý bụi từ quá trình phun bi (4 hệ thống) 

* Hệ thống thu hồi bụi của máy phun bi  số  1 (công đoạn phun bi) 

- Công suất: 2.000 m3/h 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở 

Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam 
 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc- thông tin Tài nguyên và Môi trường 

ĐT: 02216.256.999                                                                                                            147 

 

Hình 3.8. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý bụi máy phun bi số 1 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Sản phẩm sau công đoạn gia công được cho vào hệ thống phun bi để loại bỏ lớp 

bụi bẩn bám trên bề mặt sản phẩm trước khi chuyển công đoạn kế tiếp. Dự án sử dụng 

hạt bi với kích thước viên bi là 0,3mm, tần số là 50 Hz để làm nhẵn, làm sạch, sáng bề 

mặt sản phẩm. 

Đầu tiên, sản phẩm sẽ được treo vào giá treo hàng (JIG) và đưa vào buồng phun bi 

của máy. Tiếp đến, các viên bi inox sẽ được điều khiển tự động bằng cơ cấu phun bi, ở 

đây bi sẽ được phun vào bề mặt các sản phẩm nhằm làm sạch, tạo độ nhám đều trên bề 

mặt sản phẩm. Quá trình này sẽ phát sinh bụi kim loại trong buồng phun bi. Trong 

buồng phun bi, vì bi Inox nặng hơn bụi nên rơi xuống phễu hứng bi ở phía dưới buồng 

phun, từ đó bi Inox được đưa lên trên nhờ trục vít và guồng tời bi để tái sử dụng.  

Đường ống 

Lọc bụi túi vải 

Cyclone 

 

Quạt hút 

Khí sạch ra ngoài môi trường 

Ống phóng không 

Bụi thải 
Thuê 

xử lý 

Phễu thu 

Bụi máy phun bi 
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1. Thiết bị phun bi. 

2. Buồng phun bi. 

3. Phễu thu bi. 

4. Trục vít. 

5. Thiết bị tời bi. 

6. Ống hút bụi guồng cát. 

7. Tời xích (palang điện). 

8. Xi lanh đóng mở cửa. 

9. Cửa buồng phun bi. 

10. Giá treo sản phẩm. 

 

 

 

Bụi sinh ra trong quá trình phun bi bay lơ lửng trong buồng phun bi, từ đây bụi 

được hút vào phễu thu nhờ áp suất hút của máy tạo ra. Bụi đi theo đường ống hút đến 

thiết bị lọc thô cyclone, bên trong thiết bị lọc thô tần số các hạt bụi bị giảm nhờ đó mà 

các hạt có kích thước lớn sẽ rơi xuống thùng chứa tại đây, còn các hạt bụi nhỏ và nhẹ 

sẽ tiếp tục đi theo đường ốn và đi tới tháp lọc bụi tại đây bụi được giữ lại tại các thành 

túi lọc và rơi xuống thùng chứa bụi. 

Khí sạch được quạt hút hút ra qua thành túi lọc bụi đi lên miệng túi lọc đi đến 

cánh quạt và được cánh quạt đẩy ra ngoài môi trường qua ống phóng không. 

- Túi lọc bụi được lồng bên ngoài khung thép để chống bẹp túi khi quạt hút hoạt động. 

- Bụi được tách ra khỏi thành túi lọc nhờ hệ thống sả bụi tự động bằng khí nén. 

- Bụi từ các túi lọc được thu gom xử lý theo quy định. 

-Túi lọc được sử dụng và định kì 1 năm/lần thay thế nhằm tăng hiệu suất xử lý. 

Hiệu quả xử lý: Chất lượng khí thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B. 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống thu hồi bụi từ hệ thống phun bi số 1 như sau: 

TT Thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị 
Số 

lượng 

1 Quạt hút 
- Loại: Li tâm truyền động trực tiếp 

- Công suất: 7 kW/3P/380VAC/50-60HZ 
Cái 1 

2 
Motor xả cặn lọc 

túi vải 
- Công suất: 0,4 kW Cái 1 

3 Xyclon 
- Vật liệu: Thép CT3, sơn epoxy 

- Kích thước: D*H = 800*1600mm 
Cái 1 
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TT Thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị 
Số 

lượng 

4 
Thiết bị lọc bụi 

túi vải 

- Vật liệu túi lọc: PE chống tĩnh điện 

- Kích thước: ɸ147x2000mm 
Cái 25 

5 Ống hút 
- Vật liệu: Thép 

- Kích thước: DN300 
Hệ 1 

6 
Ống phóng 

không 

- Vật liệu: Thép mạ kẽm 

- Kích thước:  DN200, chiều dài 10m 
Hệ 1 

7 
Ống thu khí 

nhánh 

- Vật liệu: Thép mạ kẽm 

- Kích thước:  DN140, gồm 5 nhánh, 

tổng chiều dài 10 m 

Hệ 1 

-  Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý bụi, khí thải: không sử dụng hóa chất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Hệ thống thu hồi bụi của máy phun bi số  2 (công đoạn phun bi) 

- Công suất: 1.500 m3/h 

Hình ảnh hệ thống thu hồi bụi của máy phun số 1 

bi 1 
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Hình 3.9. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý bụi máy phun bi  số 2 

Thuyết minh quy trình công nghệ 

Sản phẩm sau công đoạn gia công được cho vào hệ thống phun bi để loại bỏ lớp 

bụi bẩn bám trên bề mặt sản phẩm trước khi chuyển công đoạn kế tiếp. Dự án sử dụng 

hạt bi với kích thước viên bi inox là 0.3mm, tần số bắn là 45 – 50 Hz để làm nhẵn, làm 

sạch, sáng bề mặt sản phẩm. 

Đầu tiên, sản phẩm sẽ được treo vào giá treo (JIG) và đưa vào buồng phun bi của 

máy. Tiếp đến, các viên bi inox sẽ được điều khiển tự động bằng cơ cấu phun bi, ở đây 

bi sẽ được phun vào bề mặt sản phẩm nhằm làm sạch, tạo độ nhám đều trên bề mặt sản 

phẩm. Quá trình làm sạch sẽ phát sinh bụi kim loại trong buồng phun bi. Trong buồng 

phun bi, vì bi inox nặng hơn bụi nên rơi xuống phễu hứng bi ở phía dưới buồng phun, 

từ đó bi inox được đưa lên trên nhờ trục vít và guồng tời bi để tái sử dụng. 

 

 

Đường ống 

Lọc thô Xyclon 

Lọc bụi túi vải 

Quạt hút 

Khí sạch ra ngoài môi trường  

Ống phóng không 

Bụi thải Thuê xử 

lý 

Phễu thu 

 

Bụi máy phun bi 

Bi vỡ quay lại tái sử dụng 
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 1. Thiết bị phun bi. 

2. Buồng phun bi. 

3. Phễu thu bi. 

4. Trục vít. 

5. Thiết bị tời bi. 

6. Ống hút bụi guồng cát. 

7. Tời xích (palang điện). 

8. Xi lanh đóng mở cửa. 

9. Cửa buồng phun bi. 

10.Giá treo sản phẩm. 

 

 

 

Bụi sinh ra trong quá trình phun bi bay lơ lửng trong buồng phun bi, rồi bụi được 

hút vào phễu thu nhờ áp suất hút của máy tạo ra. Bụi đi theo đường ống hút đến thiết 

bị lọc thô cyclone, bên trong thiết bị lọc thô vận tốc các hạt bụi bị giảm, nhờ đó mà các 

hạt có kích thước lớn sẽ rơi xuống theo ống dẫn quay lại máy tái sử dụng, còn các hạt 

bụi nhỏ và nhẹ sẽ tiếp tục đi theo đường ống và đi tới tháp lọc bụi, tại đây bụi được giữ 

lại tại các thành túi lọc và rơi xuống thùng chứa bụi. 

Khí sạch được quạt hút hút ra qua thành túi lọc bụi đi lên miệng túi lọc, đi đến 

cánh quạt và được cánh quạt đẩy ra ngoài môi trường qua ống phóng không. 

- Túi lọc bụi được lồng bên ngoài khung thép để chống bẹp túi khi quạt hút hoạt động. 

- Bụi được tách ra khỏi thành túi lọc nhờ hệ thống xả bụi tự động bằng khí nén. 

- Bụi từ các túi lọc được thu gom và xử lý theo quy định. 

- Túi lọc được sử dụng và thay thế định kì 1 năm/ lần nhằm tăng hiệu suất xử lý. 

Hiệu quả xử lý: Chất lượng khí thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi của máy phun bi số 2: 

TT Thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị 
Số 

lượng 

1 Quạt hút 
- Loại: Li tâm truyền động trực tiếp 

- Công suất: 3,7 kW/3p/220VAC/50-60Hz 
Cái 1 

2 
Xả cặn lọc 

túi vải 
- Van kéo tay Cái 1 

4 
Thiết bị lọc 

bụi túi vải 

- Vật liệu túi lọc: PE chống tĩnh điện 

- Kích thước: ɸ147x2000mm 
Cái 36 
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TT Thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị 
Số 

lượng 

5 Ống hút 
- Vật liệu: Thép 

- Kích thước: DN300 
Hệ 1 

6 
Ống phóng 

không 

- Vật liệu: Thép mạ kẽm 

- Kích thước:  DN200, chiều dài 6m 
Hệ 1 

-  Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý bụi, khí thải: không sử dụng hóa chất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hệ thống thu hồi bụi của máy phun bi số  3, 4 (khu vực mài, cắt bavia công 

đoạn đúc): có công nghệ xử lý, công suất như nhau. 

 - Công suất: 6.500 m3/h  

 

Hình 3.10. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý bụi máy phun bi số 3, 4 

Bụi máy phun bi 

Ống dẫn khí 

Lọc bụi túi vải 

Xyclon  

 

Quạt hút 

Khí sạch ra ngoài môi 

trường  

Ống phóng 

không 

Bụi thải Thuê xử lý 

Hình ảnh hệ thống thu hồi bụi của máy phun bi số 2  
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Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Sản phẩm sau công đoạn gia công sẽ được cho vào hệ thống phun bi để loại bỏ 

lớp bụi bẩn bám trên bề mặt sản phẩm trước khi sơn. Dự án sử dụng hạt bi với kích 

thước viên bi là 0,3 mm, tần số là 50HZ để làm nhẵn, làm sạch, sáng bề mặt sản phẩm. 

Đầu tiên, sản phẩm sẽ được treo vào buồng làm sạch của máy phun bi. Tiếp đến 

các viên bi sẽ được điều khiển tự động bằng các vòi phun vào bề mặt các sản phẩm 

nhằm làm sạch, sáng bề mặt sản phẩm. Quá trình làm sạch làm sẽ phát sinh bụi kim 

loại. Các tạp chất trên bề mặt sản phẩm và bi thép sẽ được đẩy xuống sàn thu hồi và 

được theo băng tải và thang nâng gầu đưa đến bộ phận tách bi thép và bụi. Tại đây, bi 

thép sẽ được giữ lại để tái sử dụng, bụi bẩn được tách khỏi bi thép và được đẩy sang 

thùng chứa bụi. Khí thải mang theo bụi và bi vỡ quá trình làm sạch của máy phun bi 

theo đường ống dẫn khí đưa vào cyclone để thu hồi bụi có kích thước lớn, theo quán 

tính dùng khí có chứa bụi nhỏ tiếp tục được dẫn sang thiết bị lọc bụi túi vải tại đây bụi 

được giữ lại trong các túi vải. Khí sạch được quạt hút hút ra ngoài môi trường qua ống 

phóng không. Bụi từ cyclone và trong túi vải lọc được thu gom và thuê xử lý theo 

đúng quy định. Túi lọc được sử dụng và định kỳ thay thế nhằm tăng hiệu suất xử lý.  

Hiệu quả xử lý: Chất lượng khí thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B. 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống thu hồi bụi từ hệ thống phun bi số 3,4 như sau: 

TT Thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị 
Số lượng/ 

1hệ thống 

Số lượng/ 

2hệ thống 

1 Quạt hút 

- Loại: Li tâm truyền động 

trực tiếp 

- Công suất: 1,1 kW 

Cái 1 2 

2 
Mô tơ xả cặn 

lọc túi vải 
- Công suất: 0,4 kW Cái 1 2 

3 Xyclon 

- Vật liệu: Thép CT3, sơn 

epoxy 

- Kích thước: D*H = 

600*800mm 

Cái 1 2 

4 
Thiết bị lọc 

bụi túi vải 

- Vật liệu: Thép CT3, sơn 

epoxy 

- Kích thước: D*R*C = 

1,5*1,5*4m 

Cái 1 2 

5 Ống khói 

- Vật liệu: Thép mạ kẽm 

- Kích thước: DN200, 

chiều cao 20m 

Hệ 1 2 

-  Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý bụi, khí thải: không sử dụng hóa chất. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở 

Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam 
 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc- thông tin Tài nguyên và Môi trường 

ĐT: 02216.256.999                                                                                                            154 

5. Hệ thống xử lý bụi, khí thải từ khu vực phun sơn (4 hệ thống) 

Khu vực phun sơn sản phẩm tại công ty đã đầu tư 02 hệ thống tại nhà máy chính 

và 02 hệ thống tại nhà máy đúc vành  

Quy mô,  công nghệ xử lý của 4 hệ thống cụ thể như sau: 

- Quy mô, công suất:  

Khu vực sơn nhà máy chính 

Phòng phun sơn 1 lưu lượng xử lý: 64.800 m3/h.  

Phòng phun sơn 2 lưu lượng xử lý : 64.800 m3/h.  

Khu vực sơn nhà máy Đúc vành: 

Phòng phun sơn 1 lưu lượng xử lý: : 54.000 m3/h.  

Phòng phun sơn 2 lưu lượng xử lý : 61.000 m3/h.  

 - Sơ đồ công nghệ: 

Hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải từ khu vực phun sơn của công ty đã đầu tư 

với công nghệ như sau: 

 

Hình 3.11. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý bụi , khí thải sơn 

Thuyết minh quy trình công nghệ 

Công đoạn phun sơn được thực hiện trên buồng phun sơn có hệ thống thông hút 

gió đạt tiêu chuẩn, có hệ thống hấp thụ bụi và dung môi bằng màng nước chảy liên tục 

từ trên xuống. Lượng bụi và dung môi được hấp thụ vào màng nước. Hầu hết các dung 

môi trong thành phần sơn đều có khả năng hấp thụ tốt trong nước. Nước chứa bụi sơn 

sẽ được tách cặn sơn rồi tuần hoàn tiếp tục xử lý. Trong quá trình hoạt động sản xuất 

công ty thực hiện quan trắc môi trường định kỳ 3 tháng/lần tại các ống phóng không 

của hệ thống xử lý bụi, khí thải sơn của nhà máy chính và nhà máy đúc vành cho thấy 

kết quả phân tích các đợt đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

Bụi, khí thải khu vực sơn 

Quạt hút 

Màng nước thu bụi,  

dung môi sơn 

Ống phóng không 

Khí sạch ra ngoài môi trường  

Nước sạch Bể nước tuần hoàn 

Hệ thống XLNT 

Tuần hoàn lại 

Nước thải đã xử lý 

Tách cặn sơn 

xử lý riêng 
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19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT. Phương pháp xử lý bụi sơn bằng 

màng nước công ty đang áp dụng cho hiệu quả cao. 

Công đoạn này sử dụng sơn pha trong dung môi hữu cơ để sơn các sản phẩm nên 

sẽ phát sinh hơi dung môi và bụi sơn. Buồng sơn được thiết kế kín hoàn toàn, có hệ 

thống thông hút gió đạt tiêu chuẩn, có hệ thống hấp thụ bụi và dung môi bằng màng 

nước chảy liên tự từ trên xuống dưới. Lượng bụi sơn và một phần lượng dung môi sơn 

phát sinh sẽ được hấp thụ vào màng nước. Nước chứa bụi sơn sẽ được tách cặn sơn rồi 

tuần hoàn lại để tiếp tục xử lý.Sau một thời gian tuần hoàn nước bẩn sẽ được bơm một 

phần về hệ thống xử lý nước thải, định kỳ thay thế thuê đơn vị đầy đủ chức năng để xử 

lý theo đúng quy định. Với phương pháp này, một phần dung môi sơn phát sinh sẽ 

theo dòng không khí được quạt hút hút ra ngoài môi trường. Khí thải sau xử lý đảm 

bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT. 

- Thông số kỹ thuật của các thiết bị trong các hệ thống xử lý bụi, khí thải sơn 

TT Thiết bị Thông số Đơn vị 
Số lượng / 

1 hệ thống 

Số lượng / 

2 hệ thống 

1 Quạt hút  Cái 1 2 

2 Màng nước  Cái 1 2 

3 
Ống phóng 

không 

Vật liệu: Thép mạ kẽm 

- Kích thước: D x R = 

1,4 m x 0,9 m 

Cái 1 2 

4 Bể chứa nước  Bể 1 2 

5 Hệ thống lọc  HT 1 2 

6 Bơm nước  Chiếc 1 2 

-  Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý bụi, khí thải: nước sạch 

6. Hệ thống thu gom khí thải sấy trước sơn và sấy sau sơn 

Để khí thải tại công đoạn sấy đạt các tiêu chuẩn môi trường thì các hơi dung môi 

trong khí thải trước khi thải ra ngoài môi trường đảm bảo QCVN 19:2009/BTNMT và 

QCVN 20:2009/BTNMT.  Công ty đã đầu tư hệ thống thu hồi khí thải sấy trước sơn 

và sấy sau sơn bao gồm quạt hút thải và đường ống gió thải khí nhằm giảm thiểu lượng 

khí trong lò và thải khí cửa lò, hệ thống thải khí cửa lò sấy được bố trí trên phần đỉnh 

của đoạn cửa ra, vào của lò sấy, chức năng chủ yếu là loại bỏ khí nóng tại cửa lò sấy, 

để giảm thiểu khí nóng của lò sấy tràn vào trong nhà xưởng. 

- Tại nhà máy chính công ty đã đầu tư hệ thống thu hồi khí thải tại công đoạn sấy 

trước sơn và sấy sau sơn sau đó theo đường ống dẫn thoát ra ngoài qua 01 ống thoát 

khí chung. 
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- Tại nhà máy đúc vành công ty đã đầu tư 01 hệ thống thu hồi khí thải tại công 

đoạn sấy trước sơn và 01 hệ thống thu hồi khí thải tại công đoạn sấy sau sơn. Mỗi hệ 

thống gồm 01 quạt hút và đường ống thoát khí. 

 - Sơ đồ nguyên lý thu gom: 

Hệ thống thu gom khí thải sấy trước và sau sơn của công ty đã đầu tư với công 

nghệ như sau: 

 
Hình 3.12. Sơ đồ hệ thống thu gom khí thải sấy trước và sau sơn 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Công đoạn sấy trước và sau sơn sử dụng gas làm nhiên liệu cấp nhiệt cho hầm 

sấy. Đây là một loại khí sạch do đó chỉ phát sinh các khí thải như CO2 và nhiệt dư.  

Lượng khí thải này được quạt hút có công suất thu gom và theo đường ống dẫn thải ra 

ngoài môi trường.  

Phương án lắp đặt hệ thống:  

+ Tại nhà máy chính, chủ dự án lắp đặt 02 quạt hút công suất 2,5 KW phía trên 

buồng sấy trước sơn và buồng sấy sau sơn. 

+ Tại nhà máy đúc vành lắp đặt 02 quạt hút 2,5 KW phía trên buồng sấy trước 

sơn và buồng sấy sau sơn. 

Hiệu quả xử lý: Khí thải ra ngoài môi trường đảm bảo đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT. 

-  Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý bụi, khí thải: không sử dụng hóa chất. 

7. Khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng 

Máy phát điện chỉ được sử dụng khi gặp sự cố mất điện nên thời gian sử dụng rất 

ngắn và không thường xuyên. Vì vậy lượng khí thải phát sinh là rất ít, ảnh hưởng cục 

bộ trong thời gian rất ngắn đến môi trường. 

8. Khí thải lò tôi 

Lò tôi sử dụng khí Nito và NH3 để tôi thấm làm tăng độ cứng cho sản phẩm.  

Lượng khí NH3 dư được xử lý bằng cách đốt, mặt khác lượng khí thải phát sinh là rất 

ít do đó ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể. 

 

Khí thải sấy trước và sau sơn 

Quạt hút 

Ống phóng 

không 

Khí ra ngoài môi trường  
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9. Tia phóng xạ tại khu vực hoạt động của máy X-ray 

Thiết bị X-ray khi đưa vào sử dụng lần đầu phải được kiểm định và cấp Giấy 

chứng nhận kiểm định, định kỳ 2 năm một lần hoặc sau khi sửa chữa, thay thế làm ảnh 

hưởng đến tính năng an toàn và độ chính xác của thiết bị.  

Công ty sử dụng 3 máy X-ray (01 máy tại nhà máy chính và 02 máy tại nhà máy 

đúc vành) để thực hiện công đoạn soi rỗ sản phẩm. Các máy X-ray đã được trang bị 

các bộ phận chống tia bức xạ tử ngoại để đảm bảo an toàn cho người vận hành trong 

quá trình hoạt động của máy. Ngoài ra, các máy X-ray vẫn được bố trí tại 1 khu vực 

riêng, có cửa khóa và có quy trình quản lý khóa và chìa khóa theo quy định tại Nghị 

định 142/2020/NĐ-CP. 

Nhân viên vận hành máy X ray phải được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về sử 

dụng thiết bị bức xạ, vận hành thiết bị chiếu xạ; có Giấy chứng nhận đào tạo an toàn 

bức xạ phù hợp với công việc bức xạ và có Chứng chỉ nhân viên bức xạ. Hàng năm 

nhân viên bức xạ phải được huấn luyện các quy định của cơ sở về các nội dung liên 

quan đến bảo đảm an toàn bức xạ, quy trình ứng phó sự cố bức xạ, được phổ biến các 

quy định mới, các thông tin mới về bảo đảm an toàn bức xạ. 

Đối với các các máy X ray kiểm tra lỗi linh kiện, toàn bộ cơ cấu gồm đầu phát tia 

X, gá đỡ mẫu kiểm tra và đầu dò được tích hợp bên trong thiết bị dạng hộp 6 cạnh. 

Thành hộp này được bọc bằng các tấm thép và chì đảm bảo che chắn tia X đến mức 

suất liều bức xạ cực đại rò rỉ ra ngoài thiết bị luôn nhỏ hơn 1mSv/h. Ở mặt trước thiết 

bị thường có 1 cửa sổ làm bằng kính chì có thể mở ra và đóng vào để công nhân có thể 

đưa mẫu vào kiểm tra và lấy ra. Hệ thống máy tính được tích hợp luôn bên trong thiết 

bị hoặc có thể đưa ra ngoài, còn màn hình và bàn điều khiển sẽ được đặt bên ngoài 

thiết bị ở khoảng cách dưới 1m. 

Hoạt động của máy X-ray làm phát sinh tia phóng xạ, tuy nhiên kết quả đo đạc 

trong môi trường lao động trong khu vực đặt máy đều nằm trong giới hạn cho phép. 

Mặt khác, nhà máy cũng bố trí một khu vực riêng để đặt máy và chỉ có cán bộ điều 

khiển hoạt động của máy mới được ra vào khu vực này. 

Ngoài ra, nhà máy cũng áp dụng các biện pháp thông thoáng nhà xưởng bằng hệ 

thống cấp gió điều hòa.Các thông số yêu cầu của hệ thống cấp gió điều hòa của cơ sở 

cụ thể như sau: 

Hệ 

thống 

Tổng 

lượng 

gió 

Yêu cầu cấp gió Vị trí cấp gió 

Lượng 

gió cấp 

(m3/h) 

Hệ 

thống 

cấp gió 

232.800 

( m3/h) 

- Mùa đông:  

t0: >200C 

Độ ẩm: >60%RH 

Phòng đậy nắp 11.400 

Phòng thổi khí 13.200 

Phòng sơn lót 66.000 
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Hệ 

thống 

Tổng 

lượng 

gió 

Yêu cầu cấp gió Vị trí cấp gió 

Lượng 

gió cấp 

(m3/h) 

điều 

hòa 

phòng 

sơn 

- Mùa hạ:  

t0: <300C 

Độ ẩm: >60%RH 

Độ tinh khiết: cấp 

độ F5 (qua lọc sơ 

cấp và lọc trung cấp) 

Buồng thông dẫn giữa hai 

phòng sơn 
6.000 

Phòng sơn bề mặt 66.000 

Buồng thông dẫn từ phòng sơn 

đến lò sấy 
11.400 

Phòng hành lang cạnh phòng 

sơn lót 
9.000 

Phòng hành lang cạnh phòng 

sơn bề mặt 
9.000 

Phòng pha sơn 27.000 

Hệ 

thống 

cấp gió 

điều 

hòa 

51.000 

(m3/h) 

- Mùa đông: nhiệt 

độ hình thành tự 

nhiên. Độ ẩm hình 

thành tự nhiên 

- Mùa hạ:  

t0: >200C.  

Độ ẩm: hình thành 

tự nhiên 

Độ tinh khiết: cấp 

độ F5 (qua lọc sơ 

cấp và lọc trung cấp) 

Cấp gió bổ sung cho khu vực 

tiền xử lý 
21.000 

Cấp gió sozai 3.600 

Cấp gió cho khu vực kiểm tra 

thành phẩm 
4.200 

Cấp gió cho khu vực làm mát 

sau lò sấy khô nước 
3.600 

Cấp gió cho khu vực làm mát 

sau lò sấy sau sơn 
3.600 

Phòng mài sửa 2.400 

+ Hệ thống cấp gió điều hòa phòng sơn của cơ sở cụ thể như sau: 

TT Đoạn công nghệ Thiết bị tổ hợp thành Tác dụng 

1 Tăng nhiệt một lần Thiết bị đốt và đường ống Tăng nhiệt, hạ ẩm 

2 Lọc 

Thiết bị lọc dạng cuộn tự 

động 

Lọc hiệu quả sơ cấp: loại bỏ 

tạp chất thô 

Thiết bị lọc dạng túi 
Lọc hiệu quả trung cấp: loại 

bỏ những hạt bụi 

3 Phun ẩm 

Tấm dẫn chảy đều, tấm chắn 

nước, bể nước, bơm phun 

ẩm và đường ống 

Tăng nhiệt hạ ẩm, trừ khử 

hạt bụi nhỏ li ti, hấp thu vật 

chất hóa học trong không khí 

4 Làm mát 

Máy chiller, tháp làm mát, 

bơm tuần hoàn nước lạnh, 

thiết bị trao đổi nhiệt và 

đường ống 

Hạ nhiệt 

5 Tăng nhiệt lần hai 

Lò nấu nước nóng, bơm tuần 

hoàn nước, thiết bị tản nhiệt 

và đường ống 

Tăng nhiệt hạ ẩm 
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+ Hệ thống cấp gió điều hòa cho người làm việc của cơ sở cụ thể như sau: 

TT Đoạn công nghệ Thiết bị tổ hợp thành Tác dụng 

1 Lọc 

Thiết bị lọc dạng cuộn tự 

động 

Lọc hiệu quả sơ cấp: loại bỏ 

tạp chất thô 

Thiết bị lọc dạng túi 
Lọc hiệu quả trung cấp: loại 

bỏ những hạt bụi 

2 Tăng nhiệt 

Lò nấu nước nóng, bơm tuần 

hoàn nước, thiết bị tản nhiệt 

không khí và đường ống 

Tăng nhiệt 

3 Làm mát 

Máy chiller, tháp làm mát, 

bơm tuần hoàn nước lạnh, 

thiết bị trao đổi nhiệt và 

đường ống 

Hạ nhiệt 

3.3.  Công trình, thiết bị lưu giữ, xử lý chất thải thông thường 

*) Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường của cơ sở 

 Nguồn phát sinh chất thải rắn của công ty bao gồm chất thải rắn sinh hoạt và 

chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Khi công suất đạt 2.000.000 bộ sản phẩm/năm lượng 

chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án khoảng 162.831 Kg/năm, dự kiến khi công 

suất đạt 3.500.000 bộ sản phẩm/năm lượng chất thải rắn sinh hoạt tăng lên với khối 

lượng khoảng 284.954 Kg/năm. 

Khối lượng bùn cặn từ hệ thống bể phốt, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập 

trung và hố ga thoát nước (phát sinh không liên tục) của Nhà máy khi công suất dự án 

đạt 2.000.000 bộ sản phẩm/năm là 1.945 m3/năm và khi công suất dự án đạt 3.500.000 

bộ sản phẩm/năm thì khối lượng phát sinh khoảng 3.404 m3/năm.  

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Thành phần chất thải rắn công nghiệp 

thông thường của Nhà máy được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 3.10. Thành phần, khối lượng chất thải rắn sản xuất 

STT Thành phần 
Nguồn 

phát sinh 
Đơn vị 

Khối lượng 

2.000.000 

bộ SP/năm 

3.500.000 

bộ SP/năm 

I Chất thải từ hoạt động sản xuất   

1 Gang phế liệu 
Lò nấu 

nhôm 
Kg/năm 66.700 240.714 

2 Sắt phế liệu  Kg/năm 139.000 176.669 

3 Nhựa thải (Nhựa 

PE, nhựa loại II) 

Kho, văn 

phòng 
Kg/năm 17.700 17.812 

4 Gỗ củi các loại 
Kho 

nguyên liệu 
Kg/năm 10.400 2.952 
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STT Thành phần 
Nguồn 

phát sinh 
Đơn vị 

Khối lượng 

2.000.000 

bộ SP/năm 

3.500.000 

bộ SP/năm 

5 Giấy, bìa catton Văn phòng Kg/năm 18.200 32.100 

6 Xỉ nhôm 
Bộ phận 

đúc 
Kg/năm 375.700 1.479.800 

7 Bột mài thải 
Bộ phận 

mài 
Kg/năm 52.843 62.977 

8 Bột xỉ 
Bộ phận 

đúc 
Kg/năm 149.347 261.356 

9 Lốp xe cao su hủy 
Xưởng đúc 

vành 
Kg/năm 827 1.446 

II Chất thải từ hoạt động y tế   

1 

Vỏ thuốc, vỏ chai 

các loại (như nước 

muối, cồn sát trùng, 

nước rửa tay…) 

Phòng y tế Kg/năm 50 87,5 

Tổng Kg/năm 1.636.106 2.863.186 

*) Công trình, thiết bị lưu giữ, xử lý chất thải thông thường 

Khu lưu giữ chất thải của Công ty được xây dựng tại khu đất hiện có với tổng 

diện tích khoảng 262,74 m2, bao gồm diện tích khu lưu giữ chất thải công nghiệp 

thông thường và sinh hoạt là 62,1 m2. Khu lưu trữ này được thiết kế thông thoáng có 

mái che tránh mưa, nền cứng bằng bê tông lót lớp kim loại 0,8mm chống thấm, chống 

rò rỉ, thiết kế bờ ngăn rãnh thoát chống ngập úng. Khu lưu giữ chất thải được lắp đặt 

hệ thống cửa không cho người đi qua lại, chỉ cho phép những nhân viên có đầy đủ về 

BHLĐ đi vào phân loại và đổ rác theo giờ từng ca quy định.  

3.4.  Công trình, thiết bị lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

*) Nguồn phát sinh chất thải nguy hại của cơ sở 

Nguồn phát sinh chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động của Nhà máy bao 

gồm: quá trình thắp sáng nhà xưởng, hoạt động văn phòng và chất thải từ quá trình sản 

xuất. Danh mục các chất thải nguy hại có thể phát sinh như sau: 

Bảng 3.11. Danh mục các chất thải nguy hại có thể phát sinh của nhà máy 

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối lượng chất thải (Kg/năm) 

2.000.000 bộ 

SP/năm 

3.500.000 bộ 

SP/năm 

1 Bùn thải sau quá trình xử lý nước 

thải 
02 05 01 225.200 394.100 

2 Dầu tổng hợp thải từ quá trình gia 

công tạo hình 
07 03 05 176.808 309.413 
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TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối lượng chất thải (Kg/năm) 

2.000.000 bộ 

SP/năm 

3.500.000 bộ 

SP/năm 

3 
Vẩy nhôm dính dầu, Phoi nhôm 

dính dầu, Phoi nhôm lẫn gang 

dính dầu 

07 03 11 1.391.292 2.434.760 

4 Phoi, mạt sắt dính dầu 07 03 11 15.338 26.842 

5 Bã sơn thải 08 01 03 81.138 141.992 

6 Dung môi tẩy sơn, Thinner thải 08 01 05 3.877 6.785 

7 Nước thải từ quá trình xử lý khí và 

các loại nước thải khác 
12 01 02 34.462 60.308 

8 Dầu động cơ, hộp số bôi trơn thải 17 02 03 129.938 227.392 

9 Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau 

nhiễm TPNH 
18 02 01 91.215 159.627 

10 Bao bì cứng thải bằng kim loại 18 01 02 49.438 86.516 

11 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 3.841 6.721 

12 Bao bì cứng thải bằng các vật liệu 

khác 
18 01 04 723 1.265 

13 Bã sơn bám dính trên Jig treo chi 

tiết sơn 

08 01 03 

11 04 01 
31.872 55.775 

14 Bã sơn bám dính trên Nắp Jig treo 

chi tiết sơn 
11 04 01 30.794 53.889 

15 
Chất thải nguy hại từ hoạt động 

của phòng y tế ( bông băng gạc 

dính máu…) 
13 01 01 5 10 

Tổng 2.265.940 3.965.397 

*)  Biện pháp giảm thiểu do tác động của chất thải nguy hại 

Diện tích khu lưu giữ chất thải nguy hại là 200,64 m2. Khu lưu trữ này được thiết 

kế thông thoáng có mái che tránh mưa, nền cứng bằng bê tông lót lớp kim loại 0.8mm 

chống thấm, chống rò rỉ, thiết kế bờ ngăn rãnh thoát chống ngập úng. Khu lưu giữ chất 

thải được lắp đặt hệ thống cửa không cho người đi qua lại, chỉ cho phép những nhân 

viên có đầy đủ về BHLĐ đi vào phân loại và đổ rác theo giờ từng ca quy định. Khu 

lưu giữ chất thải nguy hại được phân khu và có dán các dấu hiệu cảnh báo rõ ràng theo 

TCVN 6707:2009: Chất thải nguy hại -  Dấu hiệu cảnh báo. Đối với chất thải lỏng 

được chứa trong thùng chứa đặt trong khu vực có rãnh thu hóa chất trong trường hợp 

tràn đổ của nhà lưu giữ. Rãnh thu chất lỏng có kích thước lớn nhất 0,25m x 0,15m x 

5m, kích thước nhỏ nhất 0,15m x 0,15m x 15m và hố thu chất lỏng trong khu lưu giữ 

chất thải nguy hại có kích thước là 1,37m x 2,1m x 1m = 2,9m3 
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 Bên trong khu lưu giữ chất thải nguy hại bố trí 10 ngăn để phân loại chất thải 

nguy hại (vách ngăn cao tối thiểu 1,5m). Theo TCVN 6707:2009, phân loại các chất 

thải của dự án được dán các biển cảnh báo như sau:  

+ Biển 6.3.1: cảnh báo chất lỏng dễ cháy 

+ Biển 6.3.2: cảnh báo chất rắn dễ cháy 

+ Biển 6.3.3: cảnh báo chất rắn dễ cháy – dễ nổ 

+ Biển 6.6.1: cảnh báo chất thải chứa các chất độc hại 

Biển cảnh báo treo trên tường có vị trí thẳng thùng chứa chất thải, đúng vào tầm 

mắt người. Trên mỗi thùng đựng chất thải ghi rõ loại chất thải, mã chất thải nguy hại. 

Tại Nhà máy chính: Xỉ nhôm được lưu giữ tại khu lưu giữ chất thải tạm thời có 

diện tích 43m2 và bavia nhôm được lưu giữ tại khu lưu giữ tạm thời có diện tích 12m2 

tại xưởng đúc, cuối mỗi ca sản xuất công nhân sẽ thu gom xỉ nhôm và bavia nhôm về 

khu lưu giữ chất thải của nhà máy và thuê đơn vị có chức năng đem đi xử lý. 

Tại nhà máy đúc vành: Xỉ nhôm được lưu giữ tại khu lưu giữ chất thải tạm thời 

có diện tích 50m2 và bavia nhôm được lưu giữ tại khu lưu giữ tạm thời có diện tích 

10m2  cuối mỗi ca sản xuất công nhân sẽ thu gom xỉ nhôm và bavia nhôm về khu lưu 

giữ chất thải của nhà máy và thuê đơn vị có chức năng đem đi xử lý. 

Một số hình ảnh về biển cảnh báo chất thải nguy hại như sau: 

 

    

Hình 3.13. Dấu hiệu cảnh báo CTNH 

 Hình ảnh khu lưu giữ chất thải: 
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3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

*) Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung của cơ sở 

Nguồn phát sinh tiếng ồn từ hoạt động của các thiết bị máy móc trong dây 

chuyền sản xuất như: 

- Hoạt động của các phương tiện vận chuyển  

- Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động máy móc thiết bị sản xuất như: Máy mài via, 

máy dập via, máy phun bi, máy tiện, máy khoan taro, máy sọc rãnh, máy nén khí, máy 

phát điện, máy bơm. 

*) Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung của cơ sở 

- Bố trí hợp lý nhân lực làm việc trong các khu vực ô nhiễm ồn nhằm đảm bảo 

sức khỏe lâu dài cho các công nhân làm việc. 

- Các phương tiện vận tải sẽ được thường xuyên bảo dưỡng, đảm bảo độ ồn, 

nhằm đạt tiêu chuẩn hiện hành. Lập kế hoạch vận chuyển hợp lý để tránh tình trạng 

nhiều xe hoạt động cùng lúc gây ra mức ồn vượt tiêu chuẩn cho phép. 

- Máy móc thiết bị gây ồn được lắp đặt trên các bệ có gia cố bằng bê tông cốt 

thép, có ốc vít và đệm cao su,... để giảm chấn và tiếng ồn. Thường xuyên cân chỉnh và 

bảo dưỡng tốt các chi tiết của các máy móc thiết bị, tra dầu mỡ. 

- Trồng nhiều cây xanh có tán lá rộng xung quanh nhà ăn, nhà kho, nhà xưởng. 

Cây xanh có tác dụng rất lớn trong việc giảm thiểu sự lan truyền của tiếng ồn. 

- Trang bị nút chống ồn đạt tiêu chuẩn cho công nhân trực tiếp làm việc tại các 

bộ phận phát sinh tiếng ồn cao. 

- Bảo dưỡng thay thế phụ tùng thiết bị đúng quy trình của nhà sản xuất. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

Biện pháp giảm thiểu và phòng chống sự cố vận hành hệ thống xử lý môi 

trường của cơ sở 

- Biện pháp phòng ngừa sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý nước thải 

công ty thực hiện như sau: 

+ Trường hợp mất điện lưới thì sẽ đưa máy phát điện dự phòng đi vào hoạt 

động để vận hành hệ thống xử lý. 

+ Dự phòng máy khuấy, máy bơm trong trường hợp bị hỏng hóc, kịp thời thay 

thế và sửa chữa các máy hỏng. Định kỳ bảo dưỡng theo đúng quy trình của nhà sản xuất. 

+ Hệ thống rãnh thu gom nước thải khi xảy ra sự cố: Khi hệ thống gặp sự cố 

tràn bể, nứt vỡ bể nước chảy ra sẽ được hệ thống rãnh thu gom kích thước 

250mmx250mm  được xây xung quanh khu xử lý thu hồi về bể gom nước thải đảm 

bảo không cho nước thải tràn ra môi trường. 

+ Trường hợp lượng nước về khu xử lý nhiều có nguy cơ tràn thì dự án lắp hệ 

thống cảnh báo mực nước, khi mực nước tại bể đạt 75% thì hệ thống sẽ tự động báo 
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động (đèn, còi sẽ kêu cảnh báo), hệ thống bơm tự động sẽ kích hoạt và bơm nước từ 

các bể xử lý về bể ứng phó sự cố nước thải. 

+ Trường hợp các bể xử lý bị nứt thì phải tạm dừng cấp nước vào các bể xử lý và 

bơm về bể ứng phó sự cố nước thải.  

+ Trường hợp nước thải sau xử lý không đạt: nhà máy đã lắp đặt hệ thống cảnh 

báo tại trạm quan trắc nước thải với giá trị cài đặt là 70% giá trị tiêu chuẩn, khi có chỉ 

tiêu đạt tới 70% giá trị tiêu chuẩn hệ thống sẽ kích hoạt báo động đồng thời ngắt bơm 

xả thải, kích hoạt hệ thống van ngắt khẩn cấp ngăn không cho nước ra ngoài. Hệ thống 

bơm tự động bơm nước từ bể xả thải về bể ứng phó sự cố nước thải. 

Công ty đã xây dựng 01 bể UPSC xây BTCT, bọc lớp chống thấm FRB 3mm cho 

HTXLNT sinh hoạt nhà máy chính với thể tích lưu chứa là 200 m3 (kích thước 

DxRxC= 11,63x5,47x4,94), 01 bể UPSC xây BTCT bọc lớp chống thấm FRB 3mm 

cho HTXLNT công nghiệp nhà máy chính với thể tích lưu chứa là 500 m3 (kích thước 

DxRxC=  26,64x5,47x4,94), 01 bể UPSC xây BTCT bọc lớp chống thấm FRB 3mm 

cho HTXLNT tập trung nhà máy đúc vành với thể tích lưu chứa là 500 m3(kích thước 

DxRxC=26,34x4,88x4,94).  

Ngoài ra, công ty áp dụng một số giải pháp kỹ thuật cụ thể như sau: 

*) Giải pháp kỹ thuật cụ thể đối với nhà máy chính: 

Hệ thống rãnh, bể thu gom nước thải khi sảy ra sự cố: Khi hệ thống gặp sự cố 

tràn bể, nứt bể nước chảy ra sẽ được hệ thống rãnh thu gom được xây xung quanh khu 

xử lý thu hồi về bể gom nước thải sau đó nước thải  nước thải sẽ được thu gom toàn bộ 

đảm bảo không cho nước thải tràn ra môi trường. Trường hợp vỡ bể, nước thải tràn 

qua rãnh gom thì chặn cống thoát nước dùng bơm di động bơm về bể bê tông (ngăn 

tách dầu, tách rác) hoặc bể ứng phó sự cố. 

Dòng chảy của hệ thống là : Nước thải phát sinh từ bộ phận sản xuất được thu 

gom và bơm về khu xử lý nước thải qua kênh đo lưu lượng đầu vào, nước thải sẽ được 

chảy xuống bể thu gom tách dầu, tách rác với thể tích 31m3 khi lượng nước trong bể 

đạt khoảng 80% bể (28.8 m3) nước sẽ tự động chảy tràn sang bể lọc thô với thể tích 

49m3, khi lượng nước trong bể lọc  đạt 70% (34,3 m3) thể tích bể nước sẽ được chảy 

tràn sang bể điều hòa với thể tích bể là 200 m3. khi lượng nước trong bể điều hòa đạt 

khoảng 40% ( 80 m3) nước sẽ được bơm tới bể phản ứng để xử lý, khi nước trong bể 

điều hòa đạt đến 70% (140 m3) bể sẽ báo động đèn còi cảnh báo mức nước cao 

 Phương án 1 : Lượng nước về khu xử lý nhiều có nguy cơ tràn.   

+ Với lưu lượng trung bình khoảng 20 m3/h lượng nước chứa còn lại của bể 

không sử dụng đến là: 6,2+14,7+60 = 80,9 m3 tương đương với: 80,9:20 = 4 giờ  

=>Công ty có xây dựng bể ứng phó sự cố nước thải 500 m3 khi báo động nước 

đầy hệ sẽ còn thời gian an toàn là 4 giờ để chuẩn bị bơm về bể ứng phó sự cố 
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+ Khi hệ thống cảnh báo báo động : nhân viên vận hành hệ thống kiểm tra hệ 

thống xác định lỗi thiết bị hay lỗi nguồn cấp. 

 Lỗi thiết bị : Kiểm tra khắc phục nhanh nhất để khôi phục hệ thống . 

 Lỗi nguồn cấp: Kiểm tra vị trí phát sinh nước thải khắc phục  

  Phương án 2 bể xử lý bị nứt, vỡ . 

+ Bể lọc dầu bị nứt, vỡ: 

 - Tạm dừng cấp nước vào bể, chuyển nguồn cấp vào bể lọc dầu sang lọc thô; 

 -  Hút hết nước từ bể lọc dầu sang lọc thô; 

 - Nước thải chảy ra từ vết nứt, vỡ được hệ thống cống thu gom chống tràn thu 

gom về bể gom nước thải khu xử lý nước thải công nghiệp và được bơm đến bể lọc thô 

qua bơm chìm . 

+ Bể bê tông lọc thô bị nứt, vỡ: 

 - Tạm dừng cấp nước vào bể, chuyển nguồn cấp vào bể lọc thô sang điều hòa; 

 - Hút hết nước từ bể lọc thô sang điều hòa; 

 - Nước thải chảy ra từ vết nứt, vỡ được hệ thống cống thu gom chống tràn thu 

gom về bể gom nước thải khu xử lý nước thải công nghiệp và được bơm đến bể lọc 

dầu qua bơm chìm. 

+ Bể điều hòa bị nứt, vỡ: 

- Tạm dừng cấp nước vào bể, chuyển nguồn cấp từ bể lọc thô sang bể ứng phó sự cố; 

- Hút hết nước từ bể điều hòa sang bể ứng phó sự cố; 

- Nước thải chảy ra từ vết nứt, vỡ được hệ thống cống thu gom chống tràn thu 

gom về bể gom nước thải khu xử lý nước thải công nghiệp và được bơm đến bể lọc 

dầu qua bơm chìm, bơm đặt nổi trên mặt bể. Trường hợp tràn qua rãnh thu gom thì 

chặn cống thoát nước mưa dùng bơm di động hút về bể ứng phó sự cố. 

+ Bể của dây chuyền phản ứng bị nứt, vỡ (trợ nắng, kết tủa, keo tụ): 

- Tạm dừng cấp nước vào dây chuyền xử lý; 

- Hút hết nước từ các bể phản ứng sang bể lọc dầu; 

 - Nước thải chảy ra từ vết nứt, vỡ được hệ thống cống thu gom chống tràn thu 

gom về bể gom nước thải khu xử lý nước thải công nghiệp và được bơm đến bể lọc 

dầu qua bơm chìm. 

+ Bể lắng 1, 2, 3 bị nứt, vỡ (lắng 1, lắng 2, lắng 3): 

- Tạm dừng cấp nước vào bể lắng 1, lắng 2, lắng 3;      

- Hút hết nước từ các bể lắng về bể lọc dầu; 

- Nước thải chảy ra từ vết nứt, vỡ được hệ thống cống thu gom chống tràn thu 

gom về bể gom nước thải khu xử lý nước thải công nghiệp và được bơm đến bể lọc 

dầu qua bơm chìm. Trường hợp tràn qua rãnh thu gom thì chặn cống thoát nước mưa 

dùng bơm di động hút về bể lọc dầu. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở 

Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam 
 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc- thông tin Tài nguyên và Môi trường 

ĐT: 02216.256.999                                                                                                            166 

+ Bể chờ lọc, chờ xả : 

- Tạm dừng cấp nước vào bể lọc; 

- Hút hết nước từ các bể chờ lọc, chờ xả; 

- Nước thải chảy ra từ vết nứt, vỡ được hệ thống cống thu gom chống tràn thu 

gom về bể gom nước thải khu xử lý nước thải công nghiệp và được bơm đến bể lọc 

dầu qua bơm chìm. Trường hợp tràn qua rãnh thu gom thì chặn cống thoát nước mưa 

dùng bơm di động hút về bể lọc dầu. 

*) Giải pháp kỹ thuật đối với nhà máy đúc vành: 

Hệ thống rãnh thu gom nước thải khi sảy ra sự cố: Khi hệ thống gặp sự cố tràn 

bể, nứt vỡ bể nước chảy ra sẽ được hệ thống rãnh thu gom  được xây xung quanh khu 

xử lý thu hồi về bể gom nước thải khu xử lý nước thải với kích thước 250x250mm 

nước thải sẽ được thu gom toàn bộ đảm bảo không cho nước thải tràn ra môi trường. 

Dòng chảy của hệ thống là: Nước thải phát sinh từ bộ phận sản xuất được thu 

gom và bơm về khu xử lý nước thải qua kênh đo lưu lượng đầu vào nước thải công 

nghiệp nước thải sẽ được chảy xuống bể thu gom và tách dầu với thể tích 75 m3 khi 

lượng nước trong bể đạt 50% bể (37,5 m3) nước sẽ tự động chảy tràn sang bể điều hòa 

1 với thể tích 45m3 khi lượng nước trong bể điều hòa 1 đạt 50% ( 22,5 m3) thể tích bể 

nước sẽ được bơm tự động sang bể điều hòa 2 với thể tích bể là 75 m3 khi lượng nước 

trong bể đạt 85% (63,75 m3) nước sẽ được chảy tràn sang bể điều hòa 3 với thể tích 45 

m3 khi lượng nước tại bể điều hòa 3 đạt 40% (18 m3) nước sẽ được bơm tới bể phản 

ứng để xử lý . 

 Phương án 1: Lượng nước về khu xử lý nhiều có nguy cơ tràn.  

+ Với lưu lượng  vào lớn nhất là 46 m3/h khu xử lý nước thải công nghiệp, sinh 

hoạt nhà máy đúc vành có sức chịu đựng vơi thời gian là : 75+45+75+45+25= 265 m3 

265/46 = 5,5  giờ 

Tại bể điều hòa 3 lắp hệ thống cảnh báo mực nước, khi mực nước tại bể đạt 75% 

thì hệ thống sẽ tự động báo động (đèn, còi sẽ kêu cảnh báo ) khi đó bể còn chứa được 

11,25m3   

 Công ty sẽ xây dựng bể ứng phó sự cố nước thải 500 m3 khi báo động nước 

đầy hệ thống bơm tự động sẽ kích hoạt và bơm nước từ bể điều hòa 3 về bể ứng phó sự 

cố nước thải. 

+ Khi hệ thống cảnh báo báo động: nhân viên vận hành hệ thống kiểm tra hệ 

thống xác định lỗi thiết bị hay lỗi nguồn cấp. 

 Lỗi thiết bị: Kiểm tra khắc phục nhanh nhất để khôi phục hệ thống. 

 Lỗi nguồn cấp: Kiểm tra vị trí phát sinh nước thải khắc phục.  

 Phương án 2 bể xử lý bị nứt  
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+ Bể gom, tách dầu nứt: 

- Tạm dừng cấp nước vào bể gom tách dầu, chuyển nguồn cấp từ bể gom, tách 

dầu sang bể điều hòa 1; 

- Hút hết nước từ bể gom ,tách dầu sang bể điều hòa 1; 

- Nước thải chảy ra từ vết nứt được hệ thống cống thu gom chống tràn thu gom 

về bể gom nước thải khu xử lý nước thải công nghiệp và được bơm đến bể điều hòa 2 

qua bơm màng . 

+ Bể điều hòa 1 bị nứt: 

- Tạm dừng cấp nước vào bể điều hòa 1 khóa van chảy tràn từ bể gom,tách dầu 

sang bể điều hòa 1. Lắp bơm hút nước từ bể gom ,tách dầu sang bể điều hòa 2; 

- Hút hết nước từ bể điều hòa 1 sang bể điều hòa 2; 

- Nước thải chảy ra từ vết nứt được hệ thống cống thu gom chống tràn thu gom 

về bể gom nước thải khu xử lý nước thải công nghiệp và được bơm đến bể điều hòa 2 

qua bơm màng . 

+ Bể điều hòa 2 bị nứt: 

- Tạm dừng cấp nước vào bể điều hòa 2 tắt bơm từ điều hòa 1 sang điều hòa 2, 

mở van chảy tràn từ bể điều hòa 1 sang bể điều hòa 3; 

- Hút nước từ bể điều hòa 2 sang bể điều hòa 3; 

- Nước thải chảy ra từ vết nứt được hệ thống cống thu gom chống tràn thu gom 

về bể gom nước thải khu xử lý nước thải công nghiệp và được bơm đến bể gom ,tách 

dầu qua hệ thống bơm điện. 

+ Bể điều hòa 3 bị nứt: 

- Tạm dừng cấp nước từ bể điều hòa 2 sang bể điều hòa 3.  Mở van cấp nước từ bơm 

điều hòa 1 đến bể phản ứng, khóa van cấp nước từ bể điều hòa 1 sang bể điều hòa 2; 

- Hút nước từ bể điều hòa 3 về bể ứng phó sự cố; 

- Nước thải chảy ra từ vết nứt được hệ thống cống thu gom chống tràn thu gom 

về bể gom nước thải khu xử lý nước thải công nghiệp và được bơm đến bể gom, tách 

dầu qua hệ thống bơm điện . 

+ Bể phản ứng bị nứt: 

- Dừng cấp nước vào bể phản ứng; 

- Xả nước từ bể phản ứng xuống bể gom nước thải khu xử lý nước thải công nghiệp; 

- Nước thải chảy ra từ vết nứt được hệ thống cống thu gom chống tràn thu gom 

về bể gom nước thải khu xử lý nước thải công nghiệp và được bơm đến bể gom, tách 

dầu qua hệ thống bơm điện. 

+ Bể tuyển nổi bị nứt: 

- Dừng cấp nước vào bể tuyển nổi; 

- Xả nước từ bể tuyển nổi  xuống bể gom nước thải khu xử lý nước thải công nghiệp; 
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- Nước thải chảy ra từ vết nứt được hệ thống cống thu gom chống tràn thu gom 

về bể gom nước thải khu xử lý nước thải công nghiệp và được bơm đến bể gom ,tách 

dầu qua hệ thống bơm điện. 

+ Bể hiếu khí 1 bị nứt: 

- Dừng cấp nước vào bể hiếu khí 1 , Khóa van cấp nước từ bể tuyển nổi đến bể 

hiếu khí 1; 

- Hút nước từ bể hiếu khí 1 sang bể hiếu khí 2; 

- Nước thải chảy ra từ vết nứt được hệ thống cống thu gom chống tràn thu gom 

về bể gom nước thải khu xử lý nước thải công nghiệp và được bơm đến bể gom ,tách 

dầu qua hệ thống bơm điện. 

+ Bể hiếu khí 2 bị nứt. 

- Dừng cấp nước vào bể hiếu khí 2, khóa van cấp nước từ bể tuyển nổi đến bể 

hiếu khí 2; 

- Hút nước từ bể hiếu khí 2 sang bể hiếu khí 1; 

- Nước thải chảy ra từ vết nứt được hệ thống cống thu gom chống tràn thu gom 

về bể gom nước thải khu xử lý nước thải công nghiệp và được bơm đến bể gom, tách 

dầu qua hệ thống bơm điện. 

+ Nứt bể lắng sinh học 1: 

- Dừng cấp nước vào bể hiếu khí 1, khóa van cấp nước từ bể tuyển nổi sang bể 

hiếu khí 1; 

- Hút nước trong bể lắng sinh học 1 sang bể hiếu khí 2; 

- Nước thải chảy ra từ vết nứt được hệ thống cống thu gom chống tràn thu gom 

về bể gom nước thải khu xử lý nước thải công nghiệp và được bơm đến bể gom, tách 

dầu qua hệ thống bơm điện. 

+ Nứt bể lắng sinh học 2: 

- Dừng cấp nước vào bể hiếu khí 2, khóa van cấp nước từ bể tuyển nổi sang bể 

hiếu khí 1; 

- Hút nước trong bể lắng sinh học 2 sang bể hiếu khí 1; 

- Nước thải chảy ra từ vết nứt được hệ thống cống thu gom chống tràn thu gom 

về bể gom nước thải khu xử lý nước thải công nghiệp và được bơm đến bể gom, tách 

dầu qua hệ thống bơm điện. 

+ Nứt bể trung gian:  

- Dừng nguồn cấp nước vào bể trung gian; 

- Bơm nước từ bể trung gian về bể gom, tách dầu qua bơm lọc cát; 

- Nước thải chảy ra từ vết nứt được hệ thống cống thu gom chống tràn thu gom 

về bể gom nước thải khu xử lý nước thải công nghiệp và được bơm đến bể gom, tách 

dầu qua hệ thống bơm điện. 
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+ Nứt bồn lọc cát 1: 

- Dừng cấp nước vào bồn lọc cát 1, Cấp nước qua bồn lọc cát 2; 

- Xả đáy bồn lọc cát 1, lấy vật liệu lọc ra ngoài , Hàn gia cố vết nứt; 

- Nước thải chảy ra từ vết nứt được hệ thống cống thu gom chống tràn thu gom 

về bể gom nước thải khu xử lý nước thải công nghiệp và được bơm đến bể gom, tách 

dầu qua hệ thống bơm điện. 

+ Nứt bồn lọc cát 2: 

- Dừng cấp nước vào bồn lọc cát 2, Cấp nước qua bồn lọc cát 1; 

- Xả đáy bồn lọc cát 2, lấy vật liệu lọc ra ngoài , Hàn gia cố vết nứt; 

- Nước thải chảy ra từ vết nứt được hệ thống cống thu gom chống tràn thu gom 

về bể gom nước thải khu xử lý nước thải công nghiệp và được bơm đến bể gom, tách 

dầu qua hệ thống bơm điện. 

+ Nứt bể chứa bùn: 

- Dừng mọi nguồn cấp bùn về bể chứa bùn; 

- Hút nước từ bể chứa bùn về bể gom, tách dầu; 

- Nước thải chảy ra từ vết nứt được hệ thống cống thu gom chống tràn thu gom 

về bể gom nước thải khu xử lý nước thải công nghiệp và được bơm đến bể gom, tách 

dầu qua hệ thống bơm điện. 

+ Bể xả thải bị nứt: 

- Dừng bơm lọc cát;  

- Hút hết nước từ bể xả thải về bể gom, tách dầu; 

- Xây dựng hệ thống gom nước thải tại bể xả thải nước thải rò rỉ, nứt, tràn tại bể 

xả thải sẽ được thu gom về bể gom nước thải khu xử lý nước thải công nghiệp và được 

bơm đến bể gom ,tách dầu qua hệ thống bơm điện. 

Phương án bơm ứng phó sự cố sử dụng cho nước thải sau xử lý không đạt. 

Nước sau xử lý chảy đến bể xả thải, tại bể xả thải đặt 2 bơm lấy mẫu chạy tự 

động luân phiên, lấy mẫu nước vào bể đặt sensor. Tại bể sensor lắp sensor: pH, nhiệt 

độ, TSS, COD, Amonia, dầu mỡ khoáng. Nước từ bể đặt các sensor được chảy tràn 

qua kênh lưu lượng đầu ra để kiểm soát lưu lượng nước. Nước thải được kiểm soát đầu 

ra sau bể xả thải tại kênh đo lưu lượng trước khi xả ra ngoài môi trường tại điểm xả đã 

được cấp phép. Nước thải đạt QCĐP 02:2019/HY. 

Để đảm bảo an toàn nhà máy đã lắp đặt hệ thống cảnh báo tại trạm quan trắc 

nước thải. Giá trị cài đặt cảnh bảo là 70% giá trị tiêu chuẩn, khi có chỉ tiêu đạt tới 70% 

giá trị tiêu chuẩn hệ thống sẽ kích hoạt báo động đồng thời ngắt bơm xả thải, kích hoạt 

hệ thống van ngắt khẩn cấp ngăn không cho nước ra ngoài. Hệ thống bơm tại bể xả 

thải được bật tự động bơm nước từ bể xả thải về bể ứng phó sự cố nước thải. 
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Khi báo động nhân viên vận hành khu xử lý xác định tại trạm quan trắc lỗi thiết 

bị hay lỗi nước thải đầu ra không đạt tiêu chuẩn. 

+ Lỗi thiết bị: Nhân viên liên lạc với bộ phận bảo dưỡng 2R tiến hành Reset, vệ 

sinh thiết bị. 

+ Lỗi nước thải đầu ra không đạt tiến hành đo kiểm các chỉ tiêu, điều chỉnh hệ 

thống đảm bảo các chỉ tiêu đạt tiêu chuẩn cho phép sau đó tiến hành đo đạc các chỉ 

tiêu tại bể trung gian đảm bảo các chỉ tiêu nước thải đạt tiêu chuẩn mới được phép xả 

ra bể xả thải. 

- Biện pháp phòng ngừa sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý bụi và khí 

thải của nhà máy: 

+ Bố trí cán bộ thường xuyên kiểm tra vận hành các thiết bị trong hệ thống xử lý 

khí thải; 

+ Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ để có biện 

pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo khí thải đạt tiêu chuẩn quy định trước khi thải 

ra ngoài môi trường. Chuẩn bị một số bộ phận, thiết bị dự phòng đối với một số các bộ 

phận dễ hư hỏng như: quạt hút, chụp hút…  

- Biện pháp phòng ngừa sự cố môi trường đối với khu lưu giữ chất thải của 

nhà máy:  

+ Xây dựng khu lưu giữ chất thải có mái che, xung quanh có gờ bao đề phòng 

khi có sự cố đổ vỡ, chất thải tràn ra ngoài gây nguy hiểm hoặc chất thải có thể lẫn vào 

nước mưa gây ô nhiễm môi trường. 

+ Khu lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau. 

Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ chất 

thải nguy hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy 

nổ. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ 

bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra. 

+ Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ đầu tư đã hợp đồng với các 

đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy 

định. Do đó, đơn vị được thu gom, vận chuyển và xử lý sẽ có các biện pháp để đề 

phòng và kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại.  

3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của cơ sở 

 Cơ sở không có thay đổi gì liên quan đến công trình bảo vệ môi trường so với 

nội dung của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 929/QĐ- 

UBND ngày 25/04/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp. 
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Chương IV . NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

 *) Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt: 

- Nước thải sinh hoạt: Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt của cơ sở tại 09 bể 

tự hoại và nước thải nhà ăn tại nhà máy chính; 05 bể tự hoại và nước thải nhà ăn tại 

nhà máy đúc vành với lưu lượng phát sinh khoảng 140,8 m3/ngày đêm. Vị trí phát sinh 

nước thải sinh hoạt cụ thể như sau: 

STT Nguồn phát sinh Đơn vị Lượng phát sinh 

I Nhà máy chính  95 

1 Nước thải khu vực vệ sinh tại  m3/ngày đêm 52 

2 Nước thải nhà ăn m3/ngày đêm 43 

II Nhà máy đúc vành m3/ngày đêm 45,8 

1 Nước thải khu vực vệ sinh tại  m3/ngày đêm 29,6 

2 Nước thải nhà ăn m3/ngày đêm 16,2 

*) Nguồn phát sinh nước thải sản xuất nhà máy chính: 

 - Nước thải sản xuất của nhà máy chính phát sinh khoảng 499 m3/ngày đêm, 

nguồn phát sinh nước thải sản xuất cơ sở từ 6 vị trí cụ thể như sau: 

+ Nước thải sản xuất phát sinh từ bộ phận đúc  khoảng 226 m3/ngày đêm. 

+ Nước thải sản xuất phát sinh từ bộ phận mài khoảng 35,98 m3/ngày đêm. 

+ Nước thải sản xuất phát sinh từ bộ phận gia công khoảng 2,2 m3/ngày đêm.  

+ Nước thải sản xuất phát sinh từ bộ phận sơn khoảng 167,8 m3/ngày đêm. 

+ Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình rửa lọc, pha hóa chất khoảng 67 

m3/ngày đêm  

+ Nước thải sản xuất phát sinh từ bộ phận kỹ thuật khoảng 0,02 m3/ngày đêm. 

 *) Nguồn phát sinh nước thải sản xuất nhà máy đúc vành 

 - Nước thải sản xuất của nhà máy chính phát sinh  khoảng 357,28 m3/ngày đêm, 

nguồn phát sinh nước thải sản xuất cơ sở từ 5 vị trí cụ thể như sau: 

+ Nước thải sản xuất phát sinh từ bộ phận đúc  khoảng 200,4 m3/ngày đêm. 

+ Nước thải sản xuất phát sinh từ bộ phận mài khoảng 5,38 m3/ngày đêm. 

+ Nước thải sản xuất phát sinh từ bộ phận gia công khoảng 1,6 m3/ngày đêm  

+ Nước thải sản xuất phát sinh từ bộ phận sơn khoảng 94,8 m3/ngày đêm. 

+ Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình rửa lọc, pha hóa chất khoảng 55,1 

m3/ngày đêm.  

4.1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị 

trí xả nước thải  
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- Dòng nước thải của cơ sở gồm 3 dòng thải:  

+ NTSH sau xử lý của nhà máy chính thải ra ngoài môi trường 

+ Nước thải sản xuất sau xử lý tại nhà máy chính thải ra ngoài môi trường 

+ Nước thải tập trung sau xử lý tại nhà máy đúc vành thải ra ngoài môi trường. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: sông Thiên Đức và hành lang sông Như Quỳnh tại 

thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. 

- Vị trí xả nước thải:  Tọa độ vị trí xả nước thải: 

Vị trí xả thải 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

105030’, múi chiếu 30) 

X Y 

Nước thải sinh hoạt sau xử lý của nhà 

máy chính 
2.322.651 549.084 

Nước thải sản xuất sau xử lý của nhà máy 

chính 
2.322.447 548.984 

Nước thải sinh hoạt + sản xuất nhà máy 

đúc vành 
2.322.651 549.084 

- Lưu lượng xả: 

Lưu lượng xả NTSH lớn nhất: 200 m3/ngày đêm (cấp phép theo công suất tối đa 

của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt). 

 Lưu lượng xả nước thải sản xuất lớn nhất: 499 m3/ngày đêm, (cấp phép theo 

công suất tối đa của hệ thống xử lý nước thải sản xuất). 

Lưu lượng xả nước thải sinh hoạt và sản xuất tại nhà máy đúc vành lớn nhất: 490 

m3/ngày đêm, (cấp phép theo công suất tối đa của hệ thống xử lý nước thải sản xuất). 

- Phương thức xả nước thải:  

Nước thải sinh hoạt sau xử lý được xả ra môi trường bằng phương thức tự chảy. 

Nước thải sản xuất của nhà máy chính sau xử lý được xả ra môi trường bằng 

phương thức tự chảy 

Nước thải sản xuất tại nhà máy đúc vành sau xử lý được xả ra môi trường bằng 

phương thức tự chảy. 

-  Chế độ xả nước thải: xả thải không tiên tục. 

- Chất lượng nước thải sau xử lý thải ra ngoài môi trường phải đảm bảo đạt giới 

hạn cho phép theo QCĐP 01:2019/HY và QCĐP 02:2019/HY cụ thể như sau: 

Bảng 4.1. Giá trị giới hạn đối với nước thải sinh hoạt 

Stt Thông số Đơn vị 

GHCP  

(QCĐP 01:2019/HY) Tần suất 

C Cmax 

1 pH - 5-9 5-9 
3 tháng/lần 

2 TSS mg/l 50 42,5 
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Stt Thông số Đơn vị 

GHCP  

(QCĐP 01:2019/HY) Tần suất 

C Cmax 

3 BOD5 mg/l 30 25,5 

4 TDS mg/l 500 500 

5 NO3
- mg/l 30 30 

6 Dầu mỡ, động thực vật mg/l 10 10 

7 Tổng các chất HĐBM mg/l 5 5 

8 PO4
3- mg/l 6 6 

9 Sunfua mg/l 1,0 1,0 

10 Amoni mg/l 5 5 

11 Tổng Coliforms MPN/100ml 3.000 3.000 

Bảng 4.2. Giá trị giới hạn đối với nước thải sản xuất 

Stt Thông số Đơn vị 

GHCP 

(QCĐP 02:2019/HY, 

Khy=0,85) 
Tần suất 

quan trắc 

C Cmax 

1 pH - 6-9 6-9 

3 tháng/lần 

2 Màu sắc Pt/Co 50 50 

3 Nhiệt độ oC 40 40 

4 SS (Chất rắn lơ lửng) mg/L 50 38,25 

5 BOD5 (20oC) mg/L 30 22,95 

6 COD mg/L 75 57,375 

7 As (Asen) mg/L 0,05 0,045 

8 Hg (Thuỷ ngân) mg/L 0,005 0,0045 

9 Pb (Chì) mg/L 0,1 0,09 

10 Cd (Cadimi) mg/L 0,05 0,045 

11 Crom (VI) mg/L 0,05 0,045 

12 Crom (III) mg/L 0,2 0,18 

13 Cu (Đồng) mg/L 2 1,8 

14 Zn (Kẽm) mg/L 3 2,7 

15 Ni (Niken) mg/L 0,2 0,18 

16 Fe (Sắt) mg/L 1 0,9 

17 Mn (Mangan) mg/L 0,5 0,45 

18 CN- (Xianua) mg/L 0,07 0,063 

19 Tổng phenol mg/L 0,1 0,09 

20 Sunfua mg/L 0,2 0,18 

21 F- (Florua) mg/L 5 4,5 

22 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 5 4,5 

23 NH4
+ -N (Amoni  tính theo N) mg/L 5 4,5 

24 N (Tổng nitơ) mg/L 20 18 

25 P (Tổng phốt pho) mg/L 4 3,6 

26 Cl- (Clorua) mg/L 500 450 
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Stt Thông số Đơn vị 

GHCP 

(QCĐP 02:2019/HY, 

Khy=0,85) 

Tần suất 

quan trắc 

27 Clo dư mg/L 1 0,9 

28 Coliform MPN/100mL 3.000 3.000 

29 
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật 

clo hữu cơ 
mg/L 0,045 0,045 

30 
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật 

phốt pho hữu cơ 
mg/L 0,27 0,27 

31 Tổng PCBs mg/L 0,0027 0,0027 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/L 0,1 0,1 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/L 1,0 1,0 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải  

Nguồn phát sinh khí thải tại nhà máy chính: 

STT Nguồn phát sinh Vị trí phát sinh 

1 Nguồn số 01 Khí thải sau hệ thống xử lý khói, bụi nhôm từ lò nấu nhôm 

(xưởng đúc 3-1) 

2 Nguồn số 02 Khí thải sau hệ thống xử lý khói, bụi nhôm từ lò nấu nhôm 

(xưởng đúc 3-2) 

3 Nguồn số 03 Khí thải sau hệ thống xử lý khói, bụi nhôm từ lò nấu nhôm 

(xưởng đúc 1) 

4 Nguồn số 04 Khí thải sau hệ thống xử lý khói, bụi nhôm từ lò nấu nhôm 

(xưởng đúc 2-1) 

5 Nguồn số 05 Khí thải sau hệ thống xử lý khói, bụi nhôm từ lò nấu nhôm 

(xưởng đúc 2-2) 

6 Nguồn số 06 Khí thải sau HTXL bụi từ công đoạn mài, làm sạch bavia 

(Mài 1) 

7 Nguồn số 07 Khí thải sau HTXL bụi từ công đoạn mài, làm sạch bavia 

(Mài 2) 

8 Nguồn số 08 Khí thải sau HTXL bụi từ công đoạn mài, làm sạch bavia 

(Mài 3) 

9 Nguồn số 09 Khí thải sau HTXL khí thải sấy trước và sau sơn 

10 Nguồn số 10 Khí thải sau HTXL khí thải khu vực sơn (KV sơn 1) 

11 Nguồn số 11 Khí thải sau HTXL khí thải khu vực sơn (KV sơn 2) 

12 Nguồn số 12 Khí thải sau HTXL bụi máy phun bi (Bi 1) 

13 Nguồn số 13 Khí thải sau HTXL bụi máy phun bi (Bi 2) 

14 Nguồn số 14 Khí thải sau HTXL bụi máy phun bi (Bi 3) 

15 Nguồn số 15 Khí thải sau HTXL bụi máy phun bi (Bi 4) 

Nguồn phát sinh bụi, khí thải tại Nhà máy đúc vành có 8 nguồn: 

STT Nguồn phát sinh Vị trí phát sinh 
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1 Nguồn số 01 Khí thải phát sinh tại lò nấu và buồng ủ từ lò nấu nhôm số 

1&2 (đúc vành 1)  

2 Nguồn số 02 Khí thải phát sinh tại lò nấu và buồng ủ từ lò nấu nhôm số 

3&4 (đúc vành 2) 

3 Nguồn số 03 Bụi phát sinh từ 28 máy mài cầm tay và 44 máy mài robot 

(dây chuyền mài số 3, 4, 5) 

4 Nguồn số 04 Bụi phát sinh từ 14 máy mài cầm tay (dây chuyền mài số 1, 

2 và phun bi) 

5 Nguồn số 05 Khí thải phát sinh từ công đoạn sấy trước sơn 

6 Nguồn số 06 Khí thải phát sinh từ công đoạn sấy sau sơn 

7 Nguồn số 07 Bụi sơn và khí thải phát sinh tại buồng phun sơn 1 

8 Nguồn số 08 Bụi sơn và khí thải phát sinh tại buồng phun sơn 2 

4.2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải  

Công ty đăng ký cấp phép xả bụi, khí thải tổng 23 vị trí, trong đó có 15 ống 

phóng không bụi khí thải sau xử lý ra ngoài môi trường của nhà máy chính và 8 ống 

phóng không bụi khí thải sau xử lý ra ngoài môi trường nhà máy đúc vành. Vị trí xả 

thải, lưu lượng thải và phương thức xả khí thải của từng nguồn cụ thể như sau: 

Stt 
Ký 

hiệu 
Dòng khí thải 

(Hệ tọa độ 

VN2000, kinh 

tuyến trục 

105030’, múi 

chiếu 30) 

Lưu 

lượng xả 

khí thải 

(m3/giờ) 

Phương 

thức xả khí 

thải 

I Dòng khí thải của nhà máy chính   

1 
KT01 

(OK1) 

Khí thải sau hệ thống xử lý 

khói, bụi nhôm từ lò nấu 

nhôm (xưởng đúc 3-1) 

X(m): 2.322.477 

Y(m): 549.308 
30.000 Cưỡng bức 

2 
KT02 

(OK2) 

Khí thải sau hệ thống xử lý 

khói, bụi nhôm từ lò nấu 

nhôm (xưởng đúc 3-2) 

X(m): 2.322.501 

Y(m): 549.314 
30.000 Cưỡng bức 

1 
KT03 

(OK3) 

Khí thải sau hệ thống xử lý 

khói, bụi nhôm từ lò nấu 

nhôm (xưởng đúc 1) 

X(m): 2.322.381 

Y(m): 549.274 
30.000 Cưỡng bức 

2 
KT04 

(OK4) 

Khí thải sau hệ thống xử lý 

khói, bụi nhôm từ lò nấu 

nhôm (xưởng đúc 2-1) 

X(m): 2.322.452 

Y(m): 549.306 
30.000 Cưỡng bức 

3 
KT05 

(OK5) 

Khí thải sau hệ thống xử lý 

khói, bụi nhôm từ lò nấu 

nhôm (xưởng đúc 2-2) 

X(m): 2.322.473 

Y(m): 549.302 
30.000 Cưỡng bức 

6 
KT06 

(OK6) 

Khí thải sau HTXL bụi từ 

công đoạn mài, làm sạch 

bavia (Mài 1) 

X(m): 2.322.441 

Y(m): 549.042 
60.000 Cưỡng bức 

7 KT07 Khí thải sau HTXL bụi từ X(m): 2.322.534 50.000 Cưỡng bức 
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Stt 
Ký 

hiệu 
Dòng khí thải 

(Hệ tọa độ 

VN2000, kinh 

tuyến trục 

105030’, múi 

chiếu 30) 

Lưu 

lượng xả 

khí thải 

(m3/giờ) 

Phương 

thức xả khí 

thải 

(OK07) công đoạn mài, làm sạch 

bavia (Mài 2) 

Y(m): 548.894 

8 
KT8 

(OK8) 

Khí thải sau HTXL bụi từ 

công đoạn mài, làm sạch 

bavia (Mài 3) 

X(m): 2.322.564 

Y(m): 548.926 
50.000 Cưỡng bức 

9 
KT9 

(OK9) 

Khí thải sau HTXL khí thải 

sấy trước và sau sơn 

X(m): 2.322.564 

Y(m): 548.811 
15.000 Cưỡng bức 

10 
KT10 

(OK10) 

Khí thải sau HTXL khí thải 

khu vực sơn (KV sơn 1) 

X(m): 2.322.625 

Y(m): 548.811 
64.800 Cưỡng bức 

11 
KT11 

(OK11) 

Khí thải sau HTXL khí thải 

khu vực sơn (KV sơn 2) 

X(m): 2.322.656 

Y(m): 548.811 
64.800 Cưỡng bức 

12 
(KT12) 

OK12 

Khí thải sau HTXL bụi máy 

phun bi (Bi 1) 

X(m): 2.322.407  

Y(m): 549.223 2.000 Cưỡng bức 

13 
KT13 

(OK13) 

Khí thải sau HTXL bụi máy 

phun bi (Bi 2) 

X(m): 2.322.409 

Y(m): 549.222 1.500 Cưỡng bức 

14 
KT14 

(OK14) 

Khí thải sau HTXL bụi máy 

phun bi (Bi 3) 

X(m): 232.241.9 

Y(m): 549.170 6.500 Cưỡng bức 

15 
KT15 

(OK15) 

Khí thải sau HTXL bụi máy 

phun bi (Bi 4) 

X(m): 2.322.399 

Y(m): 549.185 6.500 Cưỡng bức 

II Nhà máy đúc vành   

1 
KT16 

(OK16) 

Khí thải sau hệ thống xử lý 

khói, bụi nhôm từ lò nấu 

nhôm 1&2 (đúc vành 1) 

X(m): 2.322.841 

Y(m): 548.983 
60.000 Cưỡng bức 

2 
KT17 

(OK17) 

Khí thải sau hệ thống xử lý 

khói, bụi nhôm từ lò nấu 

nhôm 3&4 (đúc vành 2) 

X(m): 2.322.810 

Y(m): 548.983 
60.000 Cưỡng bức 

3 
KT18 

(OK18) 

Khí thải sau HTXL khói, bụi 

từ công đoạn mài, làm sạch 

bavia 

X(m): 2.322.718 

Y(m): 548.955 
55.000 Cưỡng bức 

4 
KT19 

(OK19) 

Khí thải sau HTXL khói, bụi 

từ công đoạn mài, làm sạch 

bavia và phun bi 

X(m): 2.322.808 

Y(m): 548.955 
55.000 Cưỡng bức 

5 
KT20 

(OK20) 

Khí thải sau HTXL khí thải 

sấy trước sơn 

X(m): 2.322.811 

Y(m): 549.070 
3.000 Cưỡng bức 

6 
KT21 

(OK21) 

Khí thải sau HTXL khí thải 

sấy sau sơn 

X(m): 2.322.780 

Y(m): 549.012 
4.800 Cưỡng bức 

7 
KT22 

(OK22) 

Khí thải sau HTXL khí thải 

khu vực sơn 1  

X(m): 2.322.872 

Y(m): 549.157 
54.000 Cưỡng bức 
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Stt 
Ký 

hiệu 
Dòng khí thải 

(Hệ tọa độ 

VN2000, kinh 

tuyến trục 

105030’, múi 

chiếu 30) 

Lưu 

lượng xả 

khí thải 

(m3/giờ) 

Phương 

thức xả khí 

thải 

8 
KT23 

(OK23) 

Khí thải sau HTXL khí thải 

khu vực sơn 2   

X(m): 2.322.903 

Y(m): 549.070 
61.000 Cưỡng bức 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường 19:2009/BTNMT, cột 

B với hệ số Kp= 0,8; Kv=0,8 đối với bụi, khí thải cụ thể như sau: 

Bảng 4.3. Giá trị giới hạn đối với bụi, khí thải  

STT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 

GHCP 

(QCVN19:2009/BTNMT, 

cột B, Kp= 0,8; Kv=0,8) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

1 Bụi tổng mg/Nm3 128 

03 tháng/lần 

2 CO mg/Nm3 640 

3 SO2 mg/Nm3 320 

4 NOx mg/Nm3 544 

5 HF mg/Nm3 12,8 

Bảng 4.4. Giá trị giới hạn đối với khí thải 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 

GHCP 

(QCVN20:2009/BTNMT, 

Kp= 0,8; Kv=0,8) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

1 Benzen mg/Nm3 3,2 

3 tháng/lần 

2 Xylen mg/Nm3 556,8 

3 Toluen mg/Nm3 480 

4 Ethyl acetate mg/Nm3 896 

5 n-Butyl acetate mg/Nm3 608 

6 Metanol mg/Nm3 166,4 

7 Ethyl benzen mg/Nm3 556,8 

8 Fomandehyt mg/Nm3 12,8 

9 n-butanol mg/Nm3 230,4 

10 Cyclo hexanol mg/Nm3 262,4 

 

- Vị trí, phương thức xả khí thải:  

+ Vị trí xả khí thải: tại các ống khói và ống phóng không sau hệ thống xử lý 

bụi, khí thải của cơ sở tại thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên. 
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+ Phương thức xả thải: cưỡng bức. 

+ Chế độ xả thải: Xả theo thực tế hoạt động. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung của cơ sở: 

+ Khu vực máy mài via của công đoạn mài của nhà máy chính và nhà máy đúc vành 

+ Khu vực máy tiện của công đoạn gia công 

+ Khu vực máy khoan taro tại công đoạn gia công 

+ Khu vực máy đúc tại công đoạn đúc 

+ Khu vực đập cuống 

+ Khu vực máy nén khí 

+ Khu vực máy phát điện 

+ Hoạt động của máy phát điện dự phòng 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường: 

Bảng 4.5. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

STT 
QCVN 26:2010/BTNMT 

Ghi chú 
Từ  6-21 giờ (dBA) Từ 21-6 giờ (dBA) 

1 70 55 Khu vực thông thường 

Bảng 4.6. Giá trị giới hạn đối với độ rung 

STT 
QCVN 27:2010/BTNMT 

Ghi chú 
Từ 6-21 giờ (dB) Từ 21-6 giờ (dB) 

1 70 60 Khu vực thông thường 

Ghi chú: 

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;  

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải 

nguy hại – Không có: 

 Cơ sở Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam tại TT Như 

Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên của Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe 

máy Việt Nam không thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. 

4.5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế hiệu từ nước 

ngoài làm nguyên liệu sản xuất – Không có: 

 Cơ sở Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam tại TT Như 

Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên của Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe 

máy Việt Nam không nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. 

4.6. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải: 

a, Nguồn phát sinh: 
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 + Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, ăn uống của công 

nhân viên tại cơ sở; 

 + Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Phát sinh từ hoạt động sản xuất tại 

cơ sở; 

 + Chất thải rắn nguy hại: Phát sinh từ hoạt động sản xuất tại cơ sở. 

 b, Khối lượng, chủng loại chất thải phát sinh: 

Bảng 4.7. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn sản xuất thông 

thường phát sinh 

TT Loại chất thải 

Khối lượng của cơ sở (nhà 

máy chính và nhà máy đúc 

vành) (Kg/năm) 

I Chất thải rắn sinh hoạt 284.954 

II Chất thải rắn sản xuất thông thường 2.863.186 

a Từ hoạt động sản xuất 2.863.098,5 

1 Gang phế liệu 240.714 

2 Sắt phế liệu 176.669 

3 Nhựa thải (Nhựa PE, nhựa loại II) 17.812 

4 Gỗ củi các loại 2.952 

5 Giấy, bìa catton 32.100 

6 Xỉ nhôm 1.479.800 

7 Bột mài thải 62.977 

8 Bột xỉ 261.356 

9 Lốp xe cao su hủy 1.446 

b Từ hoạt động y tế 87,5 

1 Vỏ thuốc, vỏ chai các loại (như nước 

muối, cồn sát trùng, nước rửa tay…) 
87,5 

III Chất thải nguy hại 3.965.397 

1 Bùn thải sau quá trình xử lý nước thải 394.100 

2 Dầu tổng hợp thải từ quá trình gia công 

tạo hình 
309.413 

3 Vẩy nhôm dính dầu, Phoi nhôm dính dầu, 

Phoi nhôm lẫn gang dính dầu 
2.434.760 

4 Phoi, mạt sắt dính dầu 26.842 

5 Bã sơn thải 141.992 

6 Dung môi tẩy sơn, Thinner thải 6.785 

7 Nước thải từ quá trình xử lý khí và các 

loại nước thải khác 
60.308 
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TT Loại chất thải 

Khối lượng của cơ sở (nhà 

máy chính và nhà máy đúc 

vành) (Kg/năm) 

8 Dầu động cơ, hộp số bôi trơn thải 227.392 

9 Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau nhiễm 

TPNH 
159.627 

10 Bao bì cứng thải bằng kim loại 86.516 

11 Bao bì cứng thải bằng nhựa 6.721 

12 Bao bì cứng thải bằng các vật liệu khác 1.265 

13 Bã sơn bám dính trên Jig treo chi tiết sơn 55.775 

14 
Bã sơn bám dính trên Nắp Jig treo chi tiết 

sơn 
53.889 

15 
Chất thải nguy hại từ hoạt động của phòng 

y tế ( bông băng gạc dính máu…) 
10 

 c, Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải: 

Khu lưu giữ chất thải của Công ty được xây dựng tại khu đất hiện có với tổng 

diện tích khoảng 262,74 m2, bao gồm diện tích khu lưu giữ chất thải công nghiệp 

thông thường và sinh hoạt là 62,1 m2, diện tích khu lưu giữ chất thải nguy hại là 

200,64 m2. Khu lưu trữ này được thiết kế thông thoáng có mái che tránh mưa, nền 

cứng bằng bê tông lót lớp kim loại 0,8 mm chống thấm, chống rò rỉ, thiết kế bờ ngăn 

rãnh thoát chống ngập úng. Khu lưu giữ chất thải được lắp đặt hệ thống cửa không cho 

người đi qua lại, chỉ cho phép những nhân viên có đầy đủ về BHLĐ đi vào phân loại 

và đổ rác theo giờ từng ca quy định. Khu lưu giữ chất thải nguy hại được phân khu và 

có dán các dấu hiệu cảnh báo rõ ràng theo TCVN 6707:2009: Chất thải nguy hại -  

Dấu hiệu cảnh báo. Đối với chất thải lỏng được chứa trong thùng chứa đặt trong khu 

vực có rãnh thu hóa chất trong trường hợp tràn đổ của nhà lưu giữ. Rãnh thu chất lỏng 

có kích thước lớn nhất 0,25m x 0,15m x 5m, kích thước nhỏ nhất 0,15m x 0,15m x 

15m và hố thu chất lỏng trong khu lưu giữ chất thải nguy hại có kích thước là 1,37m x 

2,1m x 1m = 2,9m3 

 Bên trong khu lưu giữ chất thải nguy hại bố trí 10 ngăn để phân loại chất thải 

nguy hại (vách ngăn cao tối thiểu 1,5m). Theo TCVN 6707:2009, phân loại các chất 

thải của dự án được dán các biển cảnh báo như sau:  

+ Biển 6.3.1: cảnh báo chất lỏng dễ cháy 

+ Biển 6.3.2: cảnh báo chất rắn dễ cháy 

+ Biển 6.3.3: cảnh báo chất rắn dễ cháy – dễ nổ 

+ Biển 6.6.1: cảnh báo chất thải chứa các chất độc hại 
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Biển cảnh báo treo trên tường có vị trí thẳng thùng chứa chất thải, đúng vào tầm 

mắt người. Trên mỗi thùng đựng chất thải ghi rõ loại chất thải, mã chất thải nguy hại. 

Tại Nhà máy chính: Xỉ nhôm được lưu giữ tại khu lưu giữ chất thải tạm thời có 

diện tích 43m2 và bavia nhôm được lưu giữ tại khu lưu giữ tạm thời có diện tích 12m2 

tại xưởng đúc, cuối mỗi ca sản xuất công nhân sẽ thu gom xỉ nhôm và bavia nhôm về 

khu lưu giữ chất thải của nhà máy và thuê đơn vị có chức năng đem đi xử lý. 

Tại nhà máy đúc vành: Xỉ nhôm được lưu giữ tại khu lưu giữ chất thải tạm thời 

có diện tích 50m2 và bavia nhôm được lưu giữ tại khu lưu giữ tạm thời có diện tích 

10m2  cuối mỗi ca sản xuất công nhân sẽ thu gom xỉ nhôm và bavia nhôm về khu lưu 

giữ chất thải của nhà máy và thuê đơn vị có chức năng đem đi xử lý. 

4.7. Các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường 

a, Yêu cầu về cải tạo, phục hồi môi trường: cơ sở không thuộc trường hợp phải cải 

tạo, phục hồi môi trường. 

b, Yêu cầu về bồi hoàn đa dạng sinh học: cơ sở không thuộc trường hợp phải bồi 

hoàn đa dạng sinh học. 

c, Các nội dung chủ cơ sở tiếp tục thực hiện theo quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định bảo cáo đánh giá tác động môi trường 
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Chương V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2020, 2021 đối với nước thải của cơ sở như sau: 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải công nghiệp nhà máy chính năm 2020 

TT Thông số Đơn vị 

Đợt 1 

(Ngày 18/2) 

Đợt 2 

(Ngày 13/5) 

Đợt 3 

(Ngày 20/8) 

Đợt 4 

(Ngày 12/11) 

QCĐP 02:2019/ 

HY 

NTCN1-1 NTCN1-2 NTCN1-1 NTCN1-2 NTCN1-1 NTCN1-2 NTCN1-1 NTCN1-2 C Cmax 

1 pH - 6,9 7,2 7,0 7,1 6,7 6,9 7,4 7,4 6 - 9 6-9 

2 Màu sắc Pt/Co 22 5 36 6 31 9 68 8 50 50 

3 Nhiệt độ  oC 24,5 23,8 29,1 29,2 29,9 29,9 25,1 25,2 40 40 

4 
TSS  

(Chất rắn lơ lửng)  
mg/L 203 <2 263 2 271 2 442 8 50 38,25 

5 BOD5 (20oC) mg/L 160 9 225 7 240 12 235 17 30 22,95 

6 COD mg/L 365 20 442 12 469 22 499 38 75 57,375 

7 As (Asen)  mg/L 0,003 <0,0007 0,002 <0,001 0,002 <0,0005 0,003 <0,0005 0,05 0,045 

8 Hg (Thuỷ ngân) mg/L <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,005 0,0045 

9 Pb (Chì)  mg/L 0,012 <0,0006 0,01 <0,0001 0,009 0,003 0,005 <0,0002 0,1 0,09 

10 Cd (Cadimi)  mg/L <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,05 0,045 

11 Crom (VI)  mg/L <0,01 <0,01 <0,003 <0,003 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 0,05 0,045 

12 Crom (III)  mg/L 0,03 <0,013 <0,01 <0,01 0,42 0,01 0,37 0,01 0,2 0,18 

13 Cu (Đồng)  mg/L <0,02 <0,02 0,04 <0,001 0,04 0,004 <0,02 <0,02 2 1,8 

14 Zn (Kẽm)  mg/L 0,185 <0,02 0,04 <0,001 0,14 0,02 0,37 0,07 3 2,7 

15 Ni (Niken)  mg/L <0,002 <0,002 0,05 <0,001 0,02 <0,02 0,05 0,03 0,2 0,18 

16  Fe (Sắt)  mg/L 2,2 0,18 3,36 <0,01 3,32 <0,02 8,96 <0,02 1 0,9 

17 Mn (Mangan) mg/L 0,4 <0,03 0,36 <0,001 <0,02 <0,02 0,1 <0,02 0,5 0,45 
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TT Thông số Đơn vị 

Đợt 1 

(Ngày 18/2) 

Đợt 2 

(Ngày 13/5) 

Đợt 3 

(Ngày 20/8) 

Đợt 4 

(Ngày 12/11) 

QCĐP 02:2019/ 

HY 

NTCN1-1 NTCN1-2 NTCN1-1 NTCN1-2 NTCN1-1 NTCN1-2 NTCN1-1 NTCN1-2 C Cmax 

18 CN- (Xianua) mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,07 0,063 

19 Tổng phenol mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,1 0,09 

20 Sunfua mg/L <0,04 <0,04 <0,01 <0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,2 0,18 

21 F- (Florua)  mg/L 1,7 0,86 2,6 1,08 1,44 0,7 1,3 0,65 5 4,5 

22 Tổng dầu mỡ khoáng  mg/L 20,3 0,4 18,7 2 8,7 0,7 6,7 1,3 5 4,5 

23 
NH4+ -N (Amoni  

tính theo N)  
mg/L 1,7 1,1 3,36 0,4 2,24 <0,2 1,12 <0,2 5 4,5 

24 N (Tổng nitơ)  mg/L 3,0 <3 3,4 <3,0 3,3 <2 2,7 <2 20 18 

25 P (Tổng phốt pho)  mg/L 0,2 <0,08 0,76 0,16 1,3 0,36 0,7 <0,02 4 3,6 

26 Cl- (Clorua)  mg/L 252 294 98 294 102 151 10 433 500 450 

27 Clo dư mg/L <0,09 0,39 <0,05 <0,05 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1 0,9 

28 Độ dẫn điện mS/m 53 88 56 101 69,2 91 57,9 157,2 - - 

29 Coliform 
MPN/ 

100mL 
4,6 x 104 <3 7.500 9 2,1 x 104 <3 1,5 x 104 110 3.000 3.000 

30 
Tổng hoá chất bảo vệ 

thực vật clo hữu cơ 
mg/L <0,00003 <0,00003 <0,03 <0,03 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 0,05 0,045 

31 

Tổng hoá chất bảo 

vệ thực vật phốt 

pho hữu cơ 

mg/L <0,00001 <0,00001 <0,01 <0,01 <0,00006 <0,00006 <0,00006 <0,00006 0,3 0,27 

32 Tổng PCBs  mg/L <0,001 <0,001 <0,02 <0,02 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,003 0,0027 

33 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ α  
Bq/L 0,017 <0,01 <0,015 <0,003 0,014 0,012 0,021 0,02 0,1 0,1 

34 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ β 
Bq/L 0,26 0,15 <0,03 <0,03 0,31 0,29 0,08 0,05 1,0 1,0 
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Bảng 5.2. Kết quả quan trắc nước thải công nghiệp nhà máy chính năm 2021 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Đợt 1 

(Ngày 18/2) 

Đợt 2 

(Ngày 13/5) 

Đợt 3 

(Ngày 20/8) 

Đợt 4 

(Ngày 12/11) 

QCĐP 

02:2019/ HY 

NTCN1-1 NTCN1-2 NTCN1-1 NTCN1-2 NTCN1-1 NTCN1-2 NTCN1-1 NTCN1-2 C Cmax 

1 pH - 6,7 7,2 6,6 6,7 7,9 7,4 6,3 6,8 6 - 9 6-9 

2 Màu sắc Pt/Co 33 6,0 4,8 17 31 <5 17 8 50 50 

3 Nhiệt độ  oC 22,5 22,4 28,0 28,2 29 30 23,1 22,8 40 40 

4 
TSS  

(Chất rắn lơ lửng)  
mg/L 24 3 44 2 775 2 17 2 50 38,25 

5 BOD5 (20oC) mg/L 16 3 31 13,8 48,4 7,6 21,5 9,8 30 22,95 

6 COD mg/L 36 5,3 71 30 82,7 13,3 38,7 17,3 75 57,375 

7 As (Asen)  mg/L 0,0008 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001 <0,0005 0,05 0,045 

8 Hg (Thuỷ ngân) mg/L <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,005 0,0045 

9 Pb (Chì)  mg/L 0,002 <0,0002 0,005 <0,0002 0,007 <0,0002 0,013 0,001 0,1 0,09 

10 Cd (Cadimi)  mg/L <0,0001 <0,0001 0,0003 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0002 <0,0001 0,05 0,045 

11 Crom (VI)  mg/L <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 0,05 0,045 

12 Crom (III)  mg/L <0,007 <0,007 0,121 <0,007 0,192 <0,007 0,027 <0,007 0,2 0,18 

13 Cu (Đồng)  mg/L <0,02 <0,02 0,032 0,022 0,09 <0,02 <0,02 <0,02 2 1,8 

14 Zn (Kẽm)  mg/L <0,02 0,157 0,154 0,04 0,02 <0,02 0,42 <0,03 3 2,7 

15 Ni (Niken)  mg/L 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,2 0,18 

16  Fe (Sắt)  mg/L 1,42 <0,02 1,32 <0,02 1,54 <0,02 3,36 <0,02 1 0,9 

17 Mn (Mangan) mg/L 0,25 0,18 0,22 0,013 0,06 <0,02 0,079 0,029 0,5 0,45 

18 CN- (Xianua)  mg/L <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,07 0,063 

19 Tổng phenol mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,1 0,09 

20 Sunfua mg/L <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,7 0,3 0,2 0,18 
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TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Đợt 1 

(Ngày 18/2) 

Đợt 2 

(Ngày 13/5) 

Đợt 3 

(Ngày 20/8) 

Đợt 4 

(Ngày 12/11) 

QCĐP 

02:2019/ HY 

NTCN1-1 NTCN1-2 NTCN1-1 NTCN1-2 NTCN1-1 NTCN1-2 NTCN1-1 NTCN1-2 C Cmax 

21 F- (Florua)  mg/L 0,42 0,22 1,62 1,22 1,64 1,52 <0,03 <0,03 5 4,5 

22 
Tổng dầu mỡ 

khoáng  
mg/L 2,3 0,7 1,0 0,4 0,7 0,4 1,40 1,38 5 4,5 

23 
NH4+ -N (Amoni  

tính theo N)  
mg/L 3,08 1,96 2,24 <0,2 2,8 <0,2 <0,2 <0,2 5 4,5 

24 N (Tổng nitơ)  mg/L 4,2 3,08 3,92 1,4 4,2 <2 1,40 1,68 20 18 

25 
P (Tổng phốt 

pho)  
mg/L 1,28 0,34 1,42 0,24 5,4 0,22 1,52 0,34 4 3,6 

26 Cl- (Clorua)  mg/L 47 217 99 297 89 299 127 315 500 450 

27 Clo dư mg/L <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,57 1 0,9 

28 Độ dẫn điện mS/m 37,3 78,1 25 38 75 120 78 128 - - 

29 Coliform 
MPN/ 

100mL 
1,5x103 95 2,1x104 93 2,1x103 64 2,1x104 230 3.000 3.000 

30 

Tổng hoá chất 

bảo vệ thực vật 

clo hữu cơ 

mg/L <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 0,05 0,045 

31 

Tổng hoá chất 

bảo vệ thực vật 

phốt pho hữu cơ 

mg/L <0,00001 <0,00001 <0,00006 <0,00006 <0,00006 <0,00006 <0,0006 <0,00006 0,3 0,27 

32 Tổng PCBs mg/L <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,003 0,0027 

33 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ α 
Bq/L 0,02 0,018 0,022 0,018 0,02 0,015 0,018 0,016 0,1 0,1 

34 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ β 
Bq/L <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 1,0 1,0 
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Ghi chú: 

- NTCN1-1: Nước thải công nghiệp nhà máy chính  trước xử lý  

- NTCN1-2: Nước thải công nghiệp nhà máy chính  sau xử lý tại cửa xả cổng bảo vệ  

- QCĐP 02:2019/HY: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp. 

- Giá trị nồng độ tối đa cho phép Cmax = C x Kq x Kf x Khy 

- Giá trị hệ số Kq = 0,9 áp dụng khi nguồn tiếp nhận nước thải không có số liệu về lưu lượng dòng chảy của sông, kênh, mương. 

- Giá trị hệ số Kf = 1 ứng với lưu lượng nguồn thải 500 m3/24h ≤  F ≤5000m3/24h 

- Khy  = 0,85 ứng với giá trị hệ số khu vực khi nước thải công nghiệp  xả ra nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn huyện Văn Lâm 

(chỉ áp dụng với các thông số COD, BOD5, Chất rắn lơ lửng) 

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt nhà máy chính năm 2020 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Đợt 1 

(Ngày 18/2) 

Đợt 2 

(Ngày 13/5) 

Đợt 3 

(Ngày 20/8) 

Đợt 4 

(Ngày 12/11) 

QCĐP 

01:2019/HY 

NTSH1-1 NTSH1-2 NTSH1-1 NTSH1-2 NTSH1-1 NTSH1-2 NTSH1-1 NTSH1-2 C Cmax 

1 pH - 7,3 7,25 5,9 7,2 7,4 7,4 8,0 7,4 5 - 9 5 - 9 

2 
Tổng chất rắn lơ 

lửng  
mg/L 2020 3 163 <2 58 2 55 2 50 42,5 

3 BOD5 (200C)  mg/L 1560 9 295 4 140 8 92 7 30 25,5 

4 COD mg/L 3010 16,5 555 9 262 15 174 12 - - 

5 
Tổng chất rắn 

hòa tan 
mg/L 799 367 324 244 1116 381 1393 328 500 500 

6 
Nitrat  

(Tính theo N)  
mg/L 6,1 4,56 0,3 0,86 <0,1 3,4 0,2 3,7 30 30 

7 
Dầu mỡ động, 

thực vật  
mg/L 1,0 0,3 5,0 1,3 2,0 0,67 1,0 0,3 10 10 

8 
Tổng các chất 

hoạt động bề mặt 
mg/L <0,02 <0,02 <0,01 <0,01 0,4 <0,02 <0,02 <0,02 5 5 
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TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Đợt 1 

(Ngày 18/2) 

Đợt 2 

(Ngày 13/5) 

Đợt 3 

(Ngày 20/8) 

Đợt 4 

(Ngày 12/11) 

QCĐP 

01:2019/HY 

NTSH1-1 NTSH1-2 NTSH1-1 NTSH1-2 NTSH1-1 NTSH1-2 NTSH1-1 NTSH1-2 C Cmax 

9 
Phosphat  

(Tính theo P)  
mg/L 5,8 4,2 1,24 0,64 10,2 4,75 3,9 2,4 6 6 

10 
Sunfua  

(Tính theo H2S)  
mg/L <0,04 <0,04 <0,01 <0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 1,0 1,0 

11 
Amoni  

(Tính theo N)  
mg/L 19,6 <0,02 28,6 <0,04 141 <0,2 108 <0,2 5 5 

12 Tổng Coliforms 
MPN/ 

100mL 
1,1 x 106 <3 24.000 64 2,4 x 105 <3 2,0x105 75 3.000 3.000 

13 As (Asen)  mg/L 0,006 0,001 <0,001 <0,001 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - 

14 Hg (Thuỷ ngân) mg/L <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 - - 

15 Pb (Chì)  mg/L 0,024 <0,0006 <0,0001 <0,0001 0,01 0,003 0,002 0,001 - - 

16 Cd (Cadimi)  mg/L <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 - - 

Bảng 5.4. Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt nhà máy chính năm 2021 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Đợt 1 

(Ngày 18/2) 

Đợt 2 

(Ngày 13/5) 

Đợt 3 

(Ngày 20/8) 

Đợt 4 

(Ngày 12/11) 

QCĐP 

01:2019/HY 

NTSH1-1 NTSH1-2 NTSH1-1 NTSH1-2 NTSH1-1 NTSH1-2 NTSH1-1 NTSH1-2 C Cmax 

1 pH - 6,6 6,9 6,7 7,3 6,0 7,0 6,1 6,7 5 - 9 5 - 9 

2 
Tổng chất rắn lơ 

lửng  
mg/L 213 7 146 2 115 2 118 2 50 42,5 

3 BOD5 (200C)  mg/L 180 4 144,3 5,7 162 11,5 187 8 30 25,5 

4 COD mg/L 400 8 662 13,3 280 20 345 14,7 - - 

5 
Tổng chất rắn 

hòa tan 
mg/L 645 297 450 350 663 260 470 225 500 500 
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TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Đợt 1 

(Ngày 18/2) 

Đợt 2 

(Ngày 13/5) 

Đợt 3 

(Ngày 20/8) 

Đợt 4 

(Ngày 12/11) 

QCĐP 

01:2019/HY 

NTSH1-1 NTSH1-2 NTSH1-1 NTSH1-2 NTSH1-1 NTSH1-2 NTSH1-1 NTSH1-2 C Cmax 

6 
Nitrat  

(Tính theo N)  
mg/L <0,1 3,37 <0,1 4,4 <0,1 1,7 <0,1 2,45 30 30 

7 
Dầu mỡ động, 

thực vật  
mg/L 7,4 <0,3 2,5 0,4 2,0 <0,3 1,1 0,5 10 10 

8 
Tổng các chất 

hoạt động bề mặt 
mg/L 0,14 <0,02 5,6 <0,02 0,6 <0,02 2,0 <0,02 5 5 

9 
Phosphat  

(Tính theo P)  
mg/L 2,6 2,56 8,9 4,35 8,8 1,92 7,5 1,86 6 6 

10 
Sunfua  

(Tính theo H2S)  
mg/L 0,2 <0,03 0,12 <0,03 0,12 <0,02 0,22 <0,03 1,0 1,0 

11 
Amoni  

(Tính theo N)  
mg/L 62,44 <0,2 41,44 <0,2 76,2 <0,2 33,0 <0,2 5 5 

12 Tổng Coliforms 
MPN/ 

100mL 
3,9x104 64 2,3x104 210 2,0x104 1400 43000 1400 3.000 3.000 

13 As (Asen)  mg/L <0,00005 <0,00005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - 

14 Hg (Thuỷ ngân) mg/L <0,00002 <0,00002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 - - 

15 Pb (Chì)  mg/L <0,00002 <0,00002 0,004 <0,0002 0,004 0,0006 0,006 0,002 - - 

16 Cd (Cadimi)  mg/L <0,0001 <0,0001 0,0006 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0002 <0,0001 - - 

Ghi chú: 

- NTSH1-1: Nước thải sinh hoạt trước xử lý  

- NTSH1-2: Nước thải sinh hoạt sau xử lý tại điểm xả cuối 

- QCĐP 02:2019/HY: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh hoạt.  

- Giá trị nồng độ tối đa cho phép Cmax = C x K x Khy 

- Giá trị hệ số K = 1 ứng với loại hình cơ sở sản xuất lớn hơn 500 người. 
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- Khy  = 0,85 ứng với giá trị hệ số khu vực khi nước thải sinh hoạt của doanh nghiệp  xả ra nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn 

huyện Văn Lâm ( chỉ áp dụng với các thông số BOD5 và Tổng chất rắn lơ lửng) 

- “-“: Các chỉ tiêu không được quy định trong quy chuẩn. 

Bảng 5.5. Kết quả quan trắc nước thải công nghiệp và sinh hoạt xưởng đúc vành năm 2020 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Đợt 1 

(Ngày 18/2) 

Đợt 2 

(Ngày 13/5) 

Đợt 3 

(Ngày 20/8) 

Đợt 4 

(Ngày 12/11) 

QCĐP 

02:2019/HY 

NTCN2-1 NTCN2-2 NTCN2-1 NTCN2-2 NTCN2-1 NTCN2-2 NTCN2-1 NTCN2-2 C Cmax 

1 pH - 7,22 7,3 7,3 7,3 7,3 7,5 7,3 7,4 6 - 9 6-9 

2 Màu sắc Pt/Co 14 5 20 6 22 <5 57 <5 50 50 

3 Nhiệt độ  oC 24,5 26,5 29,5 29,3 29,9 29,8 24,9 25,0 40 40 

4 
TSS (Chất rắn 

lơ lửng)  
mg/L 142 <2 128 <2 60 2 149 2 50 38,25 

5 BOD5 (20oC) mg/L 95 3 140 8 65 7 150 7 30 22,95 

6 COD mg/L 225 8 368 15 125 11,6 328 13 75 57,375 

7 As (Asen)  mg/L 0,003 <0,007 0,003 <0,001 0,0007 <0,0005 0,001 <0,0005 0,05 0,045 

8 Hg (Thuỷ ngân) mg/L <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,005 0,0045 

9 Pb (Chì)  mg/L 0,006 0,0001 0,006 <0,0001 0,005 0,002 0,001 <0,0002 0,1 0,09 

10 Cd (Cadimi)  mg/L <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,05 0,045 

11 Crom (VI)  mg/L <0,01 <0,01 <0,003 <0,003 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 0,05 0,045 

12 Crom (III)  mg/L <0,013 <0,013 <0,001 <0,001 0,009 0,005 <0,007 <0,007 0,2 0,18 

13 Cu (Đồng)  mg/L <0,02 <0,02 0,066 <0,001 0,05 <0,02 0,03 0,02 2 1,8 

14 Zn (Kẽm)  mg/L 0,076 <0,02 0,121 <0,001 0,08 0,02 0,17 0,03 3 2,7 

15 Ni (Niken)  mg/L <0,002 <0,002 0,03 <0,001 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 0,2 0,18 
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TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Đợt 1 

(Ngày 18/2) 

Đợt 2 

(Ngày 13/5) 

Đợt 3 

(Ngày 20/8) 

Đợt 4 

(Ngày 12/11) 

QCĐP 

02:2019/HY 

NTCN2-1 NTCN2-2 NTCN2-1 NTCN2-2 NTCN2-1 NTCN2-2 NTCN2-1 NTCN2-2 C Cmax 

16  Fe (Sắt)  mg/L 3,4 0,08 0,64 0,24 0,8 <0,02 3,92 <0,02 1 0,9 

17 Mn (Mangan) mg/L 0,96 <0,03 0,35 <0,001 0,5 <0,02 0,21 <0,02 0,5 0,45 

18 CN- (Xianua)  mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,07 0,063 

19 Tổng phenol mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,1 0,09 

20 Sunfua mg/L <0,04 <0,04 <0,01 <0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,2 0,18 

21 F- (Florua)  mg/L 1,3 0,65 0,87 0,7 0,14 <0,03 0,36 0,29 5 4,5 

22 
Tổng dầu mỡ 

khoáng  
mg/L 15,3 0,67 13,3 2,3 3,0 1,0 4,6 0,7 5 4,5 

23 

NH4+ -N 

(Amoni  tính 

theo N)  

mg/L 2,8 <0,02 3,92 <0,04 3,36 <0,2 5,3 <0,2 5 4,5 

24 N (Tổng nitơ)  mg/L 4 <3 4,4 4,9 4,8 5,2 6,6 3,9 20 18 

25 
P (Tổng phốt 

pho)  
mg/L <0,08 <0,08 0,58 0,14 0,84 <0,02 0,5 <0,02 4 3,6 

26 Cl- (Clorua)  mg/L 82 143 40 124 44 124 135 190 500 450 

27 Clo dư mg/L <0,09 0,46 <0,05 <0,05 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1 0,9 

28 Độ dẫn điện mS/m 49 63 35 68 50,6 83,9 78 103 - - 

29 Coliform 
MPN/ 

100mL 
1,1 x 105 <3 6,4 x 103 11 4,3 x 104 <3 1,1 x 104 93 3.000 3.000 

30 

Tổng hoá chất 

bảo vệ thực vật 

clo hữu cơ 

mg/L <0,00003 <0,00003 <0,03 <0,03 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 0,05 0,045 

31 
Tổng hoá chất 

bảo vệ thực vật 
mg/L <0,00001 <0,00001 <0,01 <0,01 <0,00006 <0,00006 <0,00006 <0,00006 0,3 0,27 
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TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Đợt 1 

(Ngày 18/2) 

Đợt 2 

(Ngày 13/5) 

Đợt 3 

(Ngày 20/8) 

Đợt 4 

(Ngày 12/11) 

QCĐP 

02:2019/HY 

NTCN2-1 NTCN2-2 NTCN2-1 NTCN2-2 NTCN2-1 NTCN2-2 NTCN2-1 NTCN2-2 C Cmax 

phốt pho hữu cơ 

32 Tổng PCBs  mg/L <0,001 <0,001 <0,02 <0,02 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,003 0,0027 

33 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ α  
Bq/L 0,014 0,014 0,022 <0,003 0,017 <0,01 0,019 0,017 0,1 0,1 

34 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ β 
Bq/L 0,32 0,29 <0,03 <0,03 0,23 0,13 0,07 0,04 1,0 1,0 

Bảng 5.6. Kết quả quan trắc nước thải công nghiệp và sinh hoạt xưởng đúc vành năm 2021 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Đợt 1 

(Ngày 18/2) 

Đợt 2 

(Ngày 13/5) 

Đợt 3 

(Ngày 20/8) 

Đợt 4 

(Ngày 12/11) 

QCĐP 

02:2019/HY 

NTCN2-1 NTCN2-2 NTCN2-1 NTCN2-2 NTCN2-1 NTCN2-2 NTCN2-1 NTCN2-2 C Cmax 

1 pH - 6,7 7,2 6,8 7,4 5,5 7,7 6,3 7,2 6 - 9 6-9 

2 Màu sắc Pt/Co 18 8 24 7 186 6 160 <5 50 50 

3 Nhiệt độ oC 22,5 22,4 27,5 28,1 30 29 25,2 25,0 40 40 

4 
TSS (Chất rắn 

lơ lửng) 
mg/L 35 2 237 2 201 2 367 2 50 38,25 

5 BOD5 (20oC) mg/L 66 4 156,3 4,8 289 10 575 7,1 30 22,95 

6 COD mg/L 150,7 7 720 10,7 491 17,3 1067 13,3 75 57,375 

7 As (Asen) mg/L <0,0005 <0,0005 0,0005 <0,0005 0,0006 <0,0005 <0,0005 0,002 0,05 0,045 

8 Hg (Thuỷ ngân) mg/L <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,005 0,0045 

9 Pb (Chì) mg/L 0,002 <0,0002 0,008 <0,0002 0,004 <0,0001 0,01 0,002 0,1 0,09 

10 Cd (Cadimi) mg/L <0,0001 <0,0001 0,0006 <0,0001 <0,0001 <0,007 0,0002 <0,0001 0,05 0,045 

11 Crom (VI) mg/L <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,0007 0,05 0,045 
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TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Đợt 1 

(Ngày 18/2) 

Đợt 2 

(Ngày 13/5) 

Đợt 3 

(Ngày 20/8) 

Đợt 4 

(Ngày 12/11) 

QCĐP 

02:2019/HY 

NTCN2-1 NTCN2-2 NTCN2-1 NTCN2-2 NTCN2-1 NTCN2-2 NTCN2-1 NTCN2-2 C Cmax 

12 Crom (III) mg/L <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 0,007 <0,02 <0,007 <0,02 0,2 0,18 

13 Cu (Đồng) mg/L <0,02 <0,02 0,024 <0,02 0,06 <0,02 0,05 <0,02 2 1,8 

14 Zn (Kẽm) mg/L 0,338 <0,02 0,26 <0,02 0,18 <0,02 0,13 0,02 3 2,7 

15 Ni (Niken) mg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,2 0,18 

16 Fe (Sắt) mg/L 1,26 <0,02 3,2 <0,02 2,32 <0,02 5,0 0,32 1 0,9 

17 Mn (Mangan) mg/L <0,02 <0,02 0,06 <0,02 0,13 <0,02 0,004 0,02 0,5 0,45 

18 CN- (Xianua) mg/L <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,07 0,063 

19 Tổng phenol mg/L <0,001 <0001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,1 0,09 

20 Sunfua mg/L 0,08 <0,03 0,1 <0,03 0,14 <0,03 0,26 <0,03 0,2 0,18 

21 F- (Florua) mg/L 0,42 0,22 0,5 0,28 0,54 1,18 1,52 0,64 5 4,5 

22 
Tổng dầu mỡ 

khoáng 
mg/L 8,9 0,7 1 0,4 1,7 0,3 45,2 <0,3 5 4,5 

23 

NH4
+ -N 

(Amoni  tính 

theo N) 

mg/L 30,24 1,12 26,32 <0,2 13,32 <0,2 10,08 <0,2 5 4,5 

24 N (Tổng nitơ) mg/L 31,64 6,44 28 7,56 13,4 4,48 11,2 4,48 20 18 

25 
P (Tổng phốt 

pho) 
mg/L 2,25 0,03 7,45 0,06 2,5 0,06 1,96 0,18 4 3,6 

26 Cl- (Clorua) mg/L 31 188 98 169 51 142 27 278 500 450 

27 Clo dư mg/L <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,18 1 0,9 

28 Độ dẫn điện mS/m 47,9 81,5 45,1 40,3 41 39 52 118 - - 

29 Coliform MPN/ 2,1x104 75 1,5x104 150 1,5x104 93 15000 200 3.000 3.000 
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TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Đợt 1 

(Ngày 18/2) 

Đợt 2 

(Ngày 13/5) 

Đợt 3 

(Ngày 20/8) 

Đợt 4 

(Ngày 12/11) 

QCĐP 

02:2019/HY 

NTCN2-1 NTCN2-2 NTCN2-1 NTCN2-2 NTCN2-1 NTCN2-2 NTCN2-1 NTCN2-2 C Cmax 

100mL 

30 

Tổng hoá chất 

bảo vệ thực 

vật clo hữu cơ 

mg/L <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 0,05 0,045 

31 

Tổng hoá chất 

bảo vệ thực vật 

phốt pho hữu cơ 

mg/L <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,00006 <0,00006 <0,00006 <0,00006 <0,00006 0,3 0,27 

32 Tổng PCBs mg/L <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,003 0,0027 

33 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ α 
Bq/L 0,02 0,017 0,023 0,017 0,022 0,018 0,019 0,017 0,1 0,1 

34 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ β 
Bq/L <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 1,0 1,0 

Ghi chú: 

- NTCN2-1: Nước thải xưởng CW trước xử lý  

- NTCN2-2: Nước thải xưởng CW sau xử lý tại điểm xả cuối  

- QCĐP 02:2019/HY: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp. 

- Giá trị nồng độ tối đa cho phép Cmax = C x Kq x Kf x Khy 

- Giá trị hệ số Kq = 0,9 áp dụng khi nguồn tiếp nhận nước thải không có số liệu về lưu lượng dòng chảy của sông, kênh, mương. 

- Giá trị hệ số Kf = 1 ứng với lưu lượng nguồn thải 500 m3/24h ≤  F ≤5000m3/24h 

- Khy  = 0,85 ứng với giá trị hệ số khu vực khi nước thải công nghiệp  xả ra nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn huyện Văn Lâm ( 

chỉ áp dụng với các thông số COD, BOD5, Chất rắn lơ lửng. 
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5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải  

 *) Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2020, 2021 đối với bụi, khí thải tại khu vực nhà máy chính của cơ sở như sau: 

Bảng 5.7. Kết quả quan trắc Ống khói sau hệ thống xử lý khí thải lò nấu nhôm DC3.1 (OK1) năm 2020, 2021 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Năm 2020 Năm 2021 
QCVN 19:2009/ 

BTNMT (Cột B) 

Đợt 1 Đợt 2 
Đợt 3 

(21/8) 

Đợt 4 

(12/11) 

Đợt 1 

(26/2) 

Đợt 2 

(22/6) 

Đợt 3 

(29/9) 

Đợt 4 

(25/11) 
C C max 

1 CO mg/Nm3 

Tạm 

dừng 

bảo 

dưỡng 

Tạm 

dừng 

bảo 

dưỡng 

25,3 23,8 43,3 50,2 54,4 47,3 1000 640 

2 SO2 mg/Nm3 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 500 320 

3 NOx mg/Nm3 5,2 5,6 17,5 11,6 12,6 10,5 850 544 

4 Bụi tổng mg/Nm3 17,3 20,7 19,9 15,8 13,6 8,6 200 128 

5 Nhiệt độ OC 89 56,7 66,0 50,7 50,6 48,8 - - 

6 Lưu lượng m3/h 7.176 7.099 22.432 12.759 8.012 9.753 - - 

Bảng 5.8. Kết quả quan trắc Ống khói sau hệ thống xử lý khí thải lò nấu nhôm DC3.2 (OK2) năm 2020, 2021 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Năm 2020 Năm 2021 
QCVN 19:2009/ 

BTNMT (Cột B 

Đợt 1 

(18/2) 

Đợt 2 

(15/5) 

Đợt 3 

(21/8) 

Đợt 4 

(12/11) 

Đợt 1 

(26/2) 
Đợt 2 

Đợt 3 

(29/9) 

Đợt 4 

(25/11) 
C C max 

1 CO mg/Nm3 101,2 <10 <20 20,5 25,9 

Tạm 

dừng 

99,9 26,1 1000 640 

2 SO2 mg/Nm3 <3,4 <5 <3,4 <3,4 4,5 4,5 <3,4 500 320 

3 NOx mg/Nm3 <20 <5 <5,0 7,4 9,6 15,0 13,8 850 544 

4 Bụi tổng mg/Nm3 11,3 21,8 12,5 18,3 18,7 14,2 8,7 200 128 

5 Nhiệt độ OC 82 99 86 53,0 43,7 48,5 50,1 - - 

6 Lưu lượng m3/h 9.034 8.564 8.423 9.179 22.492  8.241 10.022 - - 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở 

Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam 
 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc- thông tin Tài nguyên và Môi trường 

ĐT: 02216.256.999                                                                                                            195 

Bảng 5.9. Kết quả quan trắc Ống khói sau hệ thống xử lý khí thải lò nấu nhôm DC1 (OK3) năm 2020, 2021 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Năm 2020 Năm 2021 
QCVN 19:2009/ 

BTNMT (Cột B) 

Đợt 1 

(18/2) 

Đợt 2 

(15/5) 

Đợt 3 

(21/8) 

Đợt 4 

(12/11) 
Đợt 1 

Đợt 2 

(22/6) 

Đợt 3 

(29/9) 

Đợt 4 

(26/11) 
C C max 

1 CO mg/Nm3 112,7 <10 <20 26,1 

Tạm 

dừng 

<20 <20 55,3 1000 640 

2 SO2 mg/Nm3 <3,4 <5 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 500 320 

3 NOx mg/Nm3 <20 5,5 <5,0 8,5 18,2 16,4 11,7 850 544 

4 Bụi tổng mg/Nm3 16,8 24,8 14,0 22,8 10,9 12,8 7,5 200 128 

5 Nhiệt độ OC 71 63 95 54,8 48,1 47,6 53,2 - - 

6 Lưu lượng m3/h 9.997 9.545 7.019 8.139 9.156 5.951 5.187 - - 

Bảng 5.10. Kết quả quan trắc Ống khói sau hệ thống xử lý khí thải lò nấu nhôm DC2.1 (OK4) năm 2020, 2021 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Năm 2020 Năm 2021 
QCVN 19:2009/ 

BTNMT (Cột B) 

Đợt 1 

(18/2) 

Đợt 2 

(15/5) 

Đợt 3 

(21/8) 

Đợt 4 

(12/11) 

Đợt 1 

(26/2) 

Đợt 2 

(22/6) 
Đợt 3 Đợt 4 C C max 

1 CO mg/Nm3 99,8 32,7 20,5 <20 69,5 96,9 

Tạm 

dừng 

Tạm 

dưngg 

1000 640 

2 SO2 mg/Nm3 <3,4 <5 <3,4 <3,4 3,4 <3,4 500 320 

3 NOx mg/Nm3 <20 5,6 6,1 5,3 6,9 13,7 850 544 

4 Bụi tổng mg/Nm3 12,6 25 21,6 16,2 20,1 12,0 200 128 

5 Nhiệt độ OC 67 96 91 53,0 57,3 83,3 - - 

6 Lưu lượng m3/h 8.996 9.126 8.189 8.093 6.409 4.895 - - 
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Bảng 5.11. Kết quả quan trắc Ống khói sau hệ thống xử lý khí thải lò nấu nhôm DC2.2 (OK5) năm 2020, 2021 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Năm 2020 Năm 2021 
QCVN 19:2009/ 

BTNMT (Cột B) 

Đợt 1 

(18/2) 

Đợt 2 

(15/5) 

Đợt 3 

(21/8) 

Đợt 1 

(18/2) 

Đợt 1 

(26/2) 

Đợt 2 

(22/6) 

Đợt 3 

(30/9) 

Đợt 4 

(26/11) 
C C max 

1 CO mg/Nm3 126,3 <10 <20 126,3 64,6 45,9 45,7 30,6 1000 640 

2 SO2 mg/Nm3 <3,4 <5 <3,4 <3,4 4,5 <3,4 <3,4 <3,4 500 320 

3 NOx mg/Nm3 <20 <5 <5,0 <20 6,0 22,5 30,1 14,2 850 544 

4 Bụi tổng mg/Nm3 10,5 21,9 13,7 10,5 21,6 11,4 11,7 10,5 200 128 

5 Nhiệt độ OC 89 101 99 89 65,6 39,8 41,0 51,6 - - 

6 Lưu lượng m3/h 9.128 8.378 8.579 9.128 7.324 7.554 4.967 7.034 - - 

Bảng 5.12. Kết quả quan trắc Ống thoát khí sau hệ thống mài, làm sạch Bavia BUFF 1 (OK6) năm 2020, 2021 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Năm 2020 Năm 2021 
QCVN 19:2009/ 

BTNMT (Cột B) 

Đợt 1 

(21/2) 

Đợt 2 

(14/5) 

Đợt 3 

(21/8) 

Đợt 4 

(11/11) 

Đợt 1 

(25/2) 

Đợt 2 

(22/6) 

Đợt 3 

(30/9) 

Đợt 4 

(11/11) 
C C max 

1 Bụi tổng mg/Nm3 41,9 31,6 25,7 20,5 25,1 21,7 23,6 17,2 200 128 

2 Lưu lượng m3/h 22.154 21.698 20.799 26.451 18.809 20.438 22.418 20.897 - - 

Bảng 5.13. Kết quả quan trắc Ống thoát khí sau hệ thống mài, làm sạch Bavia BUFF 2 (OK7) năm 2020, 2021 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Năm 2020 Năm 2021 
QCVN 19:2009/ 

BTNMT (Cột B) 

Đợt 1 

(21/2) 

Đợt 2 

(14/5) 

Đợt 3 

(21/8) 

Đợt 4 

(11/11) 

Đợt 1 

(26/2) 

Đợt 2 

(23/6) 

Đợt 3 

(30/9) 

Đợt 4 

(26/11) 
C C max 

1 Bụi tổng mg/Nm3 44,3 29,5 29,1 25,7 23,9 20,2 19,8 18,6 200 128 

2 Lưu lượng m3/h 21.037 22.073 24.597 24.416 18.990 22.438 21.572 21.032 - - 
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Bảng 5.14. Kết quả quan trắc Ống thoát khí sau hệ thống mài, làm sạch Bavia BUFF 3 (OK8) năm 2020, 2021 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Năm 2020 Năm 2021 
QCVN 19:2009/ 

BTNMT (Cột B) 

Đợt 1 

(21/2) 

Đợt 2 

(14/5) 

Đợt 3 

(21/8) 

Đợt 4 

(11/11) 

Đợt 1 

(2/3) 

Đợt 2 

(23/6) 

Đợt 3 

(21/8) 

Đợt 4 

(26/11) 
C C max 

1 Bụi tổng mg/Nm3 37,9 33,7 22,6 24,9 25,5 15,7 20,1 16,5 200 128 

2 Lưu lượng m3/h 20.662 20.133 22.246 25.637 13.022 20.535 24.227 22.018 - - 

Bảng 5.15. Kết quả quan trắc Ống thoát khí sau hệ thống thu hồi khí thải sấy trước khí sơn và sau khi sơn của nhà máy chính (OK9) 

năm 2020, 2021 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Năm 2020 Năm 2021 
QCVN 19:2009/ 

BTNMT (Cột B) QCVN20:2010/ 

BTNMT Đợt 1 

(21/2) 

Đợt 2 

(14/5) 

Đợt 3 

(21/8) 

Đợt 4 

(11/11) 

Đợt 1 

(2/3) 

Đợt 2 

(23/6) 

Đợt 3 

(4/10) 

Đợt 4 

(26/11) 
C C max 

1 CO mg/Nm3 <20 17 <20 <20 30,4 40,2 41,0 32,6 1000 640  

2 SO2 mg/Nm3 <3,4 <5 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 500 320  

3 NOx mg/Nm3 <5,0 6 <5 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 850 544  

4 Bụi tổng mg/Nm3 9,6 28,4 3,7 4,2 7,2 6,5 5,3 3,1 200 128  

5 Benzen mg/Nm3 KPHĐ <0,005 0,06 0,15 KPH <0,012 0,28 0,21 - - 5 

6 Xylen mg/Nm3 KPHĐ <0,005 1,24 2,12 0,417 3,15 4,54 5,22 - - 870 

7 Toluen mg/Nm3 KPHĐ <0,015 0,58 0,94 0,265 3,22 2,39 2,70 - - 750 

8 Ethyl acetate mg/Nm3 0,03 <0,2 <0,2 <0,2 KPH <0,13 <0,09 <0,09 - - 1.400 

9 Butyl acetate mg/Nm3 0,18 <0,5 0,05 0,23 KPH 0,34 0,22 0,62 - - 950 

10 Nhiệt độ OC 36,8 51,5 38,6 36,2 61,3 64,3 65,6 60,8 - - - 

11 Lưu lượng m3/h 7.103 6.128 6.918 6.782 15.818 9.853 17.217 11.022 - - - 
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Bảng 5.16. Kết quả quan trắc Ống thoát khí sau hệ thống xử lý bụi, khí thải phòng sơn 1 của nhà máy chính (OK10) năm 2020, 2021 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Năm 2020 Năm 2021 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

(Cột B) 
QCVN20:2010/ 

BTNMT 
Đợt 1 

(21/2) 

Đợt 2 

(14/5) 

Đợt 3 

(21/8) 

Đợt 4 

(11/11) 

Đợt 1 

(2/3) 

Đợt 2 

(23/6) 

Đợt 3 

(4/10) 

Đợt 4 

(26/11) 
C C max 

1 CO mg/Nm3 <20 27 <20 <20 5,2 <20 <20 <20 1000 640 - 

2 SO2 mg/Nm3 <3,4 <5 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 500 320 - 

3 NOx mg/Nm3 <5.0 7 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 850 544 - 

4 Bụi tổng mg/Nm3 11,3 16,8 7,4 5,0 11,8 7,1 5,8 4,5 200 128 - 

5 Benzen mg/Nm3 KPHĐ <0,005 0,08 0,24 KPH <0,012 0,18 0,27 - - 5 

6 Xylen mg/Nm3 KPHĐ <0,005 3,03 2,65 0,366 2,89 3,57 4,22 - - 870 

7 Toluen mg/Nm3 KPHĐ <0,015 0,71 0,80 KPH 2,12 2,17 2,56 - - 750 

8 Ethyl acetate mg/Nm3 KPHĐ <0,2 <0,2 <0,2 KPH <0,13 <0,09 <0,09 - - 1.400 

9 Butyl acetate mg/Nm3 0,07 <0,5 0,08 0,15 KPH 0,41 0,38 0,47 - - 950 

10 H2SO4 mg/Nm3 KPHĐ <1,5 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 - - - 

11 Nhiệt độ OC 33,9 65,5 31,5 27,8 23,7 35,7 35,7 26,7 - - - 

12 Lưu lượng m3/h 6.227 5.870 7.223 6.466 31.636 15.475 15.475 13.798 - - - 
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Bảng 5.17. Kết quả quan trắc Ống thoát khí sau hệ thống xử lý bụi, khí thải phòng sơn 2 của nhà máy chính (OK11) năm 2020, 2021 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Năm 2020 Năm 2021 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

(Cột B) 
QCVN20:2010/ 

BTNMT 
Đợt 1 

(21/2) 

Đợt 2 

(14/5) 

Đợt 3 

(21/8) 

Đợt 4 

(11/11) 

Đợt 1 

(2/3) 

Đợt 2 

(23/6) 

Đợt 3 

(4/10) 

Đợt 4 

(26/11) 
C 

C 

max 

1 CO mg/Nm3 <20 26 <20 <20 7,5 <20 <20 <20 1000 640  

2 SO2 mg/Nm3 <3,4 <5 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 500 320  

3 NOx mg/Nm3 <5,0 6 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 850 544  

4 Bụi tổng mg/Nm3 10,8 20,8 8,2 5,9 11,7 8,7 6,7 2,4 200 128  

5 Benzen mg/Nm3 KPHĐ <0,005 0,09 0,21 KPH <,0012 0,21 0,18 - - 5 

6 Xylen mg/Nm3 KPHĐ <0,005 2,78 2,26 0,481 2,67 3,21 4,05 - - 870 

7 Toluen mg/Nm3 KPHĐ <0,015 0,79 0,97 0,261 2,01 2,24 2,45 - - 750 

8 Ethyl acetate mg/Nm3 KPHĐ <0,2 <0,2 <0,2 KPH <0,13 <0,09 <0,09 - - 1.400 

9 Butyl acetate mg/Nm3 0,04 <0,5 0,06 0,19 KPH 0,28 0,45 0,55 - - 950 

10 H2SO4 mg/Nm3 KPHĐ <1,5 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <,13 <1,3 - - - 

11 Nhiệt độ OC 35,2 61,2 31,7 27,9 23,0 36,4 36,4 28,2 - - - 

12 Lưu lượng m3/h 7.034 5.743 7.426 6.285 35.895 17.559 17.559 15.654 - - - 
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Bảng 5.18. Kết quả quan trắc Ống khói sau hệ thống xử lý khí thải lò nấu nhôm 1&2 nhà máy đúc vành (OK16) năm 2020, 2021 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Năm 2020 Năm 2021 

QCVN 19:2009/ 

BTNMT 

(Cột B, Cmax) 

Đợt 1 

(19/2) 

Đợt 2 

(18/5) 

Đợt 3 

(20/8) 

Đợt 4 

(10/11) 

Đợt 1 

(25/2) 

Đợt 2 

(18/6) 

Đợt 3 

(29/9) 

Đợt 4 

(24/11) 
C C max 

1 CO mg/Nm3 22,7 121 <20 22,8 <20 <20 <20 26,2 1000 640 

2 SO2 mg/Nm3 7,9 <5 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 500 320 

3 NOx mg/Nm3 15,1 <5 <5,0 6,3 <5,0 <5,0 <5,0 7,5 850 544 

4 Bụi tổng mg/Nm3 11,2 29,5 8,4 14,8 10,8 5,4 5,2 2,8 200 128 

5 Nhiệt độ OC 62 103 45,7 49,5 45,3 49,4 50,5 55,3 - - 

6 Lưu lượng mg/Nm3 7.022 8.763 8.240 8.342 15.387 9.574 8.788 9.012 - - 

7 HF m3/h KPHĐ <0,005 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 20 12,8 

Bảng 5.19. Kết quả quan trắc Ống khói sau hệ thống xử lý khí thải lò nấu nhôm 3&4 nhà máy đúc vành (OK17) năm 2020, 2021 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Năm 2020 Năm 2021 
QCVN 19:2009/ 

BTNMT (Cột B) 

Đợt 1 

(19/2) 

Đợt 2 

(18/5) 

Đợt 3 

(20/8) 

Đợt 4 

(10/11) 

Đợt 1 

(25/2) 

Đợt 2 

(18/6) 
Đợt 3 

Đợt 4 

(24/11) 
C C max 

1 CO mg/Nm3 21,3 <10 <20 23,6 <20 23,9 

Tạm 

dừng 

23,9 1000 640 

2 SO2 mg/Nm3 8,2 <5 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 500 320 

3 NOx mg/Nm3 13,9 6 <5,0 7,0 <5,0 <5,0 9,4 850 544 

4 Bụi tổng mg/Nm3 13,7 15,3 9,7 12,9 12,5 6,4 2,2 200 128 

5 Nhiệt độ OC 68 63 42 48,6 39,0 48,9 52,9 - - 

6 Lưu lượng m3/h 7.118 6.547 8.647 9.156 30.775 10.865 11.127 - - 

7 HF mg/Nm3 KPHĐ <0,005 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 20 12,8 
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Bảng 5.20. Kết quả quan trắc Ống thoát khí sau hệ thống mài, làm sạch Bavia của nhà máy đúc vành (OK18) năm 2020, 2021 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Năm 2020 Năm 2021 
QCVN 19:2009/ 

BTNMT (Cột B) 

Đợt 1 

(19/2) 

Đợt 2 

(18/5) 

Đợt 3 

(20/8) 

Đợt 4 

(10/11) 

Đợt 1 

(25/2) 

Đợt 2 

(18/6) 

Đợt 3 

(29/9) 

Đợt 4 

(24/11) 
C C max 

1 Bụi tổng mg/Nm3 9,7 6,1 17,6 19,5 15.4 12,3 18,2 14,2 200 128 

2 Lưu lượng m3/h 22.127 25.488 20.754 23.806 18.990 16.320 15.213 14.880 - - 

Bảng 5.21. Kết quả quan trắc Ống thoát khí sau hệ thống mài, làm sạch Bavia và máy phun bi của nhà máy đúc vành (OK19)  

năm 2020, 2021 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Năm 2020 Năm 2021 
QCVN 19:2009/ 

BTNMT (Cột B) 

Đợt 1 

(19/2) 

Đợt 2 

(18/5) 

Đợt 3 

(20/8) 

Đợt 4 

(10/11) 

Đợt 1 

(25/2) 

Đợt 2 

(18/6) 

Đợt 3 

(29,9) 

Đợt 4 

(24/11) 
C C max 

1 Bụi tổng mg/Nm3 12,8 5,8 20,3 22,0 14,0 13,3 17,8 12,9 200 128 

2 Lưu lượng m3/h 23.198 26.673 21.364 22.484 20.799 13.436 14.727 13.895 - - 

Bảng 5.22. Kết quả quan trắc Ống thoát khí sau hệ thống thu hồi khí thải sấy trước khí sơn của nhà máy đúc vành (OK20) 

năm 2020, 2021 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Năm 2020 Năm 2021 
QCVN 19:2009/ 

BTNMT (Cột B) 

Đợt 1 

(19/2) 

Đợt 2 

(18/5) 

Đợt 3 

(20/8) 

Đợt 4 

(10/11) 

Đợt 1 

(24/2) 

Đợt 2 

(14/6) 

Đợt 3 

(28/9) 

Đợt 4 

(23/11) 
C C max 

1 CO mg/Nm3 <20 18 <20 <20 <20 22,0 27 33,6 1000 640 

2 SO2 mg/Nm3 <3,4 <5 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 500 320 

3 NOx mg/Nm3 5,7 7 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 850 544 
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TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Năm 2020 Năm 2021 
QCVN 19:2009/ 

BTNMT (Cột B) 

Đợt 1 

(19/2) 

Đợt 2 

(18/5) 

Đợt 3 

(20/8) 

Đợt 4 

(10/11) 

Đợt 1 

(24/2) 

Đợt 2 

(14/6) 

Đợt 3 

(28/9) 

Đợt 4 

(23/11) 
C C max 

4 Bụi tổng mg/Nm3 8,8 13,5 4,5 2,9 11,8 11,9 8,7 5,3 200 128 

5 Nhiệt độ OC 55,3 51,5 39,2 37,5 60,7 6,42 65,3 60,8 - - 

6 Lưu lượng m3/h 7.278 6.492 7.019 7.528 1.630 2.246 1.555 2.354 - - 

 

Bảng 5.23. Kết quả quan trắc Ống thoát khí sau hệ thống thu hồi khí thải sấy sau khi sơn của nhà máy đúc vành (OK21) 

 năm 2020, 2021 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Năm 2020 Năm 2021 
QCVN 19:2009/ 

BTNMT(Cột B) QCVN20:2010/ 

BTNMT Đợt 1 

(19/2) 

Đợt 2 

(18/5) 

Đợt 3 

(20/8) 

Đợt 4 

(10/11) 

Đợt 1 

(24/2) 

Đợt 2 

(14/6) 

Đợt 3 

(28/9) 

Đợt 4 

(10/11) 
C C max 

1 CO mg/Nm3 <20 22 <20 <20 <20 71,8 75,6 67,5 1000 640  

2 SO2 mg/Nm3 <3,4 <5 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 500 320  

3 NOx mg/Nm3 <5,0 8 <5,0 <5,0 <5,0 7,5 <5,0 <5,0 850 544  

4 Bụi tổng mg/Nm3 21,1 21,0 5,8 3,1 9,9 8,2 6,2 3,1 200 128  

5 Benzen mg/Nm3 KPHĐ <0,005 0,04 0,10 KPH <0,012 0,13 0,11 - - 5 

6 Xylen mg/Nm3 0,06 <0,005 1,52 1,87 0,416 2,35 2,08 2,34 - - 870 

7 Toluen mg/Nm3 KPHĐ <0,015 0,88 0,79 0,305 3,27 2,21 2,41 - - 750 

8 Ethyl acetate mg/Nm3 KPHĐ <0,2 <0,2 <0,2 2,23 <0,13 <0,09 <0,09 - - 1.400 

9 Butyl acetate mg/Nm3 0,03 <0,5 0,03 0,63 0,821 0,62 0,27 0,50 - - 950 

10 Lưu lượng m3/h 7.522 5.963 7.731 8.343     - - - 
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Bảng 5.24. Kết quả quan trắc Ống thoát khí sau hệ thống xử lý bụi, khí thải phòng sơn 1 của nhà máy đúc vành (OK22) 

năm 2020, 2021 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Năm 2020 Năm 2021 
QCVN 19:2009/ 

BTNMT (Cột B) QCVN20:2010/ 

BTNMT Đợt 1 

(19/2) 

Đợt 2 

(18/5) 

Đợt 3 

(20/8) 

Đợt 4 

(10/11) 

Đợt 1 

(24/2) 

Đợt 2 

(14/6) 

Đợt 3 

(28/9) 

Đợt 4 

(10/11) 
C Cmax 

1 CO mg/Nm3 <20 23 <20 <20 <20 <20 <20 <20 1000 640  

2 SO2 mg/Nm3 3,7 <5 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 500 320  

3 NOx mg/Nm3 7,9 9 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 850 544  

4 Bụi tổng mg/Nm3 9,7 16,8 5,3 4,9 7,1 12,8 9,3 12,8 200 128  

5 Benzen mg/Nm3 KPHĐ <0,005 0,05 0,14 KPH <0,012 0,42 0,82 - - 5 

6 Xylen mg/Nm3 KPHĐ <0,005 1,89 1,20 0,785 2,54 5,27 7,26 - - 870 

7 Toluen mg/Nm3 KPHĐ <0,015 1,15 0,69 2,73 3,21 3,81 4,05 - - 750 

8 Ethyl acetate mg/Nm3 KPHĐ <0,2 <0,2 <0,2 2,44 0,13 <0,09 <0,09 - - 1.400 

9 Butyl acetate mg/Nm3 KPHĐ <0,5 0,04 0,51 0,833 0,45 1,212 0,77 - - 950 

10 Lưu lượng m3/h 8.134 5.877 7.630 8.138 12.836 24.948 32.205 32.205 - - - 

Bảng 5.25. Kết quả quan trắc Ống thoát khí sau hệ thống xử lý bụi, khí thải phòng sơn 2 của nhà máy đúc vành (OK23) 

năm 2020, 2021 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Năm 2020 Năm 2021 
QCVN 19:2009/ 

BTNMT(Cột B) QCVN20:2010/ 

BTNMT Đợt 1 

(19/2) 

Đợt 2 

(18/5) 

Đợt 3 

(20/8) 

Đợt 4 

(10/11) 

Đợt 1 

(24/2) 

Đợt 2 

(14/6) 

Đợt 3 

(20/8) 

Đợt 4 

(10/11) 
C C max 

1 CO mg/Nm3 <20 12 <20 <20 <20 <20 <20 <20 1000 640  

2 SO2 mg/Nm3 4,1 <5 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 500 320  
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TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Năm 2020 Năm 2021 
QCVN 19:2009/ 

BTNMT(Cột B) QCVN20:2010/ 

BTNMT Đợt 1 

(19/2) 

Đợt 2 

(18/5) 

Đợt 3 

(20/8) 

Đợt 4 

(10/11) 

Đợt 1 

(24/2) 

Đợt 2 

(14/6) 

Đợt 3 

(20/8) 

Đợt 4 

(10/11) 
C C max 

3 NOx mg/Nm3 8,2 <5 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 850 544  

4 Bụi tổng mg/Nm3 16,3 17,2 6,7 5,5 13,0 10,2 7,1 10,2 200 128  

5 Benzen mg/Nm3 KPHĐ <0,005 0,06 0,18 0,565 <0,012 0,54 0,68 - - 5 

6 Xylen mg/Nm3 KPHĐ <0,005 2,25 1,64 0,570 2,41 8,21 8,12 - - 870 

7 Toluen mg/Nm3 KPHĐ <0,015 1,75 0,82 0,088 3,33 4,12 4,16 - - 750 

8 
Ethyl 

acetate 
mg/Nm3 KPHĐ <0,2 <0,02 <0,2 2,29 <0,13 <0,09 <0,09 - - 1.400 

9 
Butyl 

acetate 
mg/Nm3 KPHĐ <0,5 0,03 0,47 0,865 0,38 2,98 0,83 - - 950 

10 Lưu lượng m3/h 8.993 6.018 7.325 7.223 36.741 28.577 36.288 29.306 - - - 
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Chương VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý bụi, khí thải , công trình 

xử lý nước thải của cơ sở 

- Cơ quan lấy mẫu, phân tích: Trung tâm Quan trắc – Thông tin Tài nguyên và 

Môi trường 

- Địa chỉ liên hệ: Số 437 Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

- Cơ quan phân tích phối hợp 1: Công ty CP kỹ thuật và phân tích môi trường 

- Địa chỉ liên hệ: số 311, Vũ Tống Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, TP. Hà Nội. 

- Cơ quan lấy mẫu, phân tích phối hợp 2: Công ty CP môi trường Đại Nam 

- Địa chỉ liên hệ: Biệt thự số 18 BT4-2, khu nhà ở Trung Văn, phường Trung 

Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. 

- Thời gian lấy mẫu: 

+ Thời gian lấy mẫu giai đoạn hiệu chỉnh ( 5 lần) 

Stt Tần suất quan trắc (15 ngày/lần) Thời gian lấy mẫu 

1 Lần 1 Từ 27/12/2021 đến 29/12/2021 

2 Lần 2 Từ 11/01/2022 đến 13/01/2022 

3 Lần 3 Từ 26/01/2022 đến 28/01/2022 

4 Lần 4 Từ 10/02/2022 đến 12/02/2022 

5 Lần 5 Từ 28/2/2022 đến 2/3/2022 

      + Thời gian lấy mẫu giai đoạn ổn định (7 lần) 

Stt 
Tần suất quan trắc ( 

7 ngày liên tiếp) 

Thời gian quan 

trắc nhóm 1 

Thời gian quan 

trắc nhóm 2 

Thời gian quan 

trắc nhóm 3 

1 Lần 1 Ngày 11/5/2022 Ngày 25/5/2022 Ngày 2/6/2022 

2 Lần 2 Ngày 12/5/2022 Ngày 26/5/2022 Ngày 3/6/2022 

3 Lần 3 Ngày 13/5/2022 Ngày 27/5/2022 Ngày 6/6/2022 

4 Lần 4 Ngày 16/5/2022 Ngày 28/5/2022 Ngày 7/6/2022 

5 Lần 5 Ngày 17/5/2022 Ngày 30/5/5/2022 Ngày 8/6/2022 

6 Lần 6 Ngày 18/5/2022 Ngày 31/5/2022 Ngày 9/6/2022 

7 Lần 7 Ngày 19/5/2022 Ngày 1/6/2022 Ngày 10/6/2022 

 - Tần suất quan trắc: Trong giai đoạn hiệu chỉnh hiệu quả của các công trình xử 

lý bụi khí thải, tần suất quan trắc khí thải tối thiểu 15 ngày/lần trong thời gian ít nhất là 

75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. Trong giai đoạn vận hành ổn định 

của công trình xử lý bụi khí thải, thời gian đánh giá hiệu quả ít nhất là 7 ngày liên tiếp 

sau giai đoạn hiệu chỉnh với tần suất quan trắc ít nhất là 01 ngày/lần. 

Kết quả lấy mẫu được trình bày dưới bảng sau: 
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Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy chính 

Bảng 6.2. Kết quả phân tích vận hành thử nghiệm của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy chính 

Lần lấy 

mẫu 

Thông số quan trắc 

pH BOD5(mg/l) TSS(mg/l) TDS(mg/l) 
Dầu mỡ 

ĐTV(mg/l) 
PO4

3-(mg/l) S2-(mg/l) 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trướ

c XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 
Sau XL 

I Giai đoạn vận hành hiệu chỉnh 

Lần 1 7,7 7,2 156 6,3 173 12,7 600 180 19,7 2,6 10,7 1,36 1,42 <0,064 

Lần 2 7,6 7,2 167 6,8 195 15,3 640 180 23,5 2,1 11,5 1,47 1,56 <0,064 

Lần 3 7,8 7,1 148 6,1 162 13,8 660 170 18,4 1,7 9,3 1,25 1,28 <0,064 

Lần 4 7,6 7,3 151 5,7 183 10,4 650 170 20,7 2,4 10,6 1,58 1,34 <0,064 

Lần 5 7,3 7,5 142 7,4 154 16,8 630 150 16,9 1,9 9,7 1,33 1,16 <0,064 

II Giai đoạn vận hành ổn định 

Lần 1 8,1 7,4 145 4,1 186,2 10,3 610 160 18,6 2,3 9,14 1,56 1,26 <0,064 

Lần 2 KPT 7,7 KPT 5,2 KPT 11,7 KPT 190 KPT 1,9 KPT 1,43 KPT <0,064 

Lần 3 KPT 7,2 KPT 6,8 KPT 14,7 KPT 260 KPT 2,7 KPT 1,28 KPT <0,064 

Lần 4 KPT 7,2 KPT 5,6 KPT 14,7 KPT 258 KPT 1,8 KPT 1,85 KPT <0,064 

Lần 5 KPT 7,1 KPT 3,6 KPT 8,6 KPT 220 KPT 1,4 KPT 1,18 KPT <0,064 

Lần 6 KPT 6,9 KPT 5,4 KPT 15,8 KPT 260 KPT 1,6 KPT 1,33 KPT <0,064 

Lần 7 KPT 7 KPT 3,7 KPT 13,2 KPT 230 KPT 1,7 KPT 1,18 KPT <0,064 

QCĐP 

01:2019/H

Y, Cmax 

5-9 25,5 42,5 500 10 6 1 
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Bảng 6.3. Kết quả phân tích vận hành thử nghiệm của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy chính (tiếp) 

Lần lấy mẫu 

Thông số quan trắc 

Lưu lượng NH4
+(mg/l) NO3

-(mg/l) 
Tổng chất 

HĐBM(mg/l) 

Tổng coliforms 

(MPN/100 ml) 

Trước 

XL 
Sau XL 

Trước 

XL 
Sau XL 

Trước 

XL 
Sau XL 

Trước 

XL 
Sau XL 

Trước 

XL 
Sau XL 

I Giai đoạn vận hành hiệu chỉnh 

Lần 1 1,59 1,41 173,5 0,372 <0,2 7,34 0,637 <0,012 23.000 540 

Lần 2 1,61 1,43 184,2 0,279 <0,2 8,65 0,725 <0,012 21.000 630 

Lần 3 1,62 1,45 164,7 0,412 <0,2 7,81 0,614 <0,012 28.000 580 

Lần 4 1,58 1,42 152,8 0,365 <0,2 8,29 0,668 <0,012 21.000 790 

Lần 5 1,57 1,41 170,6 0,307 <0,2 9,14 0,517 <0,012 17.000 480 

II Giai đoạn vận hành ổn định 

Lần 1 1,6 1,45 176,3 0,418 <0,2 6,81 0,614 <0,012 21.000 110 

Lần 2 KPT 1,43 KPT 0,396 KPT 7,36 KPT <0,012 KPT 170 

Lần 3 KPT 1,44 KPT 0,435 KPT 9,15 KPT <0,012 KPT 210 

Lần 4 KPT 1,42 KPT 0,517 KPT 6,64 KPT <0,012 KPT 150 

Lần 5 KPT 1,45 KPT 0,626 KPT 9,52 KPT <0,012 KPT 350 

Lần 6 KPT 1,46 KPT 0,589 KPT 7,35 KPT <0,012 KPT 230 

Lần 7 KPT 1,43 KPT 0,306 KPT 8,45 KPT <0,012 KPT 430 

QCĐP 01:2019/HY, 

Cmax 
KQĐ 5 30 5 3.000 
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Hệ thống xử lý nước thải sản xuất của nhà máy chính 

Bảng 6.4. Kết quả phân tích vận hành thử nghiệm của hệ thống xử lý nước thải sản xuất nhà máy chính 

Lần lấy 

mẫu 

Thông số quan trắc 

pH BOD5(mg/l) COD(mg/l) TSS(mg/l) As(mg/l) Cd(mg/l) Pb( mg/l) 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 
Sau XL 

Trước 

XL 
Sau XL 

Trước 

XL 
Sau XL 

I Giai đoạn vận hành hiệu chỉnh 

Lần 1 7,4 7,3 7,2 18,3 15,8 39,2 68,3 15,2 <0,0005 <0,0005 <0,0004 <0,0004 <0,003 <0,003 

Lần 2 7,3 7,4 8,7 15,8 18,3 34,7 75,2 19,2 <0,0005 <0,0005 <0,0004 <0,0004 <0,003 <0,003 

Lần 3 7,4 7,2 6,6 12,4 14,2 27,6 64,1 16,8 <0,0005 <0,0005 <0,0004 <0,0004 <0,003 <0,003 

Lần 4 7,4 7,2 9,1 13,9 19,6 30,5 78,3 22,7 <0,0005 <0,0005 <0,0004 <0,0004 <0,003 <0,003 

Lần 5 7,1 7,4 5,3 11,5 11,8 24,9 69,4 14,3 <0,0005 <0,0005 <0,0004 <0,0004 <0,003 <0,003 

II Giai đoạn vận hành ổn định 

Lần 6 7,7 7,2 6,5 20,6 14,3 43,8 66,4 12,9 <0,0005 <0,0005 <0,0004 <0,0004 <0,003 <0,003 

Lần 7 KPT 7,3 KPT 18,6 KPT 40,7 KPT 14,2 KPT <0,0005 KPT <0,0004 KPT <0,003 

Lần 8 KPT 7,6 KPT 21,3 KPT 45,7 KPT 15,1 KPT <0,0005 KPT <0,0004 KPT <0,003 

Lần 9 KPT 7,5 KPT 18,1 KPT 37,5 KPT 16,3 KPT <0,0005 KPT <0,0004 KPT <0,003 

Lần 10 KPT 7 KPT 15,6 KPT 33,4 KPT 9,5 KPT <0,0005 KPT <0,0004 KPT <0,003 

Lần 11 KPT 6,7 KPT 13,5 KPT 28,7 KPT 11,4 KPT <0,0005 KPT <0,0004 KPT <0,003 

Lần 12 KPT 6,8 KPT 17,4 KPT 36,1 KPT 10,2 KPT <0,0005 KPT <0,0004 KPT <0,003 

QCĐP 

02:2019/

HY, 

Cmax 

6-9 22,95 57,375 38,25 0,045 0,045 0,09 
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Bảng 6.5. Kết quả phân tích vận hành thử nghiệm của hệ thống xử lý nước thải sản xuất nhà máy chính (tiếp) 

Lần lấy mẫu 

Thông số quan trắc 

Cr6+(mg/l) Zn(mg/l) Ni(mg/l) 
Tổng dầu mỡ 

khoáng (mg/l) 
Fe(mg/l) 

Tổng 

N(mg/l) 
Hg(mg/l) 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trướ

c XL 

Sau 

XL 

Trướ

c XL 
Sau XL 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trướ

c XL 

Sau 

XL 

Trướ

c XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 
Sau XL 

I Giai đoạn vận hành hiệu chỉnh   

Lần 1 <0,003 <0,003 0,128 <0,03 0,086 <0,0008 7,6 1,3 2,15 0,133 1,92 1,52 <0,0005 <0,0005 

Lần 2 <0,003 <0,003 0,115 <0,03 0,097 <0,0008 8,3 1,5 1,83 0,147 1,76 1,68 <0,0005 <0,0005 

Lần 3 <0,003 <0,003 0,137 <0,03 0,083 <0,0008 7,4 0,9 2,06 0,156 2,28 1,86 <0,0005 <0,0005 

Lần 4 <0,003 <0,003 0,121 <0,03 0,074 <0,0008 7,9 1,5 2,31 0,117 2,04 1,34 <0,0005 <0,0005 

Lần 5 <0,003 <0,003 0,143 <0,03 0,081 <0,0008 8,1 1,1 1,94 0,124 1,86 1,72 <0,0005 <0,0005 

II Giai đoạn vận hành ổn định   

Lần 6 <0,003 <0,003 0,119 <0,03 0,109 <0,0008 7,1 1,5 1,73 0,125 2,05 1,38 <0,0005 <0,0005 

Lần 7 KPT <0,003 KPT <0,03 KPT <0,0008 KPT 1,8 KPT 0,138 KPT 1,61 KPT <0,0005 

Lần 8 KPT <0,003 KPT <0,03 KPT <0,0008 KPT 1,7 KPT 0,142 KPT 1,74 KPT <0,0005 

Lần 9 KPT <0,003 KPT <0,03 KPT <0,0008 KPT 1,9 KPT 0,106 KPT 1,52 KPT <0,0005 

Lần 10 KPT <0,003 KPT <0,03 KPT <0,0008 KPT 1,8 KPT 0,183 KPT 1,86 KPT <0,0005 

Lần 11 KPT <0,003 KPT <0,03 KPT <0,0008 KPT 1,2 KPT 0,143 KPT 1,95 KPT <0,0005 

Lần 12 KPT <0,003 KPT <0,03 KPT <0,0008 KPT 1,8 KPT 0,138 KPT 1,75 KPT <0,0005 

QCĐP 

02:2019/HY, 

Cmax 

0,045 2,7 0,18 4,5 0,9 18 0,0045 
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Bảng 6.6. Kết quả phân tích vận hành thử nghiệm của hệ thống xử lý nước thải sản xuất nhà máy chính (tiếp) 

Lần lấy mẫu 

Thông số quan trắc 

Lưu lượng Nhiệt độ (0C) 
Amoni 

(mg/l) 
Clo dư (mg/l) Tổng P(mg/l) 

Coliform 

(MPN/100 ml) 
Florua (mg/l) 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 
Sau XL 

I Giai đoạn vận hành hiệu chỉnh 

Lần 1 15,6 14,5 KPT KPT KPT KPT KPT KPT 1,43 0,067 21.000 390 KPT KPT 

Lần 2 15,3 14,3 KPT KPT KPT KPT KPT KPT 1,58 0,073 17.000 410 KPT KPT 

Lần 3 15,7 14,2 KPT KPT KPT KPT KPT KPT 1,37 0,083 25.000 310 KPT KPT 

Lần 4 15,8 14,7 KPT KPT KPT KPT KPT KPT 1,25 0,051 21.000 460 KPT KPT 

Lần 5 15,4 14,6 KPT KPT KPT KPT KPT KPT 1,44 0,079 17.000 270 KPT KPT 

II Giai đoạn vận hành ổn định 

Lần 6 15,5 14,8 KPT 30,2 <0,003 <0,003 <0,02 0,319 1,58 0,058 14.000 260 0,325 0,116 

Lần 7 KPT 14,5 KPT 30,7 KPT <0,003 KPT 0,355 KPT 0,073 KPT 210 KPT 0,137 

Lần 8 KPT 14,7 KPT 29,9 KPT <0,003 KPT 0,284 KPT 0,116 KPT 310 KPT 0,096 

Lần 9 KPT 14,2 KPT 30,6 KPT <0,003 KPT 0,39 KPT 0,115 KPT 170 KPT 0,125 

Lần 10 KPT 14,4 KPT 30,4 KPT <0,003 KPT 0,248 KPT 0,114 KPT 170 KPT 0,135 

Lần 11 KPT 14,3 KPT 31,1 KPT <0,003 KPT 0,425 KPT 0,087 KPT 320 KPT 0,137 

Lần 12 KPT 14,6 KPT 30,2 KPT <0,003 KPT 0,46 KPT 0,093 KPT 130 KPT 0,104 

QCĐP 

02:2019/HY, 

Cmax 

KQĐ 40 0,09 0,9 3,6 3.000 4,5 
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Hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy đúc vành 

*) Kết quả đánh giá Công đoạn xử lý hóa lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung nhà máy đúc vành 

Các thông số quan trắc tại công đoạn xử lý hóa lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung nhà máy đúc vành như As, Cd, Pb, Hg, Cr6+, Zn, 

Ni, tổng Dầu mỡ khoáng đều có kết quả phân tích trước xử lý và sau xử lý thấp hơn giới hạn đo của thiết bị và thấp hơn giới hạn cho phép.  

*) Kết quả đánh giá Công đoạn xử lý vi sinh của hệ thống xử lý nước thải tập trung nhà máy đúc vành 

Bảng 6.7. Kết quả đánh giá hiệu suất xử lý hệ thống xử lý nước thải tập trung nhà máy đúc vành ( tiếp) 

Lần lấy mẫu 

Thông số quan trắc của HTXNNT tập trung công đoạn vi sinh 

BOD5(mg/l) COD(mg/l) Tổng N(mg/l) Tổng P(mg/l) Coliform(MPN/100 ml) 

Trước XL Sau XL Trước XL Sau XL Trước XL Sau XL Trước XL Sau XL Trước XL Sau XL 

Lần 1 351 11,7 796 26,4 44,2 18,5 4,26 0,167 23.000 580 

Lần 2 374 9,3 832 20,5 46,3 17,4 4,37 0,186 17.000 790 

Lần 3 329 8,1 761 16,7 41,7 17,1 4,82 0,159 25.000 940 

Lần 4 305 10,5 684 22,8 52,6 16,8 5,23 0,172 20.000 700 

Lần 5 341 8,4 725 17,3 47,8 15,3 5,19 0,193 17.000 840 

Hiệu suất XL(%) 96,56-97,54 96,67-97,81 58,15-68,06 95,74-96,74 95,06-97,48 

Bảng 6.8. Kết quả quan trắc vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải tập trung nhà máy đúc vành 

Lần lấy 

mẫu 

Thông số quan trắc 

As(mg/l) Cd(mg/l) Pb(mg/l) Hg(mg/l) Cr6+(mg/l) Zn(mg/l) Ni(mg/l) 

Trước 

XL 
Sau XL 

Trước 

XL 
Sau XL 

Trước 

XL 
Sau XL 

Trước 

XL 
Sau XL 

Trước 

XL 
Sau XL 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 
Sau XL 

Lần 1 <0,0005 <0,0005 <0,0004 <0,0004 <0,003 <0,003 <0,0005 <0,0005 <0,003 <0,003 0,146 <0,03 0,163 <0,0008 

Lần 2 KPT <0,0005 KPT <0,0004 KPT <0,003 KPT <0,0005 KPT <0,003 KPT <0,03 KPT <0,0008 

Lần 3 KPT <0,0005 KPT <0,0004 KPT <0,003 KPT <0,0005 KPT <0,003 KPT <0,03 KPT <0,0008 

Lần 4 KPT <0,0005 KPT <0,0004 KPT <0,003 KPT <0,0005 KPT <0,003 KPT <0,03 KPT <0,0008 
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Lần lấy 

mẫu 

Thông số quan trắc 

As(mg/l) Cd(mg/l) Pb(mg/l) Hg(mg/l) Cr6+(mg/l) Zn(mg/l) Ni(mg/l) 

Trước 

XL 
Sau XL 

Trước 

XL 
Sau XL 

Trước 

XL 
Sau XL 

Trước 

XL 
Sau XL 

Trước 

XL 
Sau XL 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 
Sau XL 

Lần 5 KPT <0,0005 KPT <0,0004 KPT <0,003 KPT <0,0005 KPT <0,003 KPT <0,03 KPT <0,0008 

Lần 6 KPT <0,0005 KPT <0,0004 KPT <0,003 KPT <0,0005 KPT <0,003 KPT <0,03 KPT <0,0008 

Lần 7 KPT <0,0005 KPT <0,0004 KPT <0,003 KPT <0,0005 KPT <0,003 KPT <0,03 KPT <0,0008 

QCĐP 

02:2019/

HY, 

Cmax 

0,045 0,0045 0,09 0,0045 0,045 2,7 0,18 

Bảng 6.9. Kết quả quan trắc vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải tập trung nhà máy đúc vành (tiếp) 

Lần lấy 

mẫu 

Thông số quan trắc 

Tổng DMK 

(mg/l) 
Fe(mg/l) Nhiệt độ Amoni Clo dư Florua pH 

Trướ

c XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 
Sau XL 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Lần 1 6,3 0,6 0,925 <0,03 KPT 30,1 KPT 0,167 KPT 0,315 KPT <0,09 8,1 7,6 

Lần 2 KPT <0,3 KPT <0,03 KPT 30,5 KPT 0,228 KPT 0,284 KPT <0,09 KPT 7,6 

Lần 3 KPT 0,9 KPT <0,03 KPT 30,2 KPT 0,226 KPT 0,39 KPT <0,09 KPT 7,8 

Lần 4 KPT <0,3 KPT <0,03 KPT 30,8 KPT 0,281 KPT 0,355 KPT <0,09 KPT 7,7 

Lần 5 KPT <0,3 KPT <0,03 KPT 30,3 KPT 0,316 KPT 0,319 KPT <0,09 KPT 7,4 

Lần 6 KPT 1,7 KPT <0,03 KPT 31,4 KPT 0,276 KPT 0,425 KPT <0,09 KPT 6,8 

Lần 7 KPT 1,1  F KPT <0,03 KPT 30,5 KPT 0,235 KPT 0,355 KPT <0,09 KPT 7,1 

QCĐP 

02:2019/H

Y, Cmax 

4,5 0,9 40 4,5 0,9 4,5 6-9 
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Bảng 6.10. Kết quả quan trắc vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải tập trung nhà máy đúc vành ( tiếp) 

Lần lấy 

mẫu 

Thông số quan trắc 

BOD5(mg/l) COD(mg/l) Tổng N(mg/l) Tổng P(mg/l) Coliform(mg/l) TSS (mg/l) Lưu lượng 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 
Sau XL 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Trước 

XL 

Sau 

XL 

Lần 1 378 4,7 829,3 11,3 41,5 13,6 0,221 0,094 1.300 110 256,3 9,6 8 9,2 

Lần 2 KPT 5,8 KPT 12,5 KPT 15,7 KPT 0,112 KPT 150 KPT 11,8 KPT 9,1 

Lần 3 KPT 6,1 KPT 13,6 KPT 14,2 KPT 0,125 KPT 170 KPT 12,5 KPT 9,4 

Lần 4 KPT 6,9 KPT 15,4 KPT 16,2 KPT 0,138 KPT 390 KPT 10,7 KPT 8,9 

Lần 5 KPT 6,5 KPT 14,8 KPT 15,1 KPT 0,162 KPT 170 KPT 12,4 KPT 8,7 

Lần 6 KPT 7,4 KPT 16,3 KPT 16,4 KPT 0,107 KPT 150 KPT 13,6 KPT 9,2 

Lần 7 KPT 4,2 KPT 10,7 KPT 16,4 KPT 0,115 KPT 210 KPT 10,3 KPT 9,4 

QCĐP 

02:2019/

HY, 

Cmax 

22,95 57,375 18 3,6 3.000 38,25 KQĐ 

 

Ghi chú: 

- QCĐP 01:2019/HY: quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh hoạt, Cmax = C x K x Khy ( K= 1,2; Khy= 0,85 áp dụng với 

thông số BOD5, TSS); Cmax= C ( không áp dụng hệ số K đối với thông số pH, tổng Coliforms). 

- QCĐP 02:2019/HY: quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp, Cmax = C x Kqx Kf x Khy ( Kq= 0,9; Kf=1; Khy= 0,85 

áp dụng với thông số BOD5, COD,TSS); Cmax= C ( không áp dụng hệ số Kq, Kf đối với thông số nhiệt độ, màu, pH, Coliform, tổng hoạt 

độ phóng xạ α, tổng hoạt động phóng xạ β). 

- KPT: Không phân tích 

- KQĐ: Không quy định 
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Nhận xét:  

Kết quả phân tích 12 đợt lấy mẫu nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy chính đều đạt giới hạn cho 

phép theo QCĐP 01:2019/HY. 

Kết quả phân tích 12 đợt lấy mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải sản xuất của nhà máy chính đều đạt giới hạn cho phép theo 

QCĐP 02:2019/HY. 

Kết quả phân tích 12 đợt lấy mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy đúc vành đều đạt giới hạn cho phép 

theo QCĐP 02:2019/HY. 

*)  Kết quả quan trắc online hệ thống xử lý nước thải của công ty 

Bảng 6.11. Kết quả quan trắc online của HTXLNT sản xuất nhà máy chính trung bình 24h 

Ngày đo 
Thông số quan trắc online của HTXLNT nhà máy chính 

Lưu lượng pH Nhiệt độ(0C) TSS (mg/l) COD (mg/l) Amoni(mg/l) Dầu mỡ khoáng(mg/l) 

I Giai đoạn vận hành hiệu chỉnh 

27/12/2021 9,58 7,61 20,53 2,15 33,08 0,61 0,28 

28/12/2021 10,40 6,76 17,07 1,34 25,95 0,90 0,25 

29/12/2021 13,40 7,57 20,26 1,66 30,38 0,76 0,28 

11/1/2022 6,70 7,20 20,09 1,67 30,31 0,63 0,29 

12/1/2022 13,44 7,71 22,47 1,88 35,91 0,93 0,31 

13/1/2022 15,30 7,63 22,83 2,16 33,78 0,82 0,30 

26/1/2022 14,04 7,65 24,79 1,59 29,68 0,72 0,27 

27/1/2022 13,43 7,68 25,10 1,80 31,59 0,79 0,26 

28/1/2022 15,25 7,64 25,44 2,01 31,23 0,64 0,28 

10/2/2022 13,10 7,84 19,54 1,36 31,78 0,73 0,28 

11/2/2022 14,60 7,75 20,68 1,25 30,45 0,70 0,28 
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Ngày đo 
Thông số quan trắc online của HTXLNT nhà máy chính 

Lưu lượng pH Nhiệt độ(0C) TSS (mg/l) COD (mg/l) Amoni(mg/l) Dầu mỡ khoáng(mg/l) 

12/2/2022 16,07 7,70 21,39 0,99 29,94 0,79 0,28 

28/2/2022 1,36 6,76 19,69 0,68 8,91 0,26 0,25 

01/3/2022 8,95 7,14 22,66 2,02 23,09 0,48 0,27 

02/3/2022 13,33 7,33 24,35 2,08 30,56 0,67 0,28 

II Giai đoạn vận hành ổn định 

11/5/2022 16,19 7,38 29,65 1,89 30,39 0,72 0,29 

12/5/2022 15,59 7,34 29,66 1,94 31,69 0,61 0,29 

13/5/2022 15,93 7,40 29,55 1,61 31,09 0,72 0,29 

16/5/2022 0,15 7,00 24,33 0,43 10,35 0,30 0,26 

17/5/2022 10,50 7,06 24,90 0,58 15,21 0,30 0,26 

18/5/2022 13,13 7,24 26,20 1,35 22,36 0,41 0,27 

19/5/2022 15,31 7,46 27,45 1,72 29,51 0,61 0,29 

25/5/2022 15,37 7,54 27,35 1,45 25,25 0,69 0,28 

26/5/2022 14,33 7,55 28,79 1,90 29,65 0,62 0,29 

27/5/2022 15,61 7,51 29,37 1,27 26,51 0,69 0,29 

28/5/2022 14,92 7,51 29,75 1,45 29,32 0,70 0,29 

30/5/2022 11,22 7,57 29,59 1,94 30,47 0,87 0,29 

31/5/2022 16,59 7,49 28,96 1,13 28,49 0,88 0,29 

01/6/2022 14,93 7,27 29,49 1,53 32,31 0,67 0,30 

02/6/2022 13,58 7,35 30,48 1,55 31,87 0,60 0,30 

03/6/2022 15,56 7,29 30,87 1,49 32,64 0,60 0,30 
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Ngày đo 
Thông số quan trắc online của HTXLNT nhà máy chính 

Lưu lượng pH Nhiệt độ(0C) TSS (mg/l) COD (mg/l) Amoni(mg/l) Dầu mỡ khoáng(mg/l) 

06/6/2022 0,17 7,12 31,36 0,62 18,01 0,39 0,27 

07/6/2022 13,87 7,38 29,64 1,50 28,07 0,59 0,29 

08/6/2022 15,40 7,35 29,22 5,73 27,92 0,69 0,30 

09/6/2022 14,33 7,37 29,57 2,80 27,04 0,67 0,30 

10/6/2022 16,19 7,44 30,66 1,49 34,89 0,66 0,30 

QCĐP 

02:2019/HY,Cmax 
KQĐ 6-9 40 38,25 57,375 4,5 4,5 

Bảng 6.12. Kết quả quan trắc online của HTXLNT tập trung nhà máy đúc vành trung bình 24h 

Ngày đo 
Thông số quan trắc online của HTXLNT nhà máy đúc vành 

Lưu lượng pH Nhiệt độ(0C) TSS (mg/l) COD (mg/l) Amoni(mg/l) Dầu mỡ khoáng(mg/l) 

I Giai đoạn vận hành hiệu chỉnh 

27/12/2021 8,39 7,32 21,44 0,22 14,80 0,64 0,21 

28/12/2021 9,96 7,61 21,96 1,17 14,81 0,61 0,22 

29/12/2021 8,26 7,72 20,33 2,12 16,81 0,60 0,20 

11/1/2022 8,28 7,80 20,90 0,38 15,71 0,65 0,20 

12/1/2022 8,12 7,70 21,52 0,41 16,64 0,60 0,20 

13/1/2022 5,14 7,31 22,13 0,11 14,07 0,59 0,20 

26/1/2022 10,12 7,91 25,47 1,55 16,40 0,65 0,21 

27/1/2022 11,20 7,91 25,88 2,79 11,76 0,60 0,21 

28/1/2022 9,35 7,72 25,90 1,70 13,06 0,55 0,21 

10/2/2022 7,95 7,89 15,07 0,38 5,24 0,60 0,21 
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Ngày đo 
Thông số quan trắc online của HTXLNT nhà máy đúc vành 

Lưu lượng pH Nhiệt độ(0C) TSS (mg/l) COD (mg/l) Amoni(mg/l) Dầu mỡ khoáng(mg/l) 

11/2/2022 8,66 7,91 15,81 0,33 5,29 0,60 0,21 

12/2/2022 8,59 7,88 17,10 0,37 5,52 0,60 0,21 

28/2/2022 7,30 7,60 22,35 0,21 7,60 0,79 0,22 

01/3/2022 8,84 7,37 23,11 0,32 8,54 0,74 0,21 

02/3/2022 8,73 7,45 24,28 0,18 8,60 0,70 0,21 

II Giai đoạn vận hành ổn định 

11/5/2022 6,51 7,60 29,56 0,54 12,31 0,70 0,22 

12/5/2022 7,90 7,63 29,95 0,55 16,00 0,70 0,22 

13/5/2022 7,13 7,69 30,00 0,98 14,20 0,70 0,23 

16/5/2022 5,07 7,59 26,07 0,64 8,86 0,99 0,23 

17/5/2022 5,83 7,81 26,88 0,53 11,01 0,72 0,23 

18/5/2022 6,69 7,85 27,28 0,72 10,31 0,60 0,23 

19/5/2022 7,94 7,83 27,70 0,52 11,69 0,59 0,23 

25/5/2022 8,24 7,59 27,48 1,43 14,24 0,59 0,22 

26/5/2022 8,89 7,64 28,93 0,76 13,62 0,60 0,22 

27/5/2022 9,32 7,68 29,87 0,63 14,29 0,60 0,22 

28/5/2022 9,84 7,74 30,36 0,61 9,51 0,64 0,22 

30/5/2022 9,51 7,76 30,47 0,70 13,28 0,68 0,22 

31/5/2022 7,22 7,62 26,22 0,29 10,27 0,70 0,21 

01/6/2022 7,01 7,55 30,09 0,61 9,19 0,50 0,21 

02/6/2022 6,55 7,52 30,52 0,59 10,73 0,76 0,22 
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Ngày đo 
Thông số quan trắc online của HTXLNT nhà máy đúc vành 

Lưu lượng pH Nhiệt độ(0C) TSS (mg/l) COD (mg/l) Amoni(mg/l) Dầu mỡ khoáng(mg/l) 

03/6/2022 6,77 7,55 30,87 0,64 12,22 0,93 0,22 

06/6/2022 4,01 7,24 30,84 1,38 7,52 0,49 0,21 

07/6/2022 7,82 7,58 30,35 1,26 12,85 0,60 0,21 

08/6/2022 8,02 7,56 30,24 0,62 13,10 0,59 0,22 

09/6/2022 7,15 7,61 30,35 0,55 15,29 0,73 0,21 

10/6/2022 6,85 7,60 30,80 0,64 13,78 0,53 0,21 

QCĐP 

02:2019/HY,Cmax 
KQĐ 6-9 40 38,25 57,375 4,5 4,5 

III. Kết quả quan trắc mẫu bụi, khí thải giai đoạn hiệu chỉnh và giai đoạn vận hành ổn định 

Bảng 6.13. Kết quả quan trắc bụi, khí thải sau xử lý 

Lần lấy 

mẫu 

Thông số quan trắc 

KT01 KT02 KT08 

Lưu 

lượng 

Bụi 

tổng 
CO HF SO2 NOx 

Lưu 

lượng 

Bụi 

tổng 
CO HF SO2 NOx 

Lưu 

lượng 

Bụi 

tổng 

Đơn vị m3/h mg/Nm3 
mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 
m3/h 

mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 
m3/h mg/Nm3 

I Giai đoan vận hành hiệu chỉnh 

1 14.288 7,19 <1,14 <0,3 <2,62 <0,188 13.565 6,28 3,57 <0,3 <2,62 1,89 13.155 10,8 

2 13.203 7,42 4,94 <0,3 <2,62 <0,188 14.469 8,63 <1,14 <0,3 <2,62 <0,188 13.432 9,32 

3 13.927 10,8 <1,14 <0,3 <2,62 <0,188 14.650 9,31 2,96 <0,3 <2,62 1,26 14.263 9,25 

4 13.565 8,27 <1,14 <0,3 <2,62 <0,188 14.469 7,39 3,88 <0,3 <2,62 <0,188 13.986 7,65 

5 14.107 8,93 <1,14 <0,3 <2,62 <0,188 13.746 7,76 2,81 <0,3 <2,62 4,43 14.401 7,46 
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Lần lấy 

mẫu 

Thông số quan trắc 

KT01 KT02 KT08 

Lưu 

lượng 

Bụi 

tổng 
CO HF SO2 NOx 

Lưu 

lượng 

Bụi 

tổng 
CO HF SO2 NOx 

Lưu 

lượng 

Bụi 

tổng 

II Giai đoạn vận hành ổn định 

6 13.565 8,13 1,67 <0,3 <2,62 <0,188 13.203 9,68 2,89 <0,3 <2,62 2,64 11.909 8,14 

7 13.384 9,24 4,71 <0,3 <2,62 <0,188 13.746 10,3 3,5 <0,3 <2,62 2,39 14.263 8,22 

8 13.927 10,9 3,04 <0,3 <2,62 8,3 13.384 8,06 1,67 <0,3 <2,62 9,68 14.817 9,15 

9 12.841 10,3 2,81 <0,3 <2,62 <0,188 13.927 10,7 3,5 <0,3 <2,62 3,14 14.124 7,73 

10 13.022 8,34 2,96 <0,3 <2,62 <0,188 13.746 9,68 3,42 <0,3 <2,62 4,02 13.709 9,46 

11 15.373 9,3 3,95 <0,3 <2,62 4,53 13.565 8,1 4,18 <0,3 <2,62 2,77 12.601 8,5 

12 13.565 9,11 2,81 <0,3 <2,62 10,94 14.288 10,5 7,07 <0,3 <2,62 2,89 14.263 10,7 

QCVN 

19:2009/

BTNMT, 

cột B  

( Cmax) 

KQĐ 144 720 14,4 360 612 KQĐ 144 720 14,4 360 612 KQĐ 144 
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Bảng 6.14. Kết quả quan trắc bụi, khí thải sau xử lý 

Lần lấy 

mẫu 

Thông số quan trắc 

KT04 KT05 KT06 KT07 

Lưu 

lượng 

Bụi 

tổng 
CO HF SO2 NOx 

Lưu 

lượng 

Bụi 

tổng 
CO HF SO2 NOx 

Lưu 

lượng 

Bụi 

tổng 

Lưu 

lượng 

Bụi 

tổng 

Đơn vị m3/h 
mg/

Nm3 

mg/

Nm3 

mg/

Nm3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 
m3/h 

mg/

Nm3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 
m3/h 

mg/N

m3 
m3/h 

mg/N

m3 

I Giai đoạn vận hành hiệu chỉnh 

1 15.373 10,2 3,04 <0,3 <2,62 <0,188 15.916 7,43 32,45 <0,3 <2,62 8,79 10.939 8,61 13.570 8,37 

2 14.831 11,8 1,22 <0,3 <2,62 4,4 14.650 8,14 31,77 <0,3 <2,62 9,25 11.216 7,71 14.124 9,08 

3 15.554 7,33 3,19 <0,3 <2,62 <0,188 15.012 11,2 35,57 <0,3 <2,62 4,93 10.801 7,79 14.955 10,4 

4 14.650 9,12 4,3 <0,3 <2,62 <0,188 14.288 9,58 38,15 <0,3 <2,62 8,57 11.216 10,4 14.540 9,77 

5 15.012 10,4 3,27 <0,3 <2,62 <0,188 15.012 9,07 33,9 <0,3 <2,62 8,57 11.770 8,52 14.955 7,81 

II Giai đoạn vận hành ổn định 

6 14.650 9,61 2,81 <0,3 <2,62 <0,188 15.193 11,2 43,47 <0,3 <2,62 6,84 11.909 8,14 15.509 9,92 

7 15.193 11,5 2,96 <0,3 <2,62 <0,188 14.650 10,4 47,8 <0,3 <2,62 8,25 11.355 9,28 14.955 7,71 

8 15.373 10,5 1,52 <0,3 <2,62 9,18 15.373 8,27 44,23 <0,3 <2,62 3,13 10.801 11,7 15.648 10,4 

9 14.831 10,5 2,96 <0,3 <2,62 <0,188 14.288 9,64 49,25 <0,3 <2,62 7,5 10.662 8,34 14.955 9,12 

10 15.554 10,2 2,89 <0,3 <2,62 <0,188 14.107 10,7 48,49 <0,3 <2,62 8,96 10.939 8,37 14.540 10,6 

11 6.873 27,3 2,66 <0,3 <2,62 <0,188 20.980 36,7 51,68 <0,3 <2,62 5,79 12.463 7,4 13.709 8,1 

12 15.735 10,1 1,75 <0,3 <2,62 2,95 14.831 8,43 50,16 <0,3 <2,62 3,74 11.216 10,3 14.955 7,36 

QCVN 

19:2009

/BTNM

T, cột B 

( Cmax) 

KQĐ 144 720 14,4 360 612 KQĐ 144 720 14,4 360 612 KQĐ 144 KQĐ 144 
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Bảng 6.15. Kết quả quan trắc bụi, khí thải sau xử lý 

Lần lấy 

mẫu 

Thông số quan trắc ( KT09) 

Lưu 

lượng 

Bụi 

tổng 
CO SO2 NOx 

Cyclo

hexan

ol 

Etyl 

axetat 

Ethylbe

nzene 

n-

Butanol 

Metano

l 
Toluene Xylene 

n-

Butyl 

axetat 

Formal

dehyl 

Đơn vị m3/h 
mg/N

m3 
mg/N

m3 
mg/N

m3 
mg/N

m3 
mg/Nm

3 
mg/Nm

3 
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm

3 
mg/Nm

3 
mg/Nm3 

I Giai đoạn vận hành hiệu chỉnh 

1 3.352 6,89 23,18 <2,62 2,85 KPT <0,1 KPT KPT KPT 0,217 0,005 <0,1 KPT 

2 3.528 6,18 52,44 <2,62 6,23 KPT <0,1 KPT KPT KPT 0,251 0,006 <0,1 KPT 

3 3.704 1,86 24,02 <2,62 2,41 KPT <0,1 KPT KPT KPT 0,165 0,004 <0,1 KPT 

4 3.352 2,04 24,85 <2,62 2,47 KPT <0,1 KPT KPT KPT 0,235 0,006 <0,1 KPT 

5 3.881 2,52 18,62 <2,62 2,41 KPT <0,1 KPT KPT KPT 0,146 0,006 <0,1 KPT 

II Giai đoạn vận hành ổn định 

6 3.704 3,74 25,92 <2,62 2,73 <0,1 <0,1 <0,003 <0,01 <0,05 0,269 0,004 <0,1 <0,0003 

7 3.352 2,85 27,21 <2,62 2,83 <0,1 <0,1 <0,003 <0,01 <0,05 0,253 0,004 <0,1 <0,0003 

8 3.175 4,16 37,54 <2,62 6,2 <0,1 <0,1 <0,003 <0,01 <0,05 0,283 0,004 <0,1 <0,0003 

9 3.528 2,46 37,92 <2,62 6,89 <0,1 <0,1 <0,003 <0,01 <0,05 0,267 0,006 <0,1 <0,0003 

10 3.881 2,35 40,28 <2,62 6,35 <0,1 <0,1 <0,003 <0,01 <0,05 0,173 0,004 <0,1 <0,0003 

11 3.528 2,51 52,97 <2,62 6,28 <0,1 <0,1 <0,003 <0,01 <0,05 0,275 0,006 <0,1 <0,0003 

12 3.881 2,37 23,26 <2,62 2,91 <0,1 <0,1 <0,003 <0,01 <0,05 0,189 0,006 <0,1 <0,0003 

QCVN 

19:2009/

BTNMT, 

cột B ( 

Cmax) 

KQĐ 144 720 360 612 KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ 

QCVN 

20:2009/

BTNMT 

KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ 410 1.400 870 360 260 750 870 950 20 
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Bảng 6.16. Kết quả quan trắc bụi, khí thải sau xử lý 

Lần lấy 

mẫu 

Thông số quan trắc ( KT10) 

Lưu 

lượng 

Bụi 

tổng 
CO SO2 NOx 

Cycloh

exanol 

Etyl 

axetat 

Ethylb

enzene 

n-

Butanol 
Metanol Toluene Xylene 

n-

Butyl 

axetat 

Formal

dehyl 

Đơn vị m3/h 
mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/Nm3 

I Giai đoạn vận hành hiệu chỉnh 

1 20.218 7,82 <1,14 <2,62 <0,188 KPT <0,1 KPT KPT KPT 0,175 0,007 <0,1 KPT 

2 19.181 6,95 <1,14 <2,62 <0,188 KPT <0,1 KPT KPT KPT 0,186 0,004 <0,1 KPT 

3 20.218 1,94 <1,14 <2,62 <0,188 KPT <0,1 KPT KPT KPT 0,192 0,003 <0,1 KPT 

4 19.699 1,58 <1,14 <2,62 <0,188 KPT <0,1 KPT KPT KPT 0,156 0,003 <0,1 KPT 

5 21.254 1,77 <1,14 <2,62 <0,188 KPT <0,1 KPT KPT KPT 0,172 0,008 <0,1 KPT 

II Giai đoạn vận hành ổn định 

6 20.218 1,56 1,67 <2,62 <0,188 <0,1 <0,1 <0,003 <0,01 <0,05 0,163 0,008 <0,1 <0,0003 

7 20.736 2,14 1,52 <2,62 <0,188 <0,1 <0,1 <0,003 <0,01 <0,05 0,207 0,004 <0,1 <0,0003 

8 19.699 1,43 1,67 <2,62 <0,188 <0,1 <0,1 <0,003 <0,01 <0,05 0,215 0,006 <0,1 <0,0003 

9 20.218 2,18 1,75 <2,62 <0,188 <0,1 <0,1 <0,003 <0,01 <0,05 0,221 0,003 <0,1 <0,0003 

10 19.181 1,84 1,82 <2,62 0,26 <0,1 <0,1 <0,003 <0,01 <0,05 0,195 0,008 <0,1 <0,0003 

11 20.218 1,33 1,14 <2,62 <0,188 <0,1 <0,1 <0,003 <0,01 <0,05 0,238 0,003 <0,1 <0,0003 

12 19.181 0,976 <1,14 <2,62 <0,188 <0,1 <0,1 <0,003 <0,01 <0,05 0,251 0,005 <0,1 <0,0003 

QCVN 

19:2009/

BTNMT, 

cột B  

( Cmax) 

KQĐ 144 720 360 612 KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ 

QCVN 

20:2009/

BTNMT 

KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ 410 1.400 870 360 260 750 870 950 20 
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Bảng 6.17. Kết quả quan trắc bụi, khí thải sau xử lý 

Lần lấy 

mẫu 

Thông số quan trắc( KT11) 

Lưu 

lượng 

Bụi 

tổng 
CO SO2 NOx 

Cycloh

exanol 

Etyl 

axetat 

Ethylbe

nzene 

n-

Butanol 
Metanol Toluene Xylene 

n-

Butyl 

axetat 

Formal

dehyl 

Đơn vị m3/h 
mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/Nm3 

I Giai đoạn vận hành hiệu chỉnh 

1 22.291 8,16 1,29 <2,62 <0,188 KPT <0,1 KPT KPT KPT 0,214 0,009 <0,1 KPT 

2 21.254 7,34 1,52 <2,62 0,5 KPT <0,1 KPT KPT KPT 0,193 0,008 <0,1 KPT 

3 22.810 1,42 <1,14 <2,62 <0,188 KPT <0,1 KPT KPT KPT 0,277 0,006 <0,1 KPT 

4 21.773 1,78 1,29 <2,62 <0,188 KPT <0,1 KPT KPT KPT 0,184 0,008 <0,1 KPT 

5 22.810 1,35 1,29 <2,62 <0,188 KPT <0,1 KPT KPT KPT 0,266 0,003 <0,1 KPT 

II Giai đoạn vận hành ổn định 

6 21.773 0,647 1,67 <2,62 <0,188 <0,1 <0,1 <0,003 <0,01 <0,05 0,152 0,007 <0,1 <0,0003 

7 22.291 0,825 1,82 <2,62 <0,188 <0,1 <0,1 <0,003 0,8 <0,05 0,195 0,007 <0,1 <0,0003 

8 21.773 0,537 1,82 <2,62 0,6 <0,1 <0,1 <0,003 <0,01 <0,05 0,267 0,003 <0,1 <0,0003 

9 22.810 1,42 1,75 <2,62 <0,188 <0,1 <0,1 <0,003 <0,01 <0,05 0,176 0,007 <0,1 <0,0003 

10 21.773 1,37 1,6 <2,62 0,62 <0,1 <0,1 <0,003 <0,01 <0,05 0,267 0,005 <0,1 <0,0003 

11 22.291 0,961 1,6 <2,62 <0,188 <0,1 <0,1 <0,003 <0,01 <0,05 0,181 0,005 <0,1 <0,0003 

12 21.254 0,814 <1,14 <2,62 <0,188 <0,1 <0,1 <0,003 <0,01 <0,05 0,246 0,006 <0,1 <0,0003 

QCVN 

19:2009/

BTNMT

, cột B ( 

Cmax) 

KQĐ 144 720 360 612 KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ 

QCVN 

20:2009/

BTNMT 
KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ 410 1.400 870 360 260 750 870 950 20 
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Bảng 6.18. Kết quả quan trắc bụi, khí thải sau xử lý 

Lần lấy mẫu 

Thông số quan trắc 

KT12 KT13 KT14 

Lưu lượng Bụi tổng Lưu lượng Bụi tổng Lưu lượng Bụi tổng 

m3/h mg/Nm3 m3/h mg/Nm3 m3/h mg/Nm3 

I Giai đoạn vận hành hiệu chỉnh 

1 1.816 <12 1.424 <12 2.333 <12 

2 1.839 <12 1.371 <12 2.333 <12 

3 1.842 <12 1.391 <12 2.348 <12 

4 1.851 <12 1.418 <12 2.322 <12 

5 1.819 <12 1.419 <12 2.346 <12 

II Giai đoạn vận hành ổn định 

6 1.848 <12 1.395 <12 2.346 <12 

7 1.854 <12 1.340 <12 2.343 <12 

8 1.854 <12 1.391 <12 2.343 <12 

9 1.854 <12 1.383 <12 2.343 <12 

10 1.872 <12 1.379 <12 2.333 <12 

11 1.847 <12 1.372 <12 2.194 <12 

12 1.842 <12 1.380 <12 2.337 <12 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B (Cmax) 

KQĐ 160 KQĐ 160 KQĐ 160 
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Bảng 6.19. Kết quả quan trắc bụi, khí thải sau xử lý 

Lần lấy 

mẫu 

Thông số quan trắc 

KT15 KT20 KT03 

Lưu 

lượng 
Bụi tổng 

Lưu 

lượng 

Bụi 

tổng 
CO SO2 NOx 

Lưu 

lượng 

Bụi 

tổng 
CO HF SO2 NOx 

m3/h mg/Nm3 m3/h 
mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/Nm
3 

m3/h 
mg/Nm

3 

mg/Nm
3 

mg/Nm
3 

mg/Nm
3 

mg/Nm
3 

I Giai đoạn vận hành hiệu chỉnh 

1 1.628 10,6 11.635 2,78 20,14 <2,62 2,06 12.299 11,6 90,14 <0,3 <2,62 13,24 

2 1.653 9,37 11.981 2,45 11,1 <2,62 7,91 13.022 10,5 <1,14 <0,3 <2,62 <0,188 

3 1.679 8,57 12.211 1,87 19,23 <2,62 1,72 13.565 9,76 75,16 <0,3 <2,62 2,39 

4 1.628 9,38 12.326 2.32 21.51 <2,62 1,88 13.022 7,09 79,57 <0,3 <2,62 13,19 

5 1.679 10,7 12.730 1,91 19,38 <2,62 3,12 13.565 9,59 83,75 <0,3 <2,62 11,91 

II Giai đoạn vận hành ổn định 

6 1.730 10,2 12.960 3,18 33,29 <2,62 11,2 13.927 7,48 <1,14 <0,3 <2,62 <0,188 

7 1.602 9,72 13.190 4,25 24,47 <2,62 0,58 13.384 10,6 61,41 <0,3 <2,62 9,68 

8 1.653 8,52 12.960 3,72 20,98 <2,62 1,58 14.288 9,34 59,43 <0,3 <2,62 7,68 

9 1.755 11,7 12.730 3,46 25,46 <2,62 0,59 14.650 10,2 90,82 <0,3 <2,62 16,61 

10 1.602 11,2 12.730 3,16 21,81 <2,62 3,96 11.469 7,06 63,54 <0,3 <2,62 9,72 

11 1.679 10,5 12.902 3,67 23,03 <2,62 2,22 13.927 6,6 73,72 <0,3 3,32 14,4 

12 1.730 8,56 13.306 4,61 22,65 <2,62 3,98 14.107 7,88 79,04 <0,3 <2,62 12,16 

QCVN 

19:2009/B

TNMT, cột 

B ( Cmax) 

KQĐ 144 KQĐ 144 720 360 612 KQĐ 144 720 14,4 360 612 
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Bảng 6.20. Kết quả quan trắc bụi, khí thải sau xử lý 

Lần lấy 

mẫu 

Thông số quan trắc 

KT 16 KT17 KT18 KT19 

Lưu 

lượng 

Bụi 

tổng 
CO HF SO2 NOx 

Lưu 

lượng 

Bụi 

tổng 
CO HF SO2 NOx 

Lưu 

lượng 

Bụi 

tổng 

Lưu 

lượng 

Bụi 

tổng 

m3/h 
mg/

Nm3 

mg/N

m3 

mg/

Nm3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 
m3/h 

mg/

Nm3 

mg/

Nm3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 
m3/h 

mg/N

m3 
m3/h mg/Nm3 

I Giai đoạn vận hành hiệu chỉnh 

1 15.260 8,25 2,81 <0,3 <2,62 7,66 13.927 9,57 <1,14 <0,3 <2,62 5,9 23.526 11,3 26.706 10,8 

2 15.543 7,68 4,86 <0,3 <2,62 2,42 14.288 8,52 1,37 <0,3 <2,62 0,53 24.003 10,1 25.752 9,28 

3 14.695 8,57 2,74 <0,3 <2,62 6,41 13.384 7,88 <1,14 <0,3 <2,62 2,77 22.573 10,5 26.706 8,22 

4 16.391 9,17 2,89 <0,3 <2,62 4,53 13.746 8,74 <1,14 <0,3 <2,62 2,39 21.778 9,48 25.911 11,3 

5 15.543 8,41 2,05 <0,3 <2,62 <0,188 14.469 9,52 <1,14 <0,3 <2,62 2,14 22.573 9,38 26.547 8,75 

II Giai đoạn vận hành ổn định 

6 16.673 8,22 2,96 <0,3 <2,62 4,9 14.831 7,64 <1,14 <0,3 <2,62 2,51 23.209 10,6 25.911 9,23 

7 16.108 9,67 18,62 <0,3 <2,62 <0,188 14.288 10,5 8,74 <0,3 <2,62 3,66 22.573 10,8 25.116 9,42 

8 16.673 10,3 16,11 <0,3 <2,62 3,32 13.565 11.6 1,75 <0,3 <2,62 9,93 23.209 9,41 24.639 10,5 

9 15.543 11,3 14,82 <0,3 <2,62 3,22 13.203 8,57 7,9 <0,3 <2,62 3,08 22.414 10,7 25.116 10,5 

10 16.673 8,74 14.59 <0,3 <2,62 <0,188 13.927 9,33 4,03 <0,3 <2,62 2,17 23.050 10,0 24.321 9,66 

11 16.108 10,4 51 <0,3 <2,62 2,76 14.650 9,47 1,67 <0,3 <2,62 9,18 23.685 8,25 24.957 10,2 

12 15.260 9,58 18,7 <0,3 <2,62 <0,188 15.012 9,31 7,52 <0,3 <2,62 3,44 24.321 8,56 26.070 9,37 

QCVN 

19:2009/B

TNMT, cột 

B ( Cmax) 

KQĐ 144 720 14,4 360 612 KQĐ 144 720 14,4 360 612 KQĐ 144 KQĐ 144 
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Bảng 6.21. Kết quả quan trắc bụi, khí thải sau xử lý 

Lần lấy 

mẫu 

Thông số quan trắc ( KT21) 

Lưu 

lượng 

Bụi 

tổng 
CO SO2 NOx 

Etyl 

Benzen 

Etyl 

axetat 

n-

Butanol 
Metanol Toluene Xylene 

n-Butyl 

axetat 

Formal

dehyl 

m3/h 
mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/Nm3 mg/N

m3 

mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/N

m3 

mg/Nm3 mg/Nm3 

I Giai đoạn vận hành hiệu chỉnh 

1 8.294 0,831 <1,14 <2,62 
<0,18

8 
KPT <0,1 KPT KPT 0,261 0,007 <0,1 KPT 

2 8.392 0,775 1,6 <2,62 0,97 KPT <0,1 KPT KPT 0,238 0,003 <0,1 KPT 

3 8.489 0,581 28,04 <2,62 4,16 KPT <0,1 KPT KPT 0,224 0,003 <0,1 KPT 

4 8.780 0,633 19,3 <2,62 4,37 KPT <0,1 KPT KPT 0,239 0,004 <0,1 KPT 

5 8.716 0,496 19,61 <2,62 2,89 KPT <0,1 KPT KPT 0,203 0,006 <0,1 KPT 

II Giai đoạn vận hành ổn định 

6 8.780 1,06 23,86 <2,62 1,27 <0,003 <0,1 <0,01 <0,05 0,142 0,004 <0,1 <0,0003 

7 8.910 1,23 15,73 <2,62 1,24 <0,003 <0,1 <0,01 <0,05 0,218 0,005 <0,1 <0,0003 

8 15.206 0,974 13,68 <2,62 1,86 <0,003 <0,1 <0,01 <0,05 0,247 0,008 <0,1 <0,0003 

9 8.554 0,829 17,71 <2,62 2,41 <0,003 <0,1 <0,01 <0,05 0,159 0,008 <0,1 <0,0003 

10 8.521 0,685 16,72 <2,62 3,42 <0,003 <0,1 <0,01 <0,05 0,215 0,005 <0,1 <0,0003 

11 8.683 0,741 17,1 <2,62 3,55 <0,003 <0,1 <0,01 <0,05 0,233 0,005 <0,1 <0,0003 

12 8.554 1,04 19,68 <2,62 4,7 <0,003 <0,1 <0,01 <0,05 0,262 0,007 <0,1 <0,0003 

QCVN 

19:2009/BT

NMT, cột B 

( Cmax) 

KQĐ 144 720 360 612 KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ 

QCVN 

20:2009/BT

NMT 

KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ 870 1.400 360 260 750 870 950 20 
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Bảng 6.22. Kết quả quan trắc bụi, khí thải sau xử lý 

Lần lấy 

mẫu 

Thông số quan trắc ( KT22) 

Lưu 

lượng 

Bụi 

tổng 
CO SO2 NOx 

Etyl 

Benzen 

Etyl 

axetat 

n-

Butanol 

Metano

l 
Toluene Xylene 

n-Butyl 

axetat 

Formaldeh

yl 

m3/h 
mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/Nm3 mg/N

m3 

mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/N

m3 

mg/Nm3 mg/Nm3 

I Giai đoạn vận hành hiệu chỉnh 

1 15.206 0,664 <1,14 <2,62 0,55 KPT <0,1 KPT KPT 0,229 0,006 <0,1 KPT 

2 14.746 0,428 <1,14 <2,62 0,41 KPT <0,1 KPT KPT 0,245 0,007 <0,1 KPT 

3 15.667 0,517 <1,14 <2,62 0,37 KPT <0,1 KPT KPT 0,255 0,005 <0,1 KPT 

4 14.746 0,725 <1,14 <2,62 0,44 KPT <0,1 KPT KPT 0,215 0,005 <0,1 KPT 

5 15.667 0,604 <1,14 <2,62 0,45 KPT <0,1 KPT KPT 0,225 0,004 <0,1 KPT 

II Giai đoạn vận hành ổn định 

6 14.285 0,533 <1,14 <2,62 0,19 <0,003 <0,1 <0,01 <0,05 0,247 0,006 <0,1 <0,0003 

7 15.667 0,726 <1,14 <2,62 0,19 <0,003 <0,1 <0,01 <0,05 0,176 0,006 <0,1 <0,0003 

8 15.206 0,852 <1,14 <2,62 <0,188 <0,003 <0,1 <0,01 <0,05 0,223 0,005 <0,1 <0,0003 

9 15.667 0,592 <1,14 <2,62 0,34 <0,003 <0,1 <0,01 <0,05 0,245 0,004 <0,1 <0,0003 

10 14.285 0,634 <1,14 2,62 0,59 <0,003 <0,1 <0,01 <0,05 0,259 0,006 <0,1 <0,0003 

11 15.206 0,537 <1,14 2,79 1,08 <0,003 <0,1 <0,01 <0,05 0,251 0,0007 <0,1 <0,0003 

12 14.746 0,832 1,14 <2,62 0,68 <0,003 <0,1 <0,01 <0,05 0,284 0,004 <0,1 <0,0003 

QCVN 

19:2009/

BTNMT, 

cột B 

( Cmax) 

KQĐ 144 720 360 612 KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ 

QCVN 

20:2009/

BTNMT 

KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ 870 1.400 360 260 750 870 950 20 
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Bảng 6.23. Kết quả quan trắc bụi, khí thải sau xử lý 

Lần lấy 

mẫu 

Thông số quan trắc ( KT23) 

Lưu 

lượng 

Bụi 

tổng 
CO SO2 NOx 

Etyl 

Benzen 

Etyl 

axetat 

n-

Butanol 
Metanol Toluene Xylene 

n-Butyl 

axetat 

Formald

ehyl 

m3/h 
mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/N

m3 

mg/Nm3 mg/N

m3 

mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/N

m3 

mg/Nm3 mg/Nm3 

I Giai đoạn vận hành hiệu chỉnh 

1 21.773 0,654 <1,14 <2,62 0,46 KPT <0,1 KPT KPT 0,183 0,004 <0,1 KPT 

2 22.810 0,951 <1,14 <2,62 <0,188 KPT <0,1 KPT KPT 0,277 0,005 <0,1 KPT 

3 21.082 0,742 <1,14 <2,62 6,41 KPT <0,1 KPT KPT 0,243 0,008 <0,1 KPT 

4 20.390 0,816 <1,14 <2,62 0,46 KPT <0,1 KPT KPT 0,273 0,007 <0,1 KPT 

5 21.427 0,534 <1,14 <2,62 0,44 KPT <0,1 KPT KPT 0,241 0,005 <0,1 KPT 

II Giai đoạn vận hành ổn định 

6 22.464 0,715 <1,14 <2,62 0,38 <0,003 <0,1 <0,01 <0,05 0,206 0,005 <0,1 <0,0003 

7 21.082 0,645 <1,14 <2,62 0,4 <0,003 <0,1 <0,01 <0,05 0,164 0,008 <0,1 <0,0003 

8 22.118 0,481 <1,14 2,62 1,4 <0,003 <0,1 <0,01 <0,05 0,188 0,008 <0,1 <0,0003 

9 22.810 0,488 <1,14 <2,62 0,53 <0,003 <0,1 <0,01 <0,05 0,162 0,007 <0,1 <0,0003 

10 21.082 0,579 <1,14 <2,62 0,55 <0,003 <0,1 <0,01 <0,05 0,244 0,008 <0,1 <0,0003 

11 20.390 0,736 <1,14 3,32 0,94 <0,003 <0,1 <0,01 <0,05 0,243 0,006 <0,1 <0,0003 

12 21.082 0,547 1,14 <2,62 0,93 <0,003 <0,1 <0,01 <0,05 0,237 0,008 <0,1 <0,0003 

QCVN 

19:2009/BT

NMT, cột B 

( Cmax) 

KQĐ 144 720 360 612 KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ 

QCVN 

20:2009/BT

NMT 

KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ KQĐ 870 1.400 360 260 750 870 950 20 
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Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu:   

TT 
Ký hiệu 

mẫu 
Vị trí lấy mẫu 

1 KT01 
Khí thải sau HTXL khói, bụi nhôm từ lò nấu nhôm (xưởng đúc 3-1) -  

nhà máy chính 

2 KT02 
Khí thải sau HTXL khói, bụi nhôm từ lò nấu nhôm (xưởng đúc 3-2) -  

nhà máy chính 

3 KT03 
Khí thải sau HTXL khói, bụi nhôm từ lò nấu nhôm (xưởng đúc 1)-  

nhà máy chính 

4 KT04 
Khí thải sau HTXL khói, bụi nhôm từ lò nấu nhôm (xưởng đúc 2-1) -  

nhà máy chính 

5 KT05 
Khí thải sau HTXL khói, bụi nhôm từ lò nấu nhôm (xưởng đúc 2-2) -  

nhà máy chính 

6 KT06 
Khí thải sau HTXL bụi từ công đoạn mài, làm sạch bavia (Mài 1)- 

nhà máy chính 

7 KT07 
Khí thải sau HTXL bụi từ công đoạn mài, làm sạch bavia (Mài 2)-  

nhà máy chính 

8 KT08 
Khí thải sau HTXL bụi từ công đoạn mài, làm sạch bavia (Mài 3) -  

nhà máy chính 

9 KT09 
Khí thải sau HTXL khí thải sấy trước sơn và sấy sau sơn- nhà máy 

chính 

10 KT10 Khí thải sau HTXL khí thải khu vực sơn (KV sơn 1)- nhà máy chính 

11 KT11 Khí thải sau HTXL khí thải khu vực sơn (KV sơn 2) 

12 KT12 Khí thải sau HTXL bụi máy phun bi (Bi 1)- nhà máy chính 

13 KT13 Khí thải sau HTXL bụi máy phun bi (Bi 2)- nhà máy chính 

14 KT14 Khí thải sau HTXL bụi máy phun bi (Bi 3)- nhà máy chính 

15 KT15 Khí thải sau HTXL bụi máy phun bi (Bi 4)- nhà máy chính 

16 KT16 
Khí thải sau HTXL bụi nhôm từ lò nấu nhôm số 1&2 (đúc vành 1)- 

nhà máy đúc vành 

17 KT17 
Khí thải sau HTXL bụi nhôm từ lò nấu nhôm số 3&4 (đúc vành 2)- 

Nhà máy đúc vành 

18 KT18 
Khí thải sau HTXL khói,bụi từ công đoạn mài, làm sạch bavia (dây 

chuyền mài số 3, 4, 5)- nhà máy đúc vành 

19 KT19 
Khí thải sau HTXL khói, bụi từ công đoạn mài, làm sạch bavia và 

phun bi (dây chuyền mài số 1, 2 và phun bi)- nhà máy đúc vành 

20 KT20 Khí thải sau HTXL khí thải sấy trước khi sơn- nhà máy đúc vành 

21 KT21 Khí thải sau HTXL khí thải sấy sau khi sơn- nhà máy đúc vành 

22 KT22 Khí thải sau HTXL khí thải khu vực sơn (KV sơn đúc vành 1); 

23 KT23 Khí thải sau HTXL khí thải khu vực sơn (KV sơn đúc vành 2). 

 

- Quy chuẩn so sánh: 
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+ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

Cột B: Quy định nồng độ C của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối 

đa cho phép trong khí thải công nghiệp đối với: Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2007; Tất cả các cơ 

sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kê từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2015; 

KQĐ: Không quy định 

Cmax = C x Kp x Kv ( Kv = 0,8, Kp = 0,8). 

+ QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ 

Nhận xét: qua bảng kết quả phân tích mẫu khí thải sau xử lý của 23 hệ thống xử 

lý bụi, khí thải của công ty trong 12 đợt lấy mẫu cho thấy các chỉ tiêu phân tích đều 

nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 

20:2009/BTNMT.  

6.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở 

Công ty đã kết thúc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý nước thải, khí 

thải và đã được Sở Tài nguyên môi trường ra thông báo số 1408/STNMT-QLMT ngày 

24/8/2022 về việc thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình 

xử lý chất thải của dự án. Vì vậy dự án không thuộc đối tượng phải vận hành thử 

nghiệm các công trình BVMT. 

6.3. Chương trình quan trắc chất thải  

 Bảng 6.24. Chương trình giám sát môi trường của cơ sở 

Vị trí lấy mẫu Thông số 
Tần 

suất 

Quy chuẩn 

so sánh 

I – Giám sát chất lượng môi trường không khí ống phóng không 

+ KT01, KT02, KT03, 

KT04, KT05 : 05 mẫu khí 

thải đầu ra của hệ thống xử 

lý bụi, khí thải lò nấu nhôm 

nhà máy chính 

+ KT16, KT17: 02 mẫu khí 

thải đầu ra của hệ thống xử 

lý bụi, khí thải lò nấu nhôm 

nhà máy đúc vành 

Lưu lượng, CO, SO2, NOx, 

Bụi tổng, HF 

03 

tháng/lần 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B 
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Vị trí lấy mẫu Thông số 
Tần 

suất 

Quy chuẩn 

so sánh 

+ KT10, KT11: 02 mẫu khí 

thải đầu ra của hệ thống xử 

lý bụi và dung môi sơn nhà 

máy chính 

+ KT9: 01 mẫu khí thải đầu 

ra hệ thống thu gom khí thải 

khu vực sấy trước và sau 

sơn của nhà máy chính 

Lưu lượng, CO, SO2, NOx, 

Bụi tổng, Toluen, Xylen, 

ethyl acetate, n-Butyl axetat, 

Metanol, ethyl benzen, 

Fomandehyt, n-butanol, 

Cyclo hexanol 

03 

tháng/lần 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B 

+ KT22, KT23: 02 mẫu khí 

thải đầu ra của hệ thống xử 

lý bụi và dung môi sơn nhà 

máy đúc vành. 

+ KT21: 01 mẫu khí thải 

đầu ra hệ thống thu gom 

khí thải khu vực sấy sau 

sơn của nhà máy đúc vành 

Lưu lượng, CO, SO2, NOx, 

Bụi tổng, Toluen, Xylen, 

ethyl acetate, n-Butyl axetat, 

Metanol, ethyl benzen, 

Fomandehyt, n-butanol 

03 

tháng/lần 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B 

+ KT20: 01 mẫu khí thải 

đầu ra hệ thống thu hồi khí 

thải khu vực sấy trước sơn 

Lưu lượng, CO, SO2, NOx, 

Bụi tổng 

03 

tháng/lần 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B 

+KT06, KT07, KT08: 03 

mẫu khí thải đầu ra hệ 

thống xử lý bụi mài nhà 

máy chính. 

+KT18, KT19: 02 mẫu khí 

thải đầu ra hệ thống xử lý 

bụi mài nhà máy đúc vành 

Lưu lượng, Bụi tổng 
03 

tháng/lần 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B 

+ KT12, KT13, KT14, 

KT15 : 04 mẫu khí thải đầu 

ra hệ thống thu hồi bụi máy 

phun bi 

Lưu lượng, Bụi tổng 
03 

tháng/lần 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B 

II - Giám sát chất lượng môi trường nước thải 

+ NT01: 01 mẫu nước thải 

sinh hoạt sau xử lý của nhà 

máy chính 

Lưu lượng, pH, Tổng chất 

rắn hòa tan, Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS), BOD5, dầu mỡ 

động, thực vật, Amoni (tính 

theo N), Nitrat (NO3
-) (tính 

theo N), Phốt phát (PO4
3-) 

(tính theo P) Sunfua (tính 

theo H2S), tổng các chất hoạt 

động bề mặt, tổng Coliforms. 

03 

tháng/lần 

QCĐP 

01:2019/HY 

(K= 1,0; Khy= 

0,85) 
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Vị trí lấy mẫu Thông số 
Tần 

suất 

Quy chuẩn 

so sánh 

+ NT02: 01 mẫu nước thải 

sản xuất sau xử lý của nhà 

máy chính 

Lưu lượng; pH; chất rắn lơ 

lửng (TSS); BOD5; COD; 

Asen; Thủy ngân; Chì; 

Cadimi, Crom (VI); kẽm, 

Niken; Sắt; Tổng dầu mỡ 

khoáng; Tổng N; Tổng 

Photpho (tính theo P); 

Coliform, amoni, clo dư, 

florua. 

03 

tháng/lần 

QCĐP 

02:2019/HY 

(Kq = 0,9, Kf =1, 

Khy = 0,85) 

+ NT03: 01 mẫu nước thải 

đầu ra HTXLNT nhà máy 

đúc vành 

Lưu lượng; pH; chất rắn lơ 

lửng (TSS); BOD5; COD; 

Asen; Thủy ngân; Chì; 

Cadimi, Crom (VI); kẽm, 

Niken; Sắt; Tổng dầu mỡ 

khoáng; Tổng N; Tổng 

Photpho (tính theo P); 

Coliform, amoni, clo dư, 

florua. 

03 

tháng/lần 

QCĐP 

02:2019/HY 

(Kq = 0,9, Kf =1, 

Khy = 0,85) 

+ Giám sát tự động nước 

thải của hệ thống xử lý 

NTSX 499 m3/ngày, đêm 

của nhà máy chính 

Lưu lượng (đầu vào và đầu 

ra), nhiệt độ, pH, TSS, COD, 

amonia, dầu mỡ khoáng 

Giám sát 

tự động 

QCĐP 

02:2019/HY (Kq 

= 0,9, Kf =1, Khy 

= 0,85) 

+ Giám sát tự động nước 

thải của hệ thống xử lý NT 

tập trung 490 m3/ngày, 

đêm của nhà máy đúc vành 

Lưu lượng (đầu vào và đầu 

ra), nhiệt độ, pH, TSS, COD, 

amonia, dầu mỡ khoáng 

Giám sát 

tự động 

QCĐP 

02:2019/HY(Kq = 

0,9, Kf =1, Khy = 

0,85) 

*) Chương trình giám sát chất thải rắn 

Giám sát chất thải rắn thông thường: Giám sát khối lượng CTR phát sinh, giám 

sát việc phân định, phân loại CTR theo đúng quy định để quản lý. 

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu trữ CTR thông thường. 

- Tần suất giám sát: hàng ngày. 

- Thực hiện quản lý chất thải phát sinh theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT. 

*) Chương trình giám sát chất thải nguy hại  

Giám sát chất thải nguy hại: Giám sát khối lượng CTNH phát sinh, giám sát 

việc phân định, phân loại CTNH theo đúng quy định để quản lý. 

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu trữ CTNH của cơ sở. 

- Tần suất giám sát: hàng ngày. 
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- Thực hiện quản lý chất thải phát sinh theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT. 

*) Chương trình giám sát sự cố 

- Giám sát quy trình vận hành Hệ thống xử lý nước thải: Hàng ngày; 

- Giám sát cháy nổ: Hàng ngày. 

6.4. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

- Kinh phí giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn vận hành hàng năm 

được phân bổ như sau: 

+ Quan trắc mẫu khí ống khói, ống phóng không:  438.000.000 đồng/năm 

+ Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước:  245.120.000 đồng/năm  

Tổng cộng:        683.120.000 đồng/năm 
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Chương VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Năm 2020, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường – Công An 

tỉnh Hưng Yên đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường 

đối với Công ty. Theo Kết luận kiểm tra số 47/KLKT-CAT-PC05 ngày 04/05/2022 

Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam (VAP) luôn chấp hành theo 

đúng yêu cầu của Đoàn kiểm tra, mẫu nước thải sau hệ thống xử lý có các thông số  

phân tích đều đạt quy chuẩn. 
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Chương VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Chủ cơ sở xin cam kết: 

Cam kết mọi thông tin nêu trong báo cáo là hoàn toàn trung thực 

Cam kết tuân thủ thực hiện đầy đủ các văn bản pháp luật có liên quan. 

Cam kết đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của cơ sở nằm 

trong giới hạn cho phép của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường như: 

QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh; 

QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh; 

QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải 

nguy hại. 

QCVN 26:2010/BTNMT–  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

QCVN 27:2010/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B ( với hệ số Kp= 0,8; Kv=0,8): Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; 

QCVN 20:2019/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với một số chất hữu cơ;  

QCĐP 01:2019/HY: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh hoạt (K= 

1,0; Khy= 0,85). 

QCĐP 02:2019/HY: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp 

(Kq= 0,9; Kf=1; Khy= 0,85). 

QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng chất thải 

nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước; 

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật này được thay thế bởi các văn bản 

pháp luật khác. Chúng tôi sẽ chấp hành theo các văn bản được thay thế đảm bảo đúng 

quy định hiện hành. 

Cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam nếu xảy sự cố gây ô nhiễm môi trường và vi phạm các tiêu chuẩn Việt Nam./. 

 

  

 


