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CHƢƠNG I 

MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

1. Tên chủ dự án đầu tƣ: Công ty TNHH Việt Nam Shibutani 

- Địa chỉ văn phòng: Khu công nghiệp Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của cơ sở: TAKESHI NAKATSU 

- Điện thoại:  0251.3681308  Fax: 0251.3681.309 

- E-mail: phamdiem_vn@shibutani.co.jp  

- Giấy chứng nhận đầu tƣ số 2122756361, chứng nhận lần đầu ngày 11/03/2015, 

chứng nhận thay đổi lần thứ 5 ngày 21/3/2022 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng 

Nai cấp. 

- Giấy đăng ký kinh doanh số 3603272520, đăng ký lần đầu ngày 11/03/2015, đăng 

ký thay đổi lần thứ 4 ngày 19/03/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Đồng Nai- Phòng 

đăng ký kinh doanh cấp. 

2. Tên dự án đầu tƣ:  

- Tên dự án đầu tƣ: “Nhà máy sản xuất linh kiện, thiết bị, vật tƣ bằng kim loại dùng 

trong nội ngoại thất, các loại khóa bảo vệ, phụ kiện khung cửa công suất 100 tấn sản 

phẩm/năm; sản xuất, chế tạo khuôn kim loại và phụ kiện khuôn công suất 60 tấn/năm; các 

loại khóa, móc khóa và phụ kiện dùng trong các thiết bị vận tải máy móc công nghiệp, thiết 

bị văn phòng, thiết bị nông nghiệp công suất 600 tấn sản phẩm/năm; sản xuất, chế tạo 

khuôn kim loại và phụ kiện khuôn công suất 240 tấn sản phẩm/năm”. 

- Địa điểm cơ sở: Khu công nghiệp Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

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

trƣờng, xây dựng của dự án nhƣ sau: 

STT 

Loại giấy 

phép/ 

văn bản 

Số văn bản,  

ngày ban 

hành 

Nội dung 

1 

Thông báo về 

việc chấp nhận 

đăng ký bản 

cam kết bảo 

vệ môi trƣờng 

Số 624/TB-

KCNĐN 

ngày 

16/06/2015 

Thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản 

cam kết bảo vệ môi trƣờng: “Nhà máy sản 

xuất linh kiện, thiết bị, vật tư bằng kim loại 

dùng trong nội ngoại thất, các loại khóa bảo 

vệ, phụ kiện khung cửa, quy mô 100 tấn/năm 

(không bao gồm công đoạn xi mạ)” do Ban 

Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp 

tại KCN Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai. 

2 
Giấy phép xây 

dựng 

Số 110/GPXD-

KCNĐN ngày 

25/6/2015 

Giấy phép xây dựng các công trình của Công 

ty TNHH Việt Nam Shibutani do Ban quản 

lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp 

3 
Giấy phép xây 

dựng 

Số 114/GPXD-

KCNĐN ngày 

Giấy phép xây dựng các công trình của Công 

ty TNHH Việt Nam Shibutani do Ban quản 
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STT 

Loại giấy 

phép/ 

văn bản 

Số văn bản,  

ngày ban 

hành 

Nội dung 

14/6/2016 lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp 

4 
Giấy phép xây 

dựng 

Số 207/GPXD-

KCNĐN ngày 

06/11/2018 

Giấy phép xây dựng các công trình của Công 

ty TNHH Việt Nam Shibutani do Ban quản 

lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp 

5 

Giấy chứng 

nhận thẩm 

duyệt về 

PCCC 

Số 

205/TDPCCC-

HDPC, ngày 

18/2/2015 

Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC tại 

công trình Công ty TNHH Việt Nam 

Shibutani do Cảnh sát PC&CC tỉnh Đồng 

Nai cấp  

6 

Văn bản kiểm 

tra công trình 

xây dựng hoàn 

thành theo 

GPXD 

Số 

134/KCNĐNĐ

N-QHXD ngày 

20/01/2016 

Văn bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn 

thành theo giấy phép xây dựng Số 

110/GPXD-KCNĐN ngày 25/6/2015 

7 

Giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất 

quyền sở hữu 

nhà ở và tài 

sản gắn liền 

với đất 

Số vào sổ cấp 

GCN: 

CT30860 ngày 

08/8/2016 

Sở hữu công trình các hạng mục đã xây dựng 

tại khu nhà Công ty TNHH Việt Nam 

Shibutani do Sở tài nguyên và Môi trƣờng 

tỉnh Đồng Nai cấp 

- Quy mô của dự án đầu tƣ: Đây là dự án hiện hữu mở rộng, nâng công suất với vốn 

đầu tƣ 364.800.000.000 (ba trăm sáu mƣơi bốn tỷ, tám trăm triệu) đồng, dự án thuộc 

nhóm B đƣợc phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tƣ công và thuộc dự 

án đầu tƣ nhóm II ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trƣờng quy định tại phụ lục IV của 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tƣ:  

3.1. Công suất của dự án đầu tƣ: Công suất sản xuất đƣợc thống kê theo bản sau: 

Hiện nay, Công ty TNHH Việt Nam Shibutani đang hoạt động, sản xuất 100% công 

suất theo Thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trƣờng số 

624/TB-KCNĐN ngày 16/06/2015: “Nhà máy sản xuất linh kiện, thiết bị, vật tƣ bằng kim 

loại dùng trong nội ngoại thất, các loại khóa bảo vệ, phụ kiện khung cửa, quy mô 100 

tấn/năm (không bao gồm công đoạn xi mạ)”do Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng 

Nai cấp tại KCN Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.  

Dựa trên nhu cầu thị trƣờng tiêu thụ rộng rãi các sản phẩm hiện nay công ty thực hiện 

mở rộng, nâng công suất sản xuất tại dự án. Với mục tiêu phát triển công ty và tuân thủ 

Luật Bảo vệ Môi trƣờng Việt Nam 2020 và để đảm bảo chất lƣợng môi trƣờng trong suốt 

quá trình hoạt động sản xuất của Dự án, hƣớng tới mục tiêu phát triển bền vững Công ty 

TNHH Việt Nam Shibutani đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tƣ vấn và Xây dựng Môi 
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trƣờng Đại Dƣơng Xanh tiến hành lập bản Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng cho 

dự án: “Nhà máy sản xuất linh kiện, thiết bị, vật tƣ bằng kim loại dùng trong nội ngoại 

thất, các loại khóa bảo vệ, phụ kiện khung cửa quy mô 600 tấn sản phẩm/năm; Sản xuất 

các loại khóa, móc khóa và phụ kiện dùng trong các thiết bị vận tải máy móc công nghiệp, 

thiết bị điện, thiết bị văn phòng, thiết bị nông nghiệp quy mô 600 tấn sản phẩm/năm; Sản 

xuất, chế tạo khuôn kim loại và phụ kiện khuôn quy mô 60 tấn sản phẩm/năm; Gia công 

sơn phủ bề mặt các sản phẩm, linh kiện dùng trong công nghiệp quy mô 240 tấn sản 

phẩm/năm”. 

Công suất sản xuất hiện hữu và khi công ty đi vào hoạt động ổn định đƣợc thống kê 

theo bảng sau: 

Bảng 1.1. Công suất sản xuất của dự án 

STT Sản phẩm 

Công suất sản xuất (tấn/năm) 

Theo  đăng ký 

cam kết môi 

trƣờng số 

624/TB-KCNĐN 

ngày 16/6/2015 

Thực tế 

đang sản 

xuất 

Mở rộng, 

nâng 

công suất 

Hoạt 

động 

ổn 

định   

1 

Sản xuất linh kiện, thiết bị, 

vật tƣ bằng kim loại dùng 

trong nội ngoại thất, các 

loại khóa bảo vệ, phụ kiện 

khung cửa 

100 100 500 600  

2 

Sản xuất các loại khóa, 

móc khóa và phụ kiện dùng 

trong các thiết bị vận tải 

máy móc công nghiệp, thiết 

bị điện, thiết bị văn phòng, 

thiết bị nông nghiệp 

- - 600 600 

3 
Sản xuất, chế tạo khuôn 

kim loại và phụ kiện khuôn 
- - 60 60 

4 

Gia công sơn phủ bề mặt 

các sản phẩm, linh kiện 

dùng trong công nghiệp 

- - 240 240 

5 

Thực hiện quyền xuất 

khẩu, quyền nhập khẩu và 

quyền phân phối, buôn bán 

- - - - 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ:  

3.2.1. Quy trình sản xuất linh kiện, thiết bị, vật tƣ bằng kim loại dùng trong nội 

ngoại thất, các loại khóa bảo vệ, phụ kiện khung cửa (quy trình sản xuất hiện hữu) 
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Hình 1.1. Sơ đồ công nghệ của quá trình sản xuất linh kiện, thiết bị, vật tư bằng kim 

loại dùng trong nội ngoại thất, các loại khóa bảo vệ, phụ kiện khung cửa 

Đúc 

Đánh bi 

Mài 

Taro, khoan lỗ 

Gia công 

phay, tiện 

Xử lý bề mặt 

Sơn bột 

Nguyên liệu 

Kiểm tra ngoại quan 

Xi mạ 

Sấy  

Lắp ráp 

Đóng gói 

Dập Nhiệt 

thừa, khí 
Ồn, CTR 

Ồn, CTR  
Thu gom 

giao đơn 

vị 

Ồn, ba vía, 

nƣớc thải 

Nƣớc thải 

Nƣớc thải, 

bụi, hơi 

dung môi 

Xuất hàng 

Ồn, CTR, 

mùi 

CTR 

Đánh 

rung 

HTXLNT 

HTXLNT 

HTXL khí 

thải 

Kiểm tra 

Nhiệt độ 
Ống thoát 

khí 

HTXLkhí 

thải 

Thực hiện 

bên ngoài 

T=170-

200
o
C, 

LPG 

Sơn nƣớc 

Sấy 

Ồn, CTR, 

nƣớc thải 

Ồn, CTR  
Thu gom 

giao đơn 

vị 

Nhiệt độ 

Ống thoát 

khí 
Keo, ốc, 

vít 

HTXLKT 
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Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu đầu vào gồm nhôm, kẽm, thép không gỉ đƣợc mua trong và ngoài nƣớc về sẽ 

kiểm tra ngoại quan và thực hiện sản xuất.  

Đối với nguyên liệu là nhôm, kẽm đƣợc đúc tạo hình ở nhiệt độ 420 - 680
0
C và làm nguội 

tự nhiên, dự án sử dụng máy đúc tự động, hiện đại khép kín, tại các máy đúc thực hiện bố trí 

chụp hút nhằm hạn chế tối đa lƣợng nhiệt thừa phát sinh.  

Với nguyên liệu là thép đƣợc chuyển đến công đoạn dập máy tự động tạo hình sản phẩm. 

     Tiếp theo sản phẩm chuyển đến công đoạn đánh bi sử dụng các hạt bi sắt đƣợc bắn tự động 

mục đích loại bỏ các ba via xung quanh. Máy hoạt động khép kín sẽ đẩy hạt bi thép với nguồn 

động lực là khí nén khi phun bi vào vật phẩm kết cấu kim loại, khí nén sẽ đẩy bi thép với 1 

lực ma sát cực lớn giúp bề mặt vật phẩm cực sạch và độ nhám tiêu chuẩn. Các hạt thép, tạp 

chất, hoặc lớp han rỉ bám trên bề mặt vật phẩm sẽ đƣợc đẩy xuống thùng chứa thu hồi chuyển 

giao đơn vị thu gom. 

Sau đó sản phẩm chuyển đến công đoạn gia công tiện, phay, nhân viên kỹ thuật sẽ căn cứ 

vào bản vẽ để lập trình sẵn các công đoạn gia công trên từng máy tiện, máy phay, bƣớc tiếp 

theo là thao tác sản xuất của công nhân vận hành máy. Tại các công đoạn này có sử dụng dầu 

cắt gọt kim loại đƣợc pha với nƣớc theo tỉ lệ đảm bảo nồng độ dầu nhờn pha nƣớc nằm trong 

khoảng 10% -13%. Hỗn hợp dầu cắt gọt pha nƣớc đƣợc tuần hoàn tái sử dụng, định kỳ thải bỏ 

1 năm/lần. Nƣớc thải từ công đoạn này chứa nhiều chất ô nhiễm với nồng độ cao khó xử lý 

nhƣ dầu mỡ, kim loại nặng, TSS, … nên đƣợc thu gom và giao cho đơn vị xử lý chất thải 

nguy hại xử lý.  

Tùy theo sản phẩm sẽ đƣợc chuyển đến công đoạn mài hoặc đánh rung. Tại dự án có sử 

dụng máy mài bán tự động bằng giấy nhám hoặc bánh nỉ, tại công đoạn này sẽ phát sinh bụi, 

công ty có bố trí các ống hút bụi thu gom đƣa về hệ thống xử lý bụi bằng cylone xử lý đạt 

chuẩn trƣớc khi thoát ra ngoài môi trƣờng. Ngoài ra dự án có sử dụng các máy mài tay bằng 

các đá mài, tƣơng ứng mỗi máy mài sẽ có 1 thiết bị thu hồi bụi đi kèm máy, thiết bị thu hồi 

bụi có sử dụng các tấm lọc vải bên trong giúp thu hồi bụi kim loại và giao đơn vị thu gom. 

Định kỳ các tấm lọc này đƣợc vệ sinh tăng hiệu quả tấm lọc. 

 Công đoạn đánh rung đƣợc thực hiện bằng máy đánh rung lồng quay tự động để bỏ ba vía 

(bỏ đầu thừa) bằng máy đánh rung lồng quay để loại bỏ các cạnh ba vía thừa, bên trong lồng 

chứa các vật liệu đá với kích cỡ khác nhau. Công đoạn đánh rung đƣợc thực hiện tại khu vực 

riêng biệt. Công đoạn này sẽ sử dụng đá, nƣớc và hóa chất để đánh rung, lƣợng nƣớc sử dụng 

ƣớc tính lớn nhất khoảng 0,1 m
3
/ngày, sử dụng đá rung để sẵn 25 kg rung thời gian khoảng 

30-45 phút; định kỳ nƣớc thải bỏ sẽ đƣợc thu gom đƣa về hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất 

hiện hữu tại công ty. 

     Sản phẩm tiếp theo chuyển đến công đoạn khoan lỗ, taro ren, khoan lỗ theo kích thƣớc yêu 

cầu. Hàng bán thành phẩm sử dụng máy khoan bàn, con hàng đƣợc kẹp cố định vào vị trí cố 

định trên bàn thao tác của khoan, ấn nút nguồn điện cho trục máy khoan quay, hạ trục có 

gắn mũi tarô xuống vào vị trí lỗ cần làm ren, thời gian taro làm ren trong của 1 sản phẩm 

khoảng 10-20 giây.  

    Các sản phẩm sau khi khoan, taro sẽ đƣợc chuyển qua công đoạn xử lý bề mặt bằng hóa 

chất hay xi mạ, đối với công đoạn xi mạ đƣợc thực hiện bên ngoài nhà máy và đƣa về lại nhà 
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máy chuyển đến công đoạn lắp ráp. Tại công đoạn xử lý bề mặt, các bán thành phẩm đƣợc 

treo lên móc lần lƣợt nhúng qua các bể hóa chất và bể nƣớc sạch. Lƣợng nƣớc và hóa chất 

này sẽ sử dụng liên tục, định kỳ nƣớc tại các bể chứa nƣớc sạch chảy tràn về HTXLNT sản 

xuất xử lý. 

Quy trình xử lý bề mặt bằng hóa chất đƣợc thực hiện qua các bể, cụ thể nhƣ sau: 

STT Quy trình 
Nhiệt độ 

(
0
C) 

Thể tích 

bể (L) 
Hóa chất 

Thời 

gian 

(phút) 

Lƣu ý 

1 Tẩy dầu phụ 50±5 1.700 FC-4202 5 

Tuần hoàn sử 

dụng, chỉ thải bỏ 

đƣa về 

HTXLNT xử lý 

khi nồng độ 

vƣợt chuẩn, 

khoảng từ 6 

tháng/lần 

2 
Tẩy dầu 

chính 
50±5 1.700 FC-4202 5 

3 Rửa nƣớc 1 thƣờng 1.500 
Nƣớc 

máy 
0,5-1 

Nƣớc sử dụng 

định kỳ chảy 

tràn hằng ngày 

về HTXLNT 25 

m
3
/ngày xử lý 

4 Rửa nƣớc 2 thƣờng 1.500 
Nƣớc 

máy 
0,5-1 

5 Ăn mòn 40±5 1.700 
FC-

4306A 
1-3 

Tuần hoàn sử 

dụng, chỉ thải bỏ 

đƣa về 

HTXLNT xử lý 

khi nồng độ 

vƣợt chuẩn, 

khoảng từ 6 

tháng/lần 

6 Rửa nƣớc  3 thƣờng 1.500 
Nƣớc 

máy 
0,5-1 

Nƣớc sử dụng 

định kỳ chảy 

tràn hằng ngày 

về HTXLNT 25 

m
3
/ngày xử lý 

7 
Hoạt hóa - 

HNO3 3% 
thƣờng 1.700 AJ-4763 4±1 

Tuần hoàn sử 

dụng không thải 

bỏ 

8 Rửa nƣớc  4 thƣờng 1.500 
Nƣớc 

máy 
0,5-1 

Nƣớc sử dụng 

định kỳ chảy 

tràn hằng ngày 

về HTXLNT 25 

m
3
/ngày xử lý 

9 Rửa nƣớc 5 thƣờng 1.500 
Nƣớc 

máy 
0,5-1 
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STT Quy trình 
Nhiệt độ 

(
0
C) 

Thể tích 

bể (L) 
Hóa chất 

Thời 

gian 

(phút) 

Lƣu ý 

10 CT-3700 50±5 1.700 

CT-

3700MA 

CT-

3700MB 

2±1 

Tuần hoàn sử 

dụng không thải 

bỏ 

11 
RO- water 

rinse 6 
thƣờng 1.500 Nƣớc RO 0,5-1 

Nƣớc sử dụng 

định kỳ chảy 

tràn hằng ngày 

về HTXLNT 25 

m
3
/ngày xử lý 

12 
RO- water 

rinse 7 
thƣờng 1.500 Nƣớc RO 0,5-1 

 

 

 

Hệ thống bồn hóa chất xử lý bề mặt 
Máy đánh rung loại bỏ ba vía 

 

 

 

            Mài bằng đá mài 
Bánh nỉ và giấy nhám đánh bóng 

Hình 1.2. Hình ảnh một số máy móc 

Sau khi làm sạch bề mặt, các linh kiện sẽ đƣợc đƣa vào buồng sơn bột hay buồng sơn 

nƣớc. Dự án có sử dụng 3 buồng sơn nƣớc kín, hiện đại, các sản phẩm đƣợc gắn lên móc 

treo và lần lƣợt theo dây chuyền đi vào 2 buồng sơn phun chính và 1 buồng sơn dặm (đƣợc 
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thực hiện tự động và bán tự động), trong các buồng sơn có các béc phun, dƣới có máng thu 

sơn thừa, lƣợng sơn thừa đƣợc tuần hoàn lên béc phun và tiếp tục sử dụng, hơi dung môi 

phát sinh tại buồng sơn chính đƣợc xử lý bằng màng nƣớc, các tấm chắn Eliminator bụi 

sơn, không khí sạch đƣợc thoát ra ngoài qua ống thoát khí. Hiện tại dự án có 3 buồng phun 

sơn đƣợc bố trí các chụp hút tƣơng ứng 3 ống thoát khí ra bên ngoài với công suất lần lƣợt 

các hệ thống là: 2 hệ thống phun sơn màng nƣớc công suất 25.000 m
3
/h/hệ thống, 1 hệ 

thống phun sơn màng nƣớc công suất 6.000 m
3
/h. Các sản phẩm sau khi sơn sẽ đƣợc đƣa 

qua máy sấy (sử dụng nhiệt từ lò hơi sử dụng khí LPG) để sấy khô lớp sơn ở nhiệt độ 170-

200
0
C, tại chuyền sấy bằng LPG có 1 ống thoát khí bên ngoài nhà xƣởng công suất quạt 

hút 990 m
3
/h. Nƣớc thải từ công đoạn sơn sẽ đƣợc sử dụng tuần hoàn, định kỳ châm thêm 

và định kỳ lắng cặn thải bỏ, giao cho đơn vị có chức năng xử lý. Tại công đoạn sơn nƣớc 

có bố trí 2 phòng pha sơn nhỏ tại khu vực gần chuyền sơn và bố trí các chụp hút thoát khí 

ra bên ngoài thông qua hai ống thoát khí công suất quạt hút 3.000m
3
/h. 

Đối với buồng sơn bột đƣợc thực hiện 1 khu vực riêng, buồng sơn kín tự động, hiện đại. 

Công đoạn sơn bột không thực hiện thƣờng xuyên. Sản phẩm khi sơn bột đƣợc chuyển đến 

buồng sấy điện để sấy khô lớp sơn ở nhiệt độ 170-200
0
C, tại buồng sấy có 1 ống thoát khí 

bên ngoài nhà xƣởng công suất quạt hút 990 m
3
/h. 

 

 



Công ty TNHH Việt Nam Shibutani – Báo cáo đề xuất Giấy phép Môi trường  

 

 

 
14 

 

Hình 1.3. Buồng phun sơn màng nước 

Sản phẩm đƣợc kiểm tra ngoại quan và đƣợc chuyển qua công đoạn lắp ráp hoàn chỉnh.  

Các chi tiết trên sẽ đƣợc lắp ráp bằng khớp với nhau cùng với các phụ kiện mua bên 

ngoài (keo, phụ kiện nhựa, ốc vít,…) để làm thành một sản phẩm hoàn chỉnh, đƣợc kiểm 

tra và đóng gói, giao cho khách hàng.  

3.2.2. Quy trình sản xuất các loại khóa, móc khóa và phụ kiện dùng trong các thiết 

bị vận tải máy móc công nghiệp, thiết bị văn phòng, thiết bị nông nghiệp (mục tiêu 

sản xuất đăng ký thêm mới) 

 

 

 

 

 

Móc treo sản phẩm 

Buồng sơn 

Màn nƣớc 

Máng thu nƣớc 

Tấm lọc 
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Hình 1.4. Sơ đồ quy sản xuất các loại khóa, móc khóa và phụ kiện dùng trong các thiết 

bị vận tải máy móc công nghiệp, thiết bị văn phòng, thiết bị nông nghiệp 

Thuyết minh quy trình  

Các nguyên liệu là linh kiện kim loại, nhựa sau khi nhập kho sẽ đƣợc kiểm tra ngoại 

quan và chuyển đến công đoạn lắp ráp. Công đoạn lắp ráp đƣợc thực hiện thủ công sử dụng 

các ốc vít, keo gắn lại với nhau. Các nguyên liệu đƣợc bôi keo (sử dụng keo Bond 

Multicork thành phần thân thiện môi trƣờng) hoặc bắn ốc, vít để tạo thành sản phẩm. 

Sau khi lắp ráp xong chuyển sang bộ phận chất lƣợng tiến hành kiểm tra lại chất lƣợng 

và tính năng sau đó chuyển qua công đoạn đóng gói sản phẩm và xuất bán cho bên khách 

hàng. 

Các bộ phận trên sẽ đƣợc lắp ráp với nhau làm thành một sản phẩm hoàn chỉnh, đƣợc 

kiểm tra và giao cho khách hàng. 

3.2.3. Quy trình sản xuất, chế tạo khuôn kim loại và phụ kiện khuôn (mục tiêu sản 

xuất đăng ký thêm mới) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên liệu 

Kiểm tra ngoại quan 

Lắp ráp 

Kiểm tra chất lƣợng 

Đóng gói sản phẩm 

 

Keo, ốc, vít 

Linh kiện kim 

loại, nhựa 

Xuất hàng 

Ồn, CTR 

Ồn, CTR, mùi 
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Hình 1.5. Quy trình sản xuất, chế tạo khuôn kim loại và phụ kiện khuôn 

Thuyết minh quy trình: 

Các linh kiện khuôn đƣợc mua từ bên ngoài về lắp ráp nội bộ bằng khớp và ốc vít. 

Khuôn sau khi đƣợc lắp sẽ đƣợc chạy thử bằng cách đổ kim loại nóng chảy vào để kiểm tra 

các khớp nối của khuôn, nếu các khớp nối chƣa kín thì khuôn sẽ đƣợc sửa lại hoặc đổi 

cổng rót kim loại. 

Tùy loại khuôn sẽ đƣợc lắp đặt thêm bộ nguồn tự động. 

Thành phẩm sẽ đƣợc kiểm tra ngoại quan 1 lần nữa trƣớc khi đóng gói, lƣu kho, giao 

cho khách hàng. 

3.2.4. Quy trình gia công sơn phủ bề mặt các sản phẩm, linh kiện dùng trong công 

nghiệp (mục tiêu sản xuất đăng ký thêm mới) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra sản phẩm 

Nhập linh kiện khuôn 

Lắp ráp nội bộ 

Chạy thử 

Thay đổi cổng rót 

Gia công nội bộ và lắp 

nguồn tự động 

Đóng gói và lƣu kho 

CTR, ồn 

CTR, ồn 

ốc, vít 
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Hình 1.6. Quy trình gia công sơn phủ bề mặt các sản phẩm, linh kiện dùng trong công 

nghiệp 

Thuyết minh quy trình: 

Tiếp nhận nguyên vật liệu, linh kiện từ khách hàng sau đó tiến hành đếm số lƣợng 

đồng thời kiểm tra ngoại quan linh kiện sản phẩm sau đó nhập vào kho. 

Tại công đoạn xử lý bề mặt, các bán thành phẩm đƣợc treo lên móc lần lƣợt nhúng qua các bể 

hóa chất và bể nƣớc sạch. Lƣợng nƣớc và hóa chất này sẽ sử dụng liên tục, định kỳ nƣớc tại 

các bể chứa nƣớc sạch chảy tràn về HTXLNT sản xuất xử lý. 

Quy trình xử lý bề mặt bằng hóa chất đƣợc thực hiện qua các bể, cụ thể nhƣ sau: 

STT Quy trình 
Nhiệt độ 

(
0
C) 

Thể tích 

bể (L) 
Hóa chất 

Thời 

gian 

(phút) 

Lƣu ý 

1 Tẩy dầu phụ 50±5 1.700 FC-4202 5 

Tuần hoàn sử 

dụng, chỉ thải 

Xử lý bề mặt 

Sơn bột 

Nguyên liệu 

Kiểm tra ngoại quan 

Sấy  

Đóng gói 

Nƣớc thải 

Nƣớc thải, 

bụi, hơi 

dung môi 

Xuất hàng 

HTXLNT 

HTXL khí 

thải 

Kiểm tra ngoại quan 

Nhiệt độ 
Ống thoát 

khí 

T=170-

200
o
C, 

LPG 

Sơn nƣớc 

Sấy 

Nhiệt độ 

Ống thoát 

khí 
CTR 

Linh kiện 

kim loại 
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STT Quy trình 
Nhiệt độ 

(
0
C) 

Thể tích 

bể (L) 
Hóa chất 

Thời 

gian 

(phút) 

Lƣu ý 

2 
Tẩy dầu 

chính 
50±5 1.700 FC-4202 5 

bỏ đƣa về 

HTXLNT xử 

lý khi nồng độ 

vƣợt chuẩn, 

khoảng từ 6 

tháng/lần 

3 Rửa nƣớc 1 thƣờng 1.500 Nƣớc máy 0,5-1 

Nƣớc sử dụng 

định kỳ chảy 

tràn hằng ngày 

về HTXLNT 

25 m
3
/ngày xử 

lý 
4 Rửa nƣớc 2 thƣờng 1.500 Nƣớc máy 0,5-1 

5 Ăn mòn 40±5 1.700 FC-4306A 1-3 

Tuần hoàn sử 

dụng, chỉ thải 

bỏ đƣa về 

HTXLNT xử 

lý khi nồng độ 

vƣợt chuẩn, 

khoảng từ 6 

tháng/lần 

6 Rửa nƣớc  3 thƣờng 1.500 Nƣớc máy 0,5-1 

Nƣớc sử dụng 

định kỳ chảy 

tràn hằng ngày 

về HTXLNT 

25 m
3
/ngày xử 

lý 

7 
Hoạt hóa - 

HNO3 3% 
thƣờng 1.700 AJ-4763 4±1 

Tuần hoàn sử 

dụng không 

thải bỏ 

8 Rửa nƣớc  4 thƣờng 1.500 Nƣớc máy 0,5-1 

Nƣớc sử dụng 

định kỳ chảy 

tràn hằng ngày 

về HTXLNT 

25 m
3
/ngày xử 

lý 
9 Rửa nƣớc 5 thƣờng 1.500 Nƣớc máy 0,5-1 

10 CT-3700 50±5 1.700 
CT-

3700MA 
2±1 

Tuần hoàn sử 

dụng không 
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STT Quy trình 
Nhiệt độ 

(
0
C) 

Thể tích 

bể (L) 
Hóa chất 

Thời 

gian 

(phút) 

Lƣu ý 

CT-

3700MB 

thải bỏ 

11 
RO- water 

rinse 6 
thƣờng 1.500 Nƣớc RO 0,5-1 

Nƣớc sử dụng 

định kỳ chảy 

tràn hằng ngày 

về HTXLNT 

25 m
3
/ngày xử 

lý 
12 

RO- water 

rinse 7 
thƣờng 1.500 Nƣớc RO 0,5-1 

 

 

 

Khu vực sơn 
             Phòng sơn bột  

Hình 1.7. Hình ảnh một số máy móc 

Sau khi làm sạch bề mặt, các linh kiện sẽ đƣợc đƣa vào buồng sơn bột hay buồng sơn 

nƣớc. Dự án có sử dụng 3 buồng sơn nƣớc kín, hiện đại, các sản phẩm đƣợc gắn lên móc 

treo và lần lƣợt theo dây chuyền đi vào 2 buồng sơn phun chính và 1 buồng sơn dặm (đƣợc 

thực hiện tự động và bán tự động), trong các buồng sơn có các béc phun, dƣới có máng thu 

sơn thừa, lƣợng sơn thừa đƣợc tuần hoàn lên béc phun và tiếp tục sử dụng, hơi dung môi 

phát sinh tại buồng sơn chính đƣợc xử lý bằng màng nƣớc, các tấm chắn Eliminator bụi 

sơn, không khí sạch đƣợc thoát ra ngoài qua ống thoát khí. Hiện tại dự án có 3 buồng phun 

sơn đƣợc bố trí các chụp hút tƣơng ứng 3 ống thoát khí ra bên ngoài với công suất lần lƣợt 

các hệ thống là: 2 hệ thống phun sơn màng nƣớc công suất 25.000 m
3
/h/hệ thống, 1 hệ 

thống phun sơn màng nƣớc công suất 6.000 m
3
/h. Các sản phẩm sau khi sơn sẽ đƣợc đƣa 

qua máy sấy (sử dụng nhiệt từ lò hơi sử dụng khí LPG) để sấy khô lớp sơn ở nhiệt độ 170-

200
0
C, tại chuyền sấy bằng LPG có 1 ống thoát khí bên ngoài nhà xƣởng công suất quạt 

hút 990 m
3
/h. Nƣớc thải từ công đoạn sơn sẽ đƣợc sử dụng tuần hoàn, định kỳ châm thêm 

và định kỳ lắng cặn thải bỏ, giao cho đơn vị có chức năng xử lý. 
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Đối với buồng sơn bột đƣợc thực hiện 1 khu vực riêng, buồng sơn kín tự động, hiện đại. 

Công đoạn sơn bột không thực hiện thƣờng xuyên. Sản phẩm khi sơn bột đƣợc chuyển đến 

buồng sấy khô lớp sơn ở nhiệt độ 170-200
0
C, tại buồng sấy có 1 ống thoát khí bên ngoài 

nhà xƣởng công suất quạt hút 990 m
3
/h. 

Thành phẩm sẽ đƣợc kiểm tra, đóng gói, giao cho khách hàng. 

.  

Hình 1.8. Buồng sơn bột 

Thành phẩm sẽ đƣợc kiểm tra, đóng gói, giao cho khách hàng. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tƣ:  

Công suất sản xuất hiện tại của công ty đƣợc liệt kê theo bảng sau: 

Bảng 1.2. Công suất sản xuất của dự án 

STT Sản phẩm 

Công suất sản xuất (tấn/năm) 

Theo  đăng ký cam 

kết môi trƣờng số 

624/TB-KCNĐN 

ngày 16/6/2015 

Thực tế 

đang sản 

xuất 

Mở rộng 

nâng công 

suất 

Hoạt 

động ổn 

định   

1 

Linh kiện, thiết 

bị, vật tƣ bằng 

kim loại dùng 

trong nội ngoại 

thất, các loại khóa 

bảo vệ, phụ kiện 

khung cửa 

100 100 500 600  
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STT Sản phẩm 

Công suất sản xuất (tấn/năm) 

Theo  đăng ký cam 

kết môi trƣờng số 

624/TB-KCNĐN 

ngày 16/6/2015 

Thực tế 

đang sản 

xuất 

Mở rộng 

nâng công 

suất 

Hoạt 

động ổn 

định   

2 

Các loại khóa, 

móc khóa và phụ 

kiện dùng trong 

các thiết bị vận tải 

máy móc công 

nghiệp, thiết bị 

văn phòng, thiết 

bị nông nghiệp 

- - 600 600 

3 

Sản xuất, chế tạo 

khuôn kim loại và 

phụ kiện khuôn 

- - 60 60 

4 

Gia công sơn phủ 

bề mặt các sản 

phẩm, linh kiện 

dùng trong công 

nghiệp 

- - 240 240 

5 

Thực hiện quyền 

xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu và 

quyền phân phối, 

buôn bán 

- - - - 

Một số hình ảnh sản phẩm 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện nƣớc của cơ sở: 

4.1. Danh mục nguyên, nhiên, vật liệu: 

Một số hình ảnh nguyên liệu nhôm đầu vào 
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Bảng 1.3. Danh mục nguyên, nhiên, vật liệu 

STT 
Tên nguyên 

vật liệu 
Đơn vị  

Số lƣợng 

Nơi sản xuất Thành phần, tính chất Hiện 

hữu 

Nâng công 

suất, mở rộng 
Tổng 

1    Nhôm tấn/năm 55 200 255 Thái Lan - 

2  Kẽm tấn/năm 25,5 300 325,5 Thái Lan - 

3  Sắt tấn/năm 10 100 110 Việt Nam - 

4  
Thép không 

gỉ 
tấn/năm 8 150 158 Việt Nam - 

5  
Phụ kiện 

nhựa 
tấn/năm 0,6 3,2 3,8 Việt Nam - 

6  
Phụ kiện 

kim loại 
tấn/năm 0,7 5 5,7 Việt Nam - 

7  

Vật liệu 

loại bỏ ba 

vía trong 

lồng quay 

tấn/năm 1,2 0 1,2 Việt Nam - 

8  Giấy nhám tấn/năm 0,1 0,05 0,15 Việt Nam - 

9  
Vật liệu 

đóng gói 
tấn/năm 1 17 18 Việt Nam  - 

10  Hóa chất sơn 

11  
RYLCON 

EXT-340 
tấn/năm 0,72 0,9 1,62 Việt Nam, Nhật Bản 

Gồm Acrylic Resin, Amino Resin, 

Titanium Dioxide, Isobuthyl Alcohol, 
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STT 
Tên nguyên 

vật liệu 
Đơn vị  

Số lƣợng 

Nơi sản xuất Thành phần, tính chất Hiện 

hữu 

Nâng công 

suất, mở rộng 
Tổng 

SEIDEN 

THINNER 

(13KG/CAN

)  

Methyl Isobuthyl Ketone 

Ethyl Benzol, Toluene, Xylene, 

Aromatic Hydro Carbons 

chất lỏng dễ cháy, độc cấp tính khi uống 

hoặc hít phải hơi 

mùi đặc trƣng, cháy ở 430℃ 

Sơn 

PANUCO 

SMG 

GRAY(16KG

/CAN) 

 

tấn/năm 1,92 2 3,92 Việt Nam, Nhật Bản 

Gồm Urethane Resin, Epoxy Resin, 

Titanium Dioxide, Ethyl Benzol, 

Toluene 

Xylene, Methoxy Propanol… 

là chất lỏng dễ cháy, rất độc khi tiếp 

xúc, mùi đặc trƣng, cháy ở 228℃ 

Sơn_855-

B17-

10048/PAN

UCO SMG 

BLACK(16

KG/CAN) 

tấn/năm 0,576 1 1,576 Việt Nam, Nhật Bản 

Gồm Epoxy Resin, Talc, Bari sunfat, 

Ethyl Benzol, Toluen, Xylene, 

Methoxyl Propanol … 

là chất lỏng dễ cháy, rất độc khi tiếp 

xúc, màu đen, mùi đặc trƣng 

sơn 

PANUCO 

SMG 

WHITE 

tấn/năm 0,576 1 1,576 Việt Nam, Nhật Bản 

Gồm Urethane Resin, Epoxy Resin, 

Titanium Dioxide, Ethyl Benzol, 

Toluene 

Xylene, Methoxy Propanol… 
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STT 
Tên nguyên 

vật liệu 
Đơn vị  

Số lƣợng 

Nơi sản xuất Thành phần, tính chất Hiện 

hữu 

Nâng công 

suất, mở rộng 
Tổng 

(16Kg/Can) là chất lỏng dễ cháy, rất độc khi tiếp 

xúc, mùi đặc trƣng, cháy ở 228℃ 

Sơn 

PANUCO 

SMG GRAY 

(16Kg/Can) 

tấn/năm 0,96 2 2,96 Việt Nam, Nhật Bản 

Gồm Urethane Resin, Epoxy Resin, 

Titanium Dioxide, Ethyl Benzol, 

Toluene 

Xylene, Methoxy Propanol… 

là chất lỏng dễ cháy, rất độc khi tiếp 

xúc, mùi đặc trƣng, cháy ở 228℃ 

Sơn-855-

B21-10279-

PANUCO 

SMG 

BLACK(16

Kg/Can) 

tấn/năm 0,96 2 2,96 Việt Nam, Nhật Bản 

Gồm Urethane Resin, Epoxy Resin, 

Titanium Dioxide, Ethyl Benzol, 

Toluene 

Xylene, Methoxy Propanol… 

là chất lỏng dễ cháy, rất độc khi tiếp 

xúc, mùi đặc trƣng, cháy ở 228℃ 

Sơn 

RYLCON B 

Z-2 BLACK 

tấn/năm 0,96 2 2,96 Việt Nam, Nhật Bản 

Gồm Acrylic Resin, Amino Resin, 

Titanium Dioxide, Isobuthyl Alcohol, 

Methyl Isobuthyl Ketone 

Ethyl Benzol, Toluene, Xylene, 

Aromatic Hydro Carbons 

chất lỏng dễ cháy, độc cấp tính khi uống 

hoặc hít phải hơi 

mùi đặc trƣng, cháy ở 430℃ 
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STT 
Tên nguyên 

vật liệu 
Đơn vị  

Số lƣợng 

Nơi sản xuất Thành phần, tính chất Hiện 

hữu 

Nâng công 

suất, mở rộng 
Tổng 

Sơn 

/RYLCON B 

BRONZE 

SMN-275 

GR 

B12(16KG/C

AN) 

tấn/năm 0,96 3 2,96 Việt Nam, Nhật Bản 

Gồm Acrylic Resin, Amino Resin, 

Titanium Dioxide, Isobuthyl Alcohol, 

Methyl Isobuthyl Ketone 

Ethyl Benzol, Toluene, Xylene, 

Aromatic Hydro Carbons 

chất lỏng dễ cháy, độc cấp tính khi uống 

hoặc hít phải hơi 

mùi đặc trƣng, cháy ở 430℃ 

 

Sơn 

RYLCON B 

S-23 LIGHT 

GRAY 

16kg/can 

tấn/năm 0,048 1 1,048 Việt Nam, Nhật Bản 

Gồm Acrylic Resin, Amino Resin, 

Titanium Dioxide, Isobuthyl Alcohol, 

Methyl Isobuthyl Ketone 

Ethyl Benzol, Toluene, Xylene, 

Aromatic Hydro Carbons 

chất lỏng dễ cháy, độc cấp tính khi uống 

hoặc hít phải hơi 

mùi đặc trƣng, cháy ở 430℃ 

Sơn 

RYLCON B 

IRON 

BLACK   

16Kg/can 

tấn/năm 0,576 1 1,576 Việt Nam, Nhật Bản 

TP: Acrylic Resin, Amino Resin, 

Titanium Dioxide, Isobuthyl Alcohol, 

Methyl Isobuthyl Ketone 

Ethyl Benzol, Toluene, Xylene, 

Aromatic Hydro Carbons 

chất lỏng dễ cháy, độc cấp tính khi uống 
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STT 
Tên nguyên 

vật liệu 
Đơn vị  

Số lƣợng 

Nơi sản xuất Thành phần, tính chất Hiện 

hữu 

Nâng công 

suất, mở rộng 
Tổng 

hoặc hít phải hơi 

mùi đặc trƣng, cháy ở 430℃ 

Sơn 

RYLCON B 

W-112 

WHITE B6 

(16KG/can) 

tấn/năm 0,576 1 1,576 Việt Nam, Nhật Bản 

TP: Acrylic Resin, Amino Resin, 

Titanium Dioxide, Isobuthyl Alcohol, 

Methyl Isobuthyl Ketone 

Ethyl Benzol, Toluene, Xylene, 

Aromatic Hydro Carbons 

chất lỏng dễ cháy, độc cấp tính khi uống 

hoặc hít phải hơi 

mùi đặc trƣng, cháy ở 430℃ 

Sơn BK-

288 AC 
tấn/năm 0,648 1 1,648 Việt Nam, Nhật Bản 

Acrlic Resin-Butil Cellosove-Pigments-

Additive-Sovent.  

Là chất lỏng, nguy hiểm khi tiếp xúc 

với mắt, dễ cháy nổ. 

không màu không mùi, pH 4-5 

Sơn BK-

5902 AC 
tấn/năm 2,16 2 4,16 Việt Nam, Nhật Bản 

Acrlic Resin-Butil Cellosove-Pigments-

Additive-Sovent.  

Là chất lỏng, nguy hiểm khi tiếp xúc 

với mắt, dễ cháy nổ. 

không màu không mùi, pH 4-5 

 Sơn BK-

7340 AC 
tấn/năm 0,6 1 1,6 Việt Nam, Nhật Bản 

Acrlic Resin-Butil Cellosove-Pigments-

Additive-Sovent.  

Là chất lỏng, nguy hiểm khi tiếp xúc 
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STT 
Tên nguyên 

vật liệu 
Đơn vị  

Số lƣợng 

Nơi sản xuất Thành phần, tính chất Hiện 

hữu 

Nâng công 

suất, mở rộng 
Tổng 

với mắt, dễ cháy nổ. 

không màu không mùi, pH 4-5 

Chất pha 

loãng sơn 

PANUCO 

MG 

SOLVENT 

CLEANER 

29954(13kg/

can) 

tấn/năm 1,56 2 3,56 Việt Nam, Nhật Bản 

Gồm Isopropyl Alcohol, Toluene, 

Cyclohexanone, Methyl Ethyl Ketone 

chất lỏng dễ cháy, độc khi tiếp xúc, 

không màu, mùi đặc trƣng, cháy ở 240

～427℃ 

 

Chất pha 

loãng sơn 

THINNER 

(13kg/can) 

tấn/năm 1,56 2 3,56 Việt Nam, Nhật Bản 

Gồm Ethyl Benzol, Xylene, Isobuthyl 

Acetate, Ethylene Glycol Mono Buthyl 

Ether 

1-Methoxy-2-Propyl Acetate, Diaceton 

Alcohol 

độc khi tiếp xúc trực tiếp, chất lỏng 

không màu, mùi đặc trƣng, cháy ở 240

～420℃ 

Chất pha 

loãng 

sơn/RYLCO

N B MIXED 

THINNER 

tấn/năm 1,56 2 3,56 Việt Nam, Nhật Bản 

Gồm Isopropyl Alcohol, Toluene, 

Methoxy Propanol, Methyl Ethyl 

Ketone 

chất lỏng dễ cháy, độc khi tiếp xúc, 

không màu, mùi đặc trƣng, cháy ở 240



Công ty TNHH Việt Nam Shibutani – Báo cáo đề xuất Giấy phép Môi trường  

 

 

 

STT 
Tên nguyên 

vật liệu 
Đơn vị  

Số lƣợng 

Nơi sản xuất Thành phần, tính chất Hiện 

hữu 

Nâng công 

suất, mở rộng 
Tổng 

(13kg/can) ～460℃ 

Sơn GY-

288 AC 
tấn/năm 1,08 2 3,08 Việt Nam, Nhật Bản 

ACRLIC RESIN-EPOXYL-BUTIL 

CELLOSOVE-PIGMENTS-

ADDITIVE-SOVENT.  

Chất lỏng dễ cháy, nguy hiểm khi tiếp 

xúc, cháy ở 20-60o
C 

Dung môi 

OF-105 
tấn/năm 1,8 2 3,8 Việt Nam, Nhật Bản 

Thành phần Butyl Cellosolve-Toluene-

N-Butanol-Butyl Acetate, 

 mùi dung môi, trong lƣợng riêng 0.8-

1.1. 

SƠN BỘT 

TĨNH ĐIỆN 

M2004V 

INTERPON 

610 SILVER 

SA80 20KG 

tấn/năm 0,72 1 1,72 Việt Nam, Nhật Bản 

Dạng bột 

Kích ứng niêm mạc mắt gây ngứa 

Tiếp xúc lâu dài có thể gây kích ứng da, 

mẩn ngứa 

Gây kích ứng hệ hô hấp bên ngoài (mũi, 

họng) 

Sơn 

/ARMOR 

TOP IRON 

SHINING 

NICKEL B6 

(16kg/can ) 

tấn/năm 1,152 1 1,152 Việt Nam, Nhật Bản - 
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STT 
Tên nguyên 

vật liệu 
Đơn vị  

Số lƣợng 

Nơi sản xuất Thành phần, tính chất Hiện 

hữu 

Nâng công 

suất, mở rộng 
Tổng 

12  Hóa chất xử lý nuớc thải 

HTXLNT công suất 25 m
3
/ngày 

12.1 

Acid 

Sulfuric 

H2SO4 

tấn/năm 1 1 2 Việt Nam 

H2SO4, là chất lỏng không màu hoặc 

hơi vàng, không mùi, nóng chảy ở 

<10
0
C,khối lƣợng riêng(kg/m

3
): 1.8  

Gây bỏng da nghiêm trọng và hỏng 

mắt, ăn mòn kim loại, gây tử vong nếu 

hít phải, có nguy cơ gây ung thƣ 

Canxi hydro 

oxit Ca(OH)2 
tấn/năm 1 1 2 Việt Nam 

Ca(OH)2-dạng lỏng,màu nâu nhạt…-

tiếp xúc với mắt có thể gây bỏng giác 

mạc hoặc mù. Nguy hiểm trong trƣờng 

hợp tiếp xúc với da, đƣờng tiêu hóa và 

hô hấp. 

Than hoạt tính tấn/năm 1 1 2 Việt Nam 

chất rắn, dạng hạt, sử dụng khử màu, 

khử mùi, khử đọc và các tạp chất hữu 

cơ ô nhiễm có trong nƣớc thải. 



Công ty TNHH Việt Nam Shibutani – Báo cáo đề xuất Giấy phép Môi trường  

 

 

 

STT 
Tên nguyên 

vật liệu 
Đơn vị  

Số lƣợng 

Nơi sản xuất Thành phần, tính chất Hiện 

hữu 

Nâng công 

suất, mở rộng 
Tổng 

HTXLNT công suất 1,2 m
3
/ngày 

12.2 

NaOH tấn/năm 0,1 0,2 0,3 

Việt Nam 

NaOH 

Ăn mòn kim loại, da. Độc nếu hít phải, 

tiếp xúc với mắt, da, quần áo 

 Thể lỏng, không màu, không mùi, 1.09 

g/cm
3
 ở 20 °C 

PAC tấn/năm 0,1 0,2 0,3 

 Dạng hạt tinh thể-màu trắng, không 

mùi, pH: 6-8, Khối lƣợng riêng (kg/m
3
): 

750-950. Có khả năng làm hỏng mắt; 

tiếp xúc kéo dài với da có thể gây viêm 

da 

Polymer tấn/năm 0,05 0,1 0,15 

 Hóa chất công nghiệp polymer đƣợc 

dùng làm chất trợ lắng đông tụ trong 

nƣớc. Khối lƣợng riêng (kg/m
3
): 750-

950. Có khả năng làm hỏng mắt; tiếp 

xúc kéo dài với da có thể gây viêm da 

13  Hóa chất xử lý bề mặt và thu hồi sơn 

 
1.FC-4202 

(tẩy dầu) 
tấn/năm 1,44 2 3,44 Việt Nam, Nhật Bản 

Phosphoric acid(H3PO4), 

Surfactant 

Butyl cellosolve(C4H9OC2H4OH) 

H2O 
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STT 
Tên nguyên 

vật liệu 
Đơn vị  

Số lƣợng 

Nơi sản xuất Thành phần, tính chất Hiện 

hữu 

Nâng công 

suất, mở rộng 
Tổng 

Dạng lỏng, màu nâu nhạt. 

2.FC-4306A 

(ăn mòn) 
tấn/năm 0,6 1 1,6 Việt Nam, Nhật Bản 

Hợp chất phốt phát (PO4)
3-

 

NaOH 

Chelating agent 

Surfactant 

Dạng rắn- màu trắng 

3.AJ-4763 

(Hoạt hóa bề 

mặt) 

tấn/năm 0,72 1,5 2,22 Việt Nam, Nhật Bản 

Nitric acid(HNO3) 

Chất lỏng, màu trong, mùi hăng 

Khối lƣợng riêng (g/cm
3
): 1.2 – 1.3 

Nguy hiểm. Chất oxy hóa mạnh. Tiếp 

xúc với các vật liệu khác có thể gây 

cháy. 

Ăn mòn mạnh, gây bỏng khi tiếp xúc. 

      Hợp chất Fluorozirconic, Hydrofluoric 

acid(HF) 

Theo phụ lục I Nghị định 104/2009/NĐ-

CP: Số hiệu nguy hiểm 60 

Chất lỏng ko màu, pH(2.4) 

4.CT-3700RA tấn/năm 0,48 1 1,48 Việt Nam, Nhật Bản 

5.CT-3700RB tấn/năm 0,48 1 1,48 Việt Nam, Nhật Bản 

Hợp chất Chrom (III) 

Chất lỏng, xanh dƣơng/xanh lá cây, 

Khối lƣợng riêng (g/cm
3
): 1.0 (27

0
C) 
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STT 
Tên nguyên 

vật liệu 
Đơn vị  

Số lƣợng 

Nơi sản xuất Thành phần, tính chất Hiện 

hữu 

Nâng công 

suất, mở rộng 
Tổng 

Có thể gây kích ứng da và mắt 

6.NT-

4058(chỉnh 

pH) 

tấn/năm 0,01 0,02 0,03 Việt Nam, Nhật Bản 

Ammonium bicarbonate (NH4HCO3) 

Khi tiếp xúc quá mức có thể gây bỏng 

hay hỏng mắt, da, ruột 

Là chất  dạng rắn, màu trắng 

7.Thu hồi sơn 

(BC-777A) 

 

tấn/năm 1,8 3 4,8 Việt Nam, Nhật Bản - 

8. Chất tẩy 

sơn PR-

200SN 

 

tấn/năm 1,2 2 3,2 Việt Nam, Nhật Bản 

Diclomêtan (CH2Cl2), Axit hữu cơ, 

Chất hoạt động bề mặt (Surfactant). 

Chất lỏng, màu trong đến hơi vàng, mùi 

cay rất xốc. Khi bị văng vào mát gây 

nguy hiểm đến giác mạc, mắt bị phỏng 

nặng hoặc có thể bị mù 

Hít phải bụi của hóa chất này sẽ làm tổn 

thƣơng hệ hô hấp, tổn thƣơng phổi, khó 

thở, bất tỉnh 

9. Dung môi 

Clear-thinner 

 

tấn/năm 2,4 3,2 5,6 Việt Nam, Nhật Bản 
Chất lỏng trong suốt, mùi hắc nhẹ của 

dung môi, tỷ trọng 0,86 g/ml 

14  Hóa chất tách khuôn 
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STT 
Tên nguyên 

vật liệu 
Đơn vị  

Số lƣợng 

Nơi sản xuất Thành phần, tính chất Hiện 

hữu 

Nâng công 

suất, mở rộng 
Tổng 

 

Graphace Elp-

s 
tấn/năm 0,04 0,09 0,13 Việt Nam, Nhật Bản 

Chất lỏng trắng, không có mùi đặc biệt, 

điểm sôi 100
o
C, có thể gây khó chịu 

mắt, có hại nếu nuốt phải, gây xạm da. 

Graphce HC-

100 
tấn/năm 0,13 0,3 0,43 Việt Nam, Nhật Bản 

Gồm dầu gốc bôi trơn, phụ gia dầu bôi 

trơn, nonylphenol ethoxylate, chất lỏng, 

màu vàng nhạt hơi có mùi dầu. Có thể 

gây xạm da, độc đối với thủy sinh, gây 

hại đến khả năng sinh sản hoặc thai nhi. 

15  Hóa chất phòng thí nghiệm 

 

NaOH 0,1N tấn/năm 0,01 0,02 0,03 Việt Nam 

NaOH 

Ăn mòn kim loại, da. Độc nếu hít phải, 

tiếp xúc với mắt, da, quần áo 

Thể lỏng, không màu, không mùi, 1.09 

g/cm
3
 ở 20 °C 

H2SO4 01N tấn/năm 0,01 0,02 0,03 Việt Nam 

H₂SO₄: cực kì nguy hiểm khi tiếp xúc 

trực tiếp hoặc hít phải 

Thể lỏng không màu không mùi 

H2SO4 50% tấn/năm 0,01 0,02 0,03 Việt Nam 

H₂SO₄:cực kì nguy hiểm khi tiếp xúc 

trực tiếp hoặc hít phải 

Thể lỏng không màu không mùi 
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STT 
Tên nguyên 

vật liệu 
Đơn vị  

Số lƣợng 

Nơi sản xuất Thành phần, tính chất Hiện 

hữu 

Nâng công 

suất, mở rộng 
Tổng 

FeSO4 0.1N 
tấn/năm 0,02 0,02 0,04 Việt Nam 

FeSO4: hợp chất muối của sắt có màu 

xanh tồn tại ở 2 dạng là bột và tinh thể 

K2Cr2O7 0,1N tấn/năm 0,01 0,01 0,01 Việt Nam 

K2Cr2O7: có thể cháy mạnh, chất oxy 

hóa, gây hại khi nuốt phải, gây bỏng da 

nghiêm trọng và hỏng mắt, ngộ độc nếu 

hít phải, có thể gây ra triệu chúng hen 

suyễn và khó thở, kích ứng hô hấp, có 

thể gây ra các khuyết tật di truyền, có 

thể gây ung thƣ, có thể gây ra khuyết tật 

di truyền, có hại đến trẻ sơ sinh. 

Thể lỏng màu cam không mùi 

Ammonium 

persulufate 
tấn/năm 0,01 0,01 0,01 Việt Nam 

(NH4)2S2O8: nguy hại nếu tiếp xúc trực 

tiếp, tiếp xúc dài có thể gây cháy da lở 

loét, gây kích thích đƣờng hô hấp nếu 

hít phải, 

Thể rắn mùi khó chịu màu trắng, vàng. 

Khối lƣợng phân tử: 228,2 g/mol. 

Bromocerol 

green 
tấn/năm 0,01 0,01 0,01 Việt Nam 

C21H14Br4O5S: trạng thái thể rắn, màu 

xanh lá cây 

Rửa sạch ngay bằng nƣớc nếu tiếp xúc, 

hít không khí sạch nếu hít phải, thay 

quần áo nếu dính. 
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STT 
Tên nguyên 

vật liệu 
Đơn vị  

Số lƣợng 

Nơi sản xuất Thành phần, tính chất Hiện 

hữu 

Nâng công 

suất, mở rộng 
Tổng 

Ferroin tấn/năm 0,01 0,01 0,02 Việt Nam 

C36H24FeN62: độc với môi trƣờng thủy 

sinh với ảnh hƣởng kéo dài, tránh xả 

thải trực tiếp ra môi trƣờng 

Thể lỏng màu đỏ không mùi 

HNO3 35% tấn/năm 0,01 0,01 0,02 Việt Nam 

HNO3: chất lỏng oxy hóa, ăn mòn kim 

loại, độc cấp tính, ăn mòn da,gây tổn 

thƣơng nặng cho mắt 

Thể lỏng không màu mùi nhức mũi, 

điểm nóng chảy: -32
o
C 

Bromophenol 

Blue 
tấn/năm 0,01 0,01 0,02 Việt Nam 

4,4'-(1,1-dioxido-3H-2,1-benzoxathiole-

3,3-diyl)bis(2,6-dibromophenol): 

C27H28Br2O5S 

Chất rắn, màu tím, mùi axit axetyc yếu 

Phenolthtalein tấn/năm 0,01 0,01 0,02 Việt Nam 

C20H14O4: hơi và chất lỏng dễ cháy, gây 

kích ứng mắt nghiêm trọng, nghi ngờ 

gây ra các khuyết tật di truyền, có thể 

gây ung thƣ. 

Thể lỏng, không màu, mùi ethanol 

16  
Dầu cắt gia 

công 
tấn/năm  0,2 1 1,2 Việt Nam Thành phần chủ yếu dầu khoáng 
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4.2. Danh mục máy móc, thiết bị 

Dự án hiện hữu đã có sẵn các máy móc thiết bị đang hoạt động ổn định, tại dự án mở 

rộng nâng công suất công ty thực hiện bố trí lại các máy móc phù hợp sản xuất di dời một 

số máy móc tại xƣởng 1 hiện hữu sang xƣởng 2 xây mới và đầu tƣ thêm một số máy đúc, 

máy mài bố trí tại xƣởng 2 xây mới.  

Bảng 1.4. Máy móc, thiết bị chính phục vụ Dự án 

STT 
Tên máy móc 

thiết bị 

Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Công 

suất  

Năm 

sản 

xuất 

Nơi sản 

xuất 

Ghi 

chú 

I Máy móc, thiết bị hiện hữu 

1  
Máy đúc nhôm 250 

tấn 
cái 1 22Kw 2016 Nhật Bản 

- 

2  
Máy đúc nhôm 125 

tấn 
cái 1  15Kw 2016 Nhật Bản 

- 

3  
Máy đúc kẽm 25 

tấn 
cái 1  5,5Kw 2016 Nhật Bản 

Di dời 

sang 

xƣởng 

2 xây 

mới 
4  

Máy đúc kẽm 100 

tấn 
cái 1 15Kw 2016 Nhật Bản 

5  Máy Shot (đánh bi) cái 1 5Kw  2016 Nhật Bản Di dời 

sang 

xƣởng 

2 
6  

Máy ép thủy lực 

cắt tỉa 
cái 1 4Kw 2016 Nhật Bản 

7  
Hệ thống xử lý 

nƣớc thải sản xuất 
cái 1 

25 

m
3
/ngà

y đêm 

2017 Nhật Bản 

- 

8  Máy rung  cái 3 4Kw  2016 Nhật Bản - 

9  
Máy khoan-AD1-

103 
cái 3 0,5Kw 2016 Việt Nam 

Di dời 

sang 

xƣởng 

2 10  
Máy khoan-AFD-

360 
cái 2 0,5Kw  2016 Việt Nam 

11  Máy cƣa -L-400X cái 1 2Kw 2016 Việt Nam - 

12  Máy uốn -RG-26 cái 1  1.5Kw 2016 Việt Nam - 

13  Máy dập 80 tấn cái 1  15Kw 2016 Malaysia - 
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STT 
Tên máy móc 

thiết bị 

Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Công 

suất  

Năm 

sản 

xuất 

Nơi sản 

xuất 

Ghi 

chú 

14  Máy dập 150 tấn cái 1  11Kw 2016 Malaysia - 

15  Máy dập 60 tấn cái 2  5,5Kw 2016 Nhật Bản - 

16  
Hệ thống làm mát 

5HP phòng sơn 
cái 1 3,7Kw  2018 Nhật Bản 

- 

17  
Hệ thống lò sấy và 

ống gió 
cái 1 8,5Kw  2017 Nhật Bản 

- 

18  Hệ thống sơn phun cái 1 10Kw  2017 Nhật Bản - 

19  Lò sấy mini cái 1 5Kw  2020 Việt Nam - 

20  
Hệ thống đo kích 

thƣớc hình ảnh 
cái 1  - 2019 Việt Nam 

- 

21  
Hệ thống ống hút 

khói lò nấu ủ nhôm 
cái 1 7,5Kw  2016 Nhật Bản 

- 

22  Máy taro brother cái 1 0,5Kw  2020 Nhật Bản Di dời 

sang 

xƣởng 

2 

23  
Máy Taro tự động 

kingsang 
cái 2 1kw  2018 Đài Loan 

24  Máy cắt ren cái 1 6,7Kw  2017 Việt Nam 

25  

Máy nắn phôi và 

cấp phôi tự động 

cho máy dập 

cái 1 4Kw  2016 Nhật Bản 

Di dời 

sang 

xƣởng 

2 

26  

Máy phay điều 

khiển hiệu brother 

R450X1 

cái 2 4,9Kw  2019 Nhật Bản 

27  
Máy quay lục giác 

50L 
cái 1 

 0,75K

w 
2019 Đài Loan - 

28  

Máy sơn bột tĩnh 

điện (nƣớc) 369B-

0945 

cái 1 1,5Kw  2017 Nhật Bản - 

29  
Máy sấy sản phẩm 

bằng li tâm 
cái 1 4Kw  2017 Đài Loan - 
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STT 
Tên máy móc 

thiết bị 

Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Công 

suất  

Năm 

sản 

xuất 

Nơi sản 

xuất 

Ghi 

chú 

30  

Máy đánh bóng 

kim loại Joyful SL-

150 (đá mài) 

cái  3 
 0,75K

w 
2022 Đài Loan - 

31  

Máy đánh bóng 

kim loại Joyful SL-

150 (đá mài) 

cái  1 
 0,55K

w 
2022 Đài Loan - 

32  

Máy đánh bóng 

kim loại SL150E 

(đá mài) 

cái 1 
0,75K

w  
2016 Đài Loan - 

33  

Máy mài chà nhám 

bằng bánh nỉ, giấy 

nhám 

cái 7 2,5 kW 2016 Đài Loan - 

34  Máy ép thủy lực  cái 5 1,5Kw  2018 Đài Loan - 

35  

Máy ép thủy lực 4 

trụ Model RTP-

10.50 

cái 1  1,5Kw 2020 Nhật Bản 

Di dời 

sang 

xƣởng 

2 

36  Máy ép đinh tán 1 cái 3  0,4Kw 2017 Nhật Bản - 

37  Máy ép đinh tán 2 cái 5 0,4Kw  2018 Nhật Bản - 

38  
Máy ép đinh tán 

US-70 200V3 
cái 1 

 0,75K

w 
2020 Nhật Bản 

- 

39  
Máy dập (15ton) - 

TP-15-X 
cái 1 1,5Kw  2016 Nhật Bản 

- 

40  Lò hơi (LPG) cái 1 349kW 2017 Việt Nam - 

41  Tháp giải nhiệt cái 1 2,5kW 2016 Nhật Bản - 

II Máy móc, thiết bị nhập mới 

42  
Máy đúc nhôm 250 

tấn 
cái 1 22Kw 2022 Nhật Bản 

Bố trí 

xƣởng 

1 

43  Máy đúc nhôm 350 cái 1  25Kw 2022 Nhật Bản Bố trí 

xƣởng 



Công ty TNHH Việt Nam Shibutani – Báo cáo đề xuất Giấy phép Môi trường  

 

 

 
40 

STT 
Tên máy móc 

thiết bị 

Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Công 

suất  

Năm 

sản 

xuất 

Nơi sản 

xuất 

Ghi 

chú 

tấn 1 

44  

Máy đánh bóng 

kim loại Joyful SL-

150 (đá mài) 

cái 4 
 0,75K

w 
2022 Đài Loan 

Bố trí 

xƣởng 

2 

4.3. Nhu cầu sử dụng điện 

a) Nguồn cung cấp điện 

Nguồn cung cấp điện phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất của Dự án đƣợc lấy từ 

lƣới điện lực Quốc gia. Việc cung cấp điện do Công ty điện lực thực hiện thông qua đơn 

vị hạ tầng cung cấp. 

b) Nhu cầu tiêu thụ điện 

Nhu cầu cung cấp điện phục vụ cho dự án hiện hữu trong năm 2021 khoảng 51.899,6 

kWh. 

Điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt khi dự án đi vào hoạt động ổn định 100.000 

kwwh/tháng. 

4.4. Nhu cầu sử dụng nƣớc 

a) Nguồn cung cấp nƣớc 

Nguồn cung cấp nƣớc cho dự án đƣợc lấy từ mạng lƣới cấp nƣớc KCN Long Đức. 

b) Nhu cầu sử dụng nƣớc 

 Nhu cầu sử dụng nƣớc của nhà máy hiện hữu 

Nhu cầu sử dụng nƣớc của Công ty bao gồm: nƣớc sinh hoạt của công nhân viên, 

nƣớc cấp cho sản xuất, nƣớc dùng để tƣới cây, nƣớc dùng cho phòng cháy chữa cháy. 

Lƣợng nƣớc cấp sử dụng tại dự án hiện hữu tính theo hóa đơn tiêu thụ nƣớc trong năm 

2021: 26,7 m
3
/ngày (theo hóa đơn sử dụng nƣớc nguyên năm 2021). 

- Nƣớc cấp cho mục đích sinh hoạt gồm nƣớc cấp cho nhu cầu vệ sinh cá nhân: Số 

công nhân viên hiện hữu 65 ngƣời. Theo QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng về cấp 

nƣớc – mạng lƣới đƣờng ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, lƣợng nƣớc sử dụng là 80 

lít/ngƣời/ngày, dự án có 65 công nhân viên, lƣợng nƣớc cấp cho sinh hoạt nhƣ sau. 

Qsh = 80 lít/ngƣời/ngày × 65  = 5.200 lít/ngày = 5,2 m
3
/ngày. 

- Nƣớc cấp cho quá trình sản xuất: 

+ Nƣớc cấp làm mát cho công đoạn đúc: khoảng 1 m
3
/ngày đƣợc tuần hoàn sử dụng 

không thải bỏ. 

+ Nƣớc cấp tách khuôn công đoạn đúc: 50 lít/ngày, nƣớc thải lẫn hóa chất tách khuôn 

đƣợc thu gom giao đơn vị xử lý. 

+ Nƣớc dùng cho công đoạn đánh rung: 0,08 m
3
/ngày, lƣợng nƣớc định kỳ đƣợc xả 

thải hằng ngày với lƣu lƣợng 0,08 m
3
/ngày đƣa về HTXLNT sản xuất công suất 50 lít/h 
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xử lý. 

+ Nƣớc dùng cho công đoạn gia công tại máy phay, máy tiện: 0,05 m
3
/ngày, lƣợng 

nƣớc này đƣợc sử dụng tuần hoàn, định kỳ châm thêm và thu gom chất thải nguy hại chu 

kỳ 1 năm/lần. 

+ Nƣớc dùng cho quá trình sơn: 5 m
3
/ngày, lƣợng nƣớc này đƣợc sử dụng tuần hoàn 

không thải bỏ, định kỳ 3-6 tháng lắng cặn sơn thu gom giao đơn vị xử lý. 

+ Nƣớc cấp cho công đoạn xử lý bề mặt: 8 m
3
/ngày, lƣợng nƣớc xả bỏ hằng ngày 

đƣa về HTXLNT sản xuất công suất 25 m
3
/ngày đêm xử lý. 

- Nƣớc phục vụ tƣới cây: Diện tích đất quy hoạch cho cây xanh trong khuôn viên 

khoảng 7,32 m
3
/ngày. 

- Nƣớc PCCC: Lƣu lƣợng cấp nƣớc cho chữa cháy q = 15 l/s cho một đám cháy, 

lƣợng nƣớc dùng cho PCCC 108m
3
/lần (Nƣớc PCCC không mang tính chất sử dụng 

thƣờng xuyên). 

 Nhu cầu cấp nƣớc cho dự án mở rộng, nâng công suất 

- Nƣớc cấp cho mục đích sinh hoạt gồm nƣớc cấp cho nhu cầu vệ sinh cá nhân: Số 

công nhân viên tăng thêm 10 ngƣời. Theo QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng về cấp 

nƣớc – mạng lƣới đƣờng ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, lƣợng nƣớc sử dụng là 80 

lít/ngƣời/ngày, dự án có 10 công nhân viên, lƣợng nƣớc cấp cho sinh hoạt nhƣ sau. 

Qsh = 80 lít/ngƣời/ngày × 10  = 800 lít/ngày =0,8 m
3
/ngày. 

- Nƣớc cấp cho quá trình sản xuất: 

+ Nƣớc cấp làm mát cho công đoạn đúc: khoảng 1,3 m
3
/ngày đƣợc tuần hoàn sử dụng 

không thải bỏ. 

+ Nƣớc cấp tách khuôn công đoạn đúc: 80 lít/ngày, nƣớc thải lẫn hóa chất tách khuôn 

đƣợc thu gom giao đơn vị xử lý. 

+ Nƣớc dùng cho công đoạn đánh rung: 0,1 m
3
/ngày, lƣợng nƣớc định kỳ đƣợc xả 

thải hằng ngày với lƣu lƣợng 0,1 m
3
/ngày đƣa về HTXLNT sản xuất công suất 1,2 

m
3
/ngày xử lý. 

+ Nƣớc dùng cho công đoạn gia công tại máy phay, máy tiện: 0,06 m
3
/ngày, lƣợng 

nƣớc này đƣợc sử dụng tuần hoàn, định kỳ châm thêm và thu gom chất thải nguy hại chu 

kỳ 1 năm/lần. 

+ Nƣớc dùng cho quá trình sơn: 7 m
3
/ngày, lƣợng nƣớc này đƣợc sử dụng tuần hoàn 

không thải bỏ, định kỳ 3-6 tháng lắng cặn sơn thu gom giao đơn vị xử lý. 

+ Nƣớc cấp cho công đoạn xử lý bề mặt: 9 m
3
/ngày, lƣợng nƣớc xả bỏ hằng ngày 

đƣa về HTXLNT sản xuất công suất 25 m
3
/ngày đêm xử lý. 

- Nƣớc PCCC: Lƣu lƣợng cấp nƣớc cho chữa cháy q = 15 l/s cho một đám cháy, 

lƣợng nƣớc dùng cho PCCC 108m
3
/lần (Nƣớc PCCC không mang tính chất sử dụng 

thƣờng xuyên) 

 Nhu cầu cấp nƣớc khi dự án đi vào hoạt động ổn định 

- Nƣớc cấp cho mục đích sinh hoạt gồm nƣớc cấp cho nhu cầu vệ sinh cá nhân: Số 

công nhân viên khi dự án hoạt động ổn định 75 ngƣời. Theo QCVN 01:2021/BXD của 

Bộ Xây dựng về cấp nƣớc – mạng lƣới đƣờng ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, 
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lƣợng nƣớc sử dụng là 80 lít/ngƣời/ngày, dự án có 75 công nhân viên, lƣợng nƣớc cấp 

cho sinh hoạt nhƣ sau. 

Qsh = 80 lít/ngƣời/ngày × 75 = 6.000 lít/ngày = 6,0 m
3
/ngày. 

- Nƣớc cấp cho quá trình sản xuất: 

+ Nƣớc cấp làm mát cho công đoạn đúc: khoảng 2,3 m
3
/ngày đƣợc tuần hoàn sử dụng 

không thải bỏ. 

+ Nƣớc cấp tách khuôn công đoạn đúc: 130 lít/ngày, nƣớc thải lẫn hóa chất tách khuôn 

đƣợc thu gom giao đơn vị xử lý. 

+ Nƣớc dùng cho công đoạn đánh rung: 0,18 m
3
/ngày, lƣợng nƣớc định kỳ đƣợc xả 

thải hằng ngày với lƣu lƣợng 0,18 m
3
/ngày đƣa về HTXLNT sản xuất công suất 1,2 

m
3
/ngày (tƣơng đƣơng khoảng 50 lít/h) xử lý. 

+ Nƣớc dùng cho công đoạn gia công tại máy phay, máy tiện: 0,11 m
3
/ngày, lƣợng 

nƣớc này đƣợc sử dụng tuần hoàn, định kỳ châm thêm và thu gom chất thải nguy hại chu 

kỳ 1 năm/lần. 

+ Nƣớc dùng cho quá trình sơn: 12 m
3
/ngày, lƣợng nƣớc này đƣợc sử dụng tuần 

hoàn không thải bỏ, định kỳ 3-6 tháng lắng cặn sơn thu gom giao đơn vị xử lý khoảng 

0,03 m
3
/lần. 

+ Nƣớc cấp cho công đoạn xử lý bề mặt: 17 m
3
/ngày, lƣợng nƣớc xả bỏ hằng ngày 

đƣa về HTXLNT sản xuất công suất 25 m
3
/ngày xử lý. 

- Nƣớc phục vụ tƣới cây: Diện tích đất quy hoạch cho cây xanh trong khuôn viên 

khoảng 7,32 m
3
/ngày. 

- Nƣớc PCCC: Lƣu lƣợng cấp nƣớc cho chữa cháy q = 15 l/s cho một đám cháy, 

lƣợng nƣớc dùng cho PCCC 216m
3
/lần (Nƣớc PCCC không mang tính chất sử dụng 

thƣờng xuyên). 

Tổng lƣợng nƣớc sử dụng cho ngày lớn nhất đƣợc thống kê theo bảng dƣới: 

Bảng 1.5. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nƣớc và lƣợng nƣớc thải của dự án 

STT 
Mục đích 

sử dụng 

Lƣợng nƣớc sử dụng 

(m
3
/ngày.đêm) 

Lƣợng nƣớc thải 

(m
3
/ngày.đêm) Phƣơng án xử 

lý nƣớc thải Hiện 

hữu 

Dự 

án 

Ổn 

định 

Hiện 

hữu 
Dự án 

Ổn 

định 

I. Lƣợng nƣớc cần xử lý sau khi sử dụng  

1 

Nƣớc cấp 

sinh hoạt 

công nhân 

viên 

5,2 0,8 6 5,2 0,8 6 

Đƣa về bể xử lý 

nƣớc thải sinh 

hoạt cho 100 

ngƣời xử lý 

2 Nƣớc cấp sản xuất cho công đoạn: 

2.1 

Nƣớc làm 

mát công 

đoạn đúc 

1 1,3 2,3 - - - 

Tuần hoàn tái 

sử dụng không 

thải bỏ 
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STT 
Mục đích 

sử dụng 

Lƣợng nƣớc sử dụng 

(m
3
/ngày.đêm) 

Lƣợng nƣớc thải 

(m
3
/ngày.đêm) Phƣơng án xử 

lý nƣớc thải Hiện 

hữu 

Dự 

án 

Ổn 

định 

Hiện 

hữu 
Dự án 

Ổn 

định 

2.2 

Nƣớc cấp 

tách khuôn 

công đoạn 

đúc 

0,05 0,08 0,13 0,05 0,08 0,13 
Thu gom chất 

thải nguy hại 

2.3 

Nƣớc dùng 

cho công 

đoạn đánh 

rung 

0,08 0,1 0,18 0,08 0,1 0,18 

Đƣa về 

HTXLNT sản 

xuất 1,2 

m
3
/ngày xử lý 

2.4 

Nƣớc dùng 

cho công 

đoạn gia 

công tại 

máy phay, 

tiện 

0,05 0,06 0,11 0,05 0,06 0,11 

Thu gom chất 

thải nguy hại, 1 

năm/lần 

2.5 

Nƣớc dùng 

cho quá 

trình sơn 

5 7 12 0,01 0,02 0,03 

Định kỳ 3-6 

tháng lắng cặn 

sơn giao đơn vị 

xử lý 

2.6 

Nƣớc cấp 

cho công 

đoạn xử lý 

bề mặt 

8 9 17 8 9 17 

Đƣa về 

HTXLNT sản 

xuất 25 m
3
/ngày 

xử lý 

II. Lƣợng nƣớc cấp tiêu hao, tuần hoàn tái sử dụng, không phát sinh nƣớc thải 

3 

Nƣớc phục 

vụ cho tƣới 

cây 

7,32 0 7,32 - - - - 

4 
Nƣớc cấp 

PCCC 
108 108 216 - - - - 

Tổng cộng lƣợng 

nƣớc sử dụng và 

cần xử lý (tính cho 

ngày sử dụng lớn 

nhất, không tính 

nƣớc PCCC) 

26,7 18,34 45,04 13,39 10,06 23,45 - 

      Nƣớc cấp/thải tính cho ngày lớn nhất tại dự án. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tƣ 
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5.1.   Quy mô các hạng mục của dự án 

Khu đất thực hiện Dự án tại Lô I3-I4, Khu công nghiệp Long Đức, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai đƣợc giới hạn bởi các tọa độ nhƣ sau: 
 
 
 

Số hiệu mốc 

Tọa độ (VN 2000, múi 3) 

       X (m) Y (m) 

I3-1 415618,734 1199191,357 

I3-2 415736,280 1199278,818 

I3-3 415748,153 1199277,075 

I3-4 415820,094 1199180,388 

I3-5 415695,740 1199087,862 

Ranh giới của khu đất đƣợc xác định nhƣ sau: 
 

-    Phía Bắc: giáp đƣờng nội bộ N2 KCN, bên kia đƣờng là Công ty TNHH Lixil 

Global Manufacturing Việt Nam (sản xuất khung cửa, cửa sổ, cửa ra vào, các phụ 

kiện, bộ phận kèm theo bằng nhôm và bằng nhựa; Sản xuất mái che nhà để xe, hàng 

rào, cửa cổng, mái hiên, các sản phẩm ngoại thất khác và các phụ kiện, bộ phận kèm 

theo bằng nhôm và bằng nhựa); 
 

-    Phía Nam: giáp lô đất trống I6 của KCN 
 

-    Phía Tây: giáp Công ty TNHH Belmont Manufacturing chuyên sản xuất và lắp 

ráp máy móc thiết bị dùng trong y khoa, nha khoa, thẩm mỹ viện; 
 

-    Phía Đông: giáp đƣờng nội bộ D4 KCN, bên kia đƣờng là Công ty TNHH 

Hory Việt Nam chuyên sản xuất sản phẩm kim loại phục vụ công trình xây dựng và 

công trình dân dụng nhà giàn giáo, khóa giàn giáo... 

Công ty đã đƣợc Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp Thông báo về việc 

chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi số 624/TB-KCNĐN ngày 16/06/2015 trƣờng 

dự án: “Nhà máy sản xuất linh kiện, thiết bị, vật tƣ bằng kim loại dùng trong nội ngoại 

thất, các loại khóa bảo vệ, phụ kiện khung cửa, quy mô 100 tấn/năm (không bao gồm 

công đoạn xi mạ)” do tại KCN Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

Tại dự án này, công ty sẽ tiến hành xây thêm nhà xƣởng 2 thuộc phần diện tích đất dự 

trữ bên cạnh nhà xƣởng 1 hiện hữu, công ty thực hiện bố trí máy móc phù hợp sản xuất 

bằng cách di dời một số máy móc khu vực mài, máy đúc, máy khoan, taro từ xƣởng 1 

sang, nhập thêm một số máy móc mới để phục vụ dự án mở rộng, nâng công suất tại lô 

I3-I4, Khu công nghiệp Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng với tổng diện tích đất 

19.959 m
2
 của Công ty TNHH Đầu tƣ Long Đức. 
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Quy mô sử dụng đất của toàn Công ty và các hạng mục công trình cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 1.6. Quy mô sử dụng đất 

STT Quy mô sử dụng đất 
Diện tích 

(m²) 
Tỷ lệ (%) 

1 Tổng diện tích xây dựng 7.070,60 35,43 

1.1 Diện tích xây dựng công trình GĐ1 4.366,60 21,88 

1.2 Diện tích xây dựng công trình GĐ2 2.704 13,5 

2 Đƣờng giao thông nội bộ, sân bãi 5.139,4 25,75 

3 Cây xanh, thảm cỏ 7.749 38,82 

Tổng 19.959,00 100,00 

Bảng 1.7. Diện tích xây dựng các hạng mục công trình 

TT Hạng mục công trình 

Hiện hữu 

(m
2
) 

Mở 

rộng 

(m
2
) 

Hoạt động 

ổn định 

(m
2
) 

Ghi chú 

I 
Các hạng mục xây dựng 

công trình chính 
3.881,25 2.704 6.585,25 -  

1 Nhà xƣởng 1, văn phòng 3.551,25 - 3.551,25 Hiện hữu 

 1.1 Nhà xƣởng   2706 - 2706 -  

 1.2 Văn phòng 594 - 594 2 tầng, hiện hữu 

 1.3 Mái đón văn phòng 251,25 - 251,25 -  

2 Mái đón nhà xƣởng 410 - 410 Hiện hữu 

3 Nhà xƣởng 2  - 2.624 2.624 

Xây mới, dở bỏ 

kho sơn hiện 

hữu 12,08m
2 (*)

 

 4 Mái đón 1 của nhà xƣởng 2 - 410 410 
Xây mới, không 

tính diện tích 

xây dựng 

 5 Mái đón 2 của nhà xƣởng 2 - 205 205 

6 Mái đón 3 của nhà xƣởng 2 - 82 82 

II 
Các hạng mục xây dựng 

công trình phụ 
270,35 80 350,35 -  

 1  Nhà bảo vệ 13,35 - 13,35 Hiện hữu 
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TT Hạng mục công trình 

Hiện hữu 

(m
2
) 

Mở 

rộng 

(m
2
) 

Hoạt động 

ổn định 

(m
2
) 

Ghi chú 

 2 Nhà xe 2 bánh 72 - 72 Hiện hữu 

 3 Trạm biến áp 16 - 16 Hiện hữu 

 4 Nhà bơm, bể nƣớc ngầm 80 - 80 Hiện hữu 

 5 Nhà chứa gas 24 - 24 Hiện hữu 

 6 Phòng phun cát 65 - 65 Hiện hữu 

 7 
Nhà bơm, bể nƣớc ngầm 

GĐ 2 
- 80 80 Xây mới 

III 
Các công trình bảo vệ môi 

trƣờng 

135 
- 135 -  

1 
Kho chứa chất thải công 

nghiệp không nguy hại 
20 20 40 

Hiện hữu sẽ mở 

rộng thêm  

thuộc diện tích 

mái đón nhà 

xƣởng 1 
2 Kho chứa chất thải nguy hại 10 10 20 

3 HTXL nƣớc thải sản xuất 135 - 135 Hiện hữu 

4 

Bê tự hoại 5 ngăn cải tiến 

(xử lý nƣớc thải cho 100 

ngƣời) 

- - - Ngầm, hiện hữu 

5 

02 HTXL khí thải công 

đoạn sơn nƣớc (2 ống thoát 

khí) 

- - - 

Hiện hữu, công 

suất 25.000 

m
3
/h/hệ thống 

6 

01 HTXL khí thải công 

đoạn sơn nƣớc (1 ống thoát 

khí) 

- - - 
Hiện hữu, công 

suất 6.000 m
3
/h 

7 
01 HTXL khí thải công 

đoạn mài (01 ống thoát khí) 
- - - 

Hiện hữu, công 

suất 6.000 m
3
/h 

8 

01 hệ thống thu gom thoát 

khí thải công đoạn pha sơn 

(2 ống thoát khí) 

- - - 
Hiện hữu, công 

suất 3.000 m
3
/h 

9 

01 hệ thống thu gom thoát 

khí thải công đoạn sấy sau 

sơn bột (01 ống thoát khí) 

- - - 

Hiện hữu, công 

suất quạt 

990m
3
/h 
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TT Hạng mục công trình 

Hiện hữu 

(m
2
) 

Mở 

rộng 

(m
2
) 

Hoạt động 

ổn định 

(m
2
) 

Ghi chú 

11 

01 hệ thống thu gom thoát 

khí thải công đoạn đúc (01 

ống thoát khí) 

- - - Hiện hữu 

13 
01 ống thoát khí khu vực lò 

hơi (LPG) 
- - - Hiện hữu 

Tổng diện tích xây dựng 4.366,6 2.704 7.070,6 - 

(*) Kho sơn hiện hữu đƣợc tháo dỡ và xây dựng nhà xƣởng 2, tại xƣởng 2 sẽ bố 

trí khu vực kho sơn riêng biệt diện tích 33,6 m
2
. 

5.2. Tiến độ thực hiện dự án 

- Tháng 04/2022 - 11/2022  : Hoàn thành các thủ tục pháp lý môi trƣờng và xây 

dựng; 

- Tháng 12/2022 – 03/2023 : Xây dựng công trình  

- Tháng 03/2023 – 06/2023 : Lắp đặt và vận hành thử; 

- Tháng 07/2023           : Chính thức đi vào hoạt động. 
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CHƢƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng:  

Căn cứ quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 Phê duyệt Chiến lƣợc 

Bảo vệ môi trƣờng quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 hƣớng đến phát triển 

công nghiệp song song với bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững. Hiện nay, Đồng 

Nai đã đƣợc Chính phủ quy hoạch các KCN và mở rộng một số KCN nhƣ KCN Long 

Đức, Amata, Hố Nai, Định Quán, Dầu Giây, Sông Mây,... Diện tích đất công nghiệp sẽ 

tăng thêm hàng ngàn ha. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đƣợc xây 

dựng, kết nối vùng, khu vực nhƣ xây dựng sân bay Long Thành và nhiều tuyến cao tốc 

nhƣ Bến Lức - Long Thành, Dầu Giây - Phan Thiết, Dầu Giây - Liên Khƣơng, Biên Hòa 

- Vũng Tàu. Đây là những yếu tố thuận lợi, giúp Đồng Nai trở thành điểm đến của các 

nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tƣ vào tỉnh Đồng Nai đầu tƣ sản 

xuất. 

     Dự án đƣợc triển khai trong KCN Long Đức, đã đƣợc cấp Quyết định số 1295/QĐ-

BTNMT ngày 29/08/2007 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự 

án “Đầu tƣ xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Long Đức”; Quyết 

định số 1143/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 06 năm 2011 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá 

tác động môi trƣờng của dự án “Đầu tƣ xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp 

Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai”; và Quyết định số 654/QĐ-BTNMT ngày 

07/5/2013 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án “Đầu tƣ xây 

dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai (điều chỉnh và bổ sung một số hạng mục)”.  

Dự án đƣợc thực hiện trong KCN Long Đức có các ngành nghề thu hút đầu tƣ bao 

gồm: 

- Một số ngành nghề công nghiệp nặng nhƣ:  

+ Công nghiệp sản xuất sản phẩm cáp điện, vật tƣ phụ tùng ngành điện công nghiệp; 

+ Công nghiệp sản xuất sản phẩm cao su (không chế biến mủ cao su); 

+ Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; 

+ Công nghiệp sản xuất các sản phẩm kim loại và phi kim; xử lý, tráng phủ kim loại 

và phi kim; 

+ Công nghiệp sản xuất các khuôn đúc kim loại, phi kim; sản xuất các sản phẩm từ 

khuôn kim loại, phi kim đúc sẵn; 

+ Công nghiệp sản xuất thép xây dựng, container, công nghiệp phục vụ lĩnh vực dầu 

khí; 

+ Công nghiệp cơ khí chính xác, chế tạo sửa chữa máy, sản xuất thiết bị, phụ tùng, 

dụng cụ lắp ráp; 

+ Công nghiệp ô tô – phƣơng tiện vận tải và các phụ tùng linh kiện; 
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+ Công nghiệp hóa chất (không có hóa chất cơ bản) và sản phẩm hóa chất, hạt nhựa, 

bột màu công nghiệp, sợi ngành dệt, lƣới đánh cá. 

- Một số ngành nghề công nghiệp nhẹ nhƣ: 

+ Sản xuất máy vi tính và các phụ kiện; chế tạo lắp ráp điện, điện tử, điện gia dụng; 

công nghệ thông tin, viễn thông; 

+ Công nghiệp dƣợc phẩm, thiết bị dụng cụ y tế, thiết bị trƣờng học; 

+ Công nghiệp sản xuất đồ gỗ, nhựa, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất; 

+ Công nghiệp bao bì, chế bản, thiết kế mẫu mã, in ấn, sản xuất bao bì giấy các loại 

(không sản xuất bột giấy); 

+ Công nghiệp may, dệt, giày, da và các sản phẩm từ da (không thuộc da), hàng mỹ 

nghệ, nữ trang, mỹ phẩm, thủy tinh, pha lê; gốm sứ; 

+ Công nghiệp chế biến lƣơng thực, thực phẩm, bánh kẹo, rƣợu bia, nƣớc giải khát, 

thuốc lá, đông lạnh xuất khẩu (không có hải sản tƣơi sống); 

+ Công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi; 

+ Công nghiệp chế tạo xe máy, xe đạp và các phụ tùng, linh kiện; 

+ Sản xuất hàng tiêu dùng, dụng cụ thể thao, văn phòng phẩm, đồ chơi trẻ em; 

+ Các sản phẩm kim khí, dụng cụ gia đình. 

- Các ngành nghề khác: 

+ Bƣu điện, ngân hàng, viễn thông, dịch vụ du lịch, ăn uống, giải trí, y tế cộng đồng; 

dịch vụ kho bãi – logistic, nhà xƣởng cho thuê; 

+ Cung ứng lƣơng thực, thực phẩm, văn phòng phẩm, nhiên liệu; 

+ Cho thuê, bảo trì, sửa chữa, phƣơng tiện vận tải, máy móc, thiết bị; 

- Dịch vụ lao động và việc làm, tƣ vấn quản lý, đào tạo. 

     Dự án đƣợc thực hiện tại KCN Long Đức với ngành nghề là sản xuất linh kiện phụ tùng 

kim loại, phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tƣ của KCN Long Đức. 

    Bên cạnh đó, Công ty TNHH Việt Nam Shibutani đã đƣợc cấp giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tƣ mã số 2122756361, chứng nhận lần đầu ngày 11/03/2015, chứng nhận thay đổi lần 

thứ 5 ngày 21/3/2021 do Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cấp với ngành nghề 

sản xuất của dự án, nên địa điểm thực hiện dự án là phù hợp với quy hoạch phát triển của 

KCN Long Đức. 

2. Sự phù hợp của cơ sở với khả năng chịu tải của môi trƣờng:  

     Dự án đƣợc thực hiện trong khu công nghiệp Long Đức. Khu vực dự án và khu vực 

xung quanh gồm nhiều dự án đã và đang hoạt động ổn định. Khu công nghiệp đã đầu tƣ 

xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh với hệ thống thu gom nƣớc mƣa, thu gom nƣớc thải đạt 

tiêu chuẩn tiếp nhận đƣợc tất cả các nguồn thải của các cơ sở sản xuất. Tất cả các nhà 

xƣởng trong khu công nghiệp đều đƣợc đấu nối trực tiếp với hệ thống thu gom nƣớc mƣa 

và nƣớc thải, đảm bảo nguồn nƣớc sạch và nƣớc thải đƣợc kiểm soát chặt chẽ.  

2.1. Hệ thống thoát nƣớc mƣa của KCN 

     Hệ thống thoát nƣớc mƣa và nƣớc thải KCN tách riêng biệt. 
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Hệ thống thoát nƣớc mƣa của KCN Long Đức bao gồm hệ thống cống kín và hệ thống 

mƣơng hở. Trong đó: 

- Hệ thống cống kín (bao gồm cống bê tông cốt thép tròn và cống hộp) đƣợc bố trí 

dọc theo các tuyến đƣờng giao thông để thu gom nƣớc mƣa của các nhà máy, xí nghiệp và 

khu vực hạ tầng kỹ thuật trong KCN Long Đức. 

- Hệ thống mƣơng hở bê tông cốt thép đƣợc thiết kế dọc theo hàng rào xung quanh 

KCN để thu gom nƣớc mƣa chảy tràn của khu vực xung quanh và dọc chân hàng rào KCN. 

Nƣớc mƣa sau khi thu gom từ các mƣơng hở cũng sẽ đƣợc đấu nối vào hệ thống cống kín.  

- Toàn bộ nƣớc mƣa thu gom đƣợc đều dẫn về hồ sinh thái thông qua 04 cửa xả vào. 

Sau đó, nƣớc mƣa đƣợc bơm từ hồ sinh thái theo tuyến thoát nƣớc dọc đƣờng nối Quốc lộ 

51 với KCN Long Đức đến suối Nƣớc Trong và sông Đồng Nai. 

2.2. Hiện trạng thoát nƣớc thải 

- Hệ thống thoát nƣớc thải của KCN Long Đức đã đƣợc đầu tƣ thực hiện hoàn 

chỉnh, chỉ cần đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc chung của KCN và đƣợc dẫn về trạm xử 

lý nƣớc thải tập trung của KCN. 

- Hệ thống thu gom và xử lý nƣớc thải của KCN Long Đức bao gồm mạng lƣới cống 

ngầm có đƣờng kính 300 - 700 đi qua các nhà máy, xí nghiệp để thu gom nƣớc thải về 

trạm xử lý nƣớc thải tập trung của KCN. 

2.3. Hiện trạng xử lý nƣớc thải 

- Hiện KCN đã triển khai đầu tƣ hoàn thiện 2 mô - đun XLNT với công suất mỗi mô-

đun là 4.500 m
3
/ngày.đêm, tổng công suất: 9.000 m

3
/ngày.đêm để xử lý toàn bộ nƣớc thải 

phát sinh từ KCN Long Đức. 

- Công ty TNHH Đầu tƣ Long Đức đã đƣợc cấp Giấy xác nhận hoàn thành các biện 

pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng số 24/GXN-TCMT ngày 18/04/2014 do Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng cấp.  

- Nhằm kiểm soát chất lƣợng nƣớc thải đầu vào và đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ 

thống xử lý nƣớc thải tập trung, Công ty thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống thoát nƣớc thải 

và nƣớc mƣa của các doanh nghiệp với tần suất 2 - 4 lần trong tuần; đối với những doanh 

nghiệp có nƣớc thải gây ô nhiễm thì thƣờng đƣợc kiểm tra liên tục và khi cần thiết sẽ tiến 

hành thu mẫu nƣớc thải để phân tích. 

- Định kỳ 02 lần/năm tiến hành thu mẫu nƣớc thải của các doanh nghiệp trong KCN 

để kiểm tra chất lƣợng nƣớc thải trƣớc khi đấu nối vào HTXL nƣớc thải tập trung theo 

chƣơng trình giám sát môi trƣờng.  

- Hiện nay lƣu lƣợng nƣớc thải xử lý của hệ thống KCN năm 2021 là 2.414 m
3
/ 

ngày.đêm. Nhƣ vậy, với lƣợng nƣớc thải đƣa về TXLNTTT, hiện tại TXLNTTT đang hoạt 

động khoảng 29% công suất thiết kế và công tác vận hành, kiểm tra, bảo dƣỡng thiết bị vẫn 

đang đƣợc thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống cũng nhƣ phòng ngừa 

xảy ra sự cố. Lƣu lƣợng nƣớc thải xả ra nguồn tiếp nhận trung bình là 58.925 m
3
/tháng, 

tƣơng đƣơng 1.964 m
3
/ngđ. Lƣu lƣợng nƣớc tái sử dụng cho tƣới cỏ trung bình 356 
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m
3
/ngđ. HTXLNT tập trung của KCN Long Đức đảm bảo xử lý đƣợc toàn bộ lƣợng nƣớc 

thải phát sinh từ các doanh nghiệp trong KCN. Nƣớc thải sau TXLNTTT đảm bảo đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với Kq = 0,9; Kf =0,9. Do đó khi dự án này đi vào hoạt 

động với lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt và sản xuất 23,18 m
3
/ngày thì vẫn đủ khả 

năng tiếp nhận và xử lý của các HTXL nƣớc thải của KCN Long Đức. 

Công ty TNHH Đầu tƣ Long Đức cũng đã tiến hành lắp đặt thiết bị quan trắc tự động 

nƣớc thải (sau xử lý) với các thông số quan trắc: lƣu lƣợng, nhiệt độ, pH, TSS, COD. 

Sơ đồ quy trình hoạt động của Trạm XLNT tập trung KCN đƣợc trình bày tại hình sau:  
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    Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý 

Hệ thống xử lý nƣớc thải của KCN Long Đức đƣợc thiết kế 2 dây chuyền (modun A và 

B) có thể hoạt động đồng thời và độc lập với nhau. 

Xử lý cơ học (bể gom, tách rác thô và tinh, bể điều hòa) Đƣợc thiết kế để sử dụng chung 

cho cả 02 modun A & B. 

Toàn bộ nƣớc thải phát sinh từ các nhà máy trong KCN sau khi đƣợc xử lý sơ bộ tại 

từng nhà máy sẽ đƣợc thu gom về bể gom của Trạm xử lý nƣớc thải tập trung của Khu 

công nghiệp Long Đức. Trƣớc khi vào bể gom, nƣớc thải đƣợc dẫn qua song chắn rác thô 

để tách các loại CTR có kích thƣớc lớn. Nƣớc thải sau bể gom đƣợc tiếp tục loại bỏ CTR 

có kích thƣớc nhỏ hơn (lớn hơn 2 mm) bằng thiết bị tách rác tinh (thiết bị có thể tách 70 – 

95% lƣợng CTR). Toàn bộ chất thải rắn đƣợc tách ra bởi song chắn rác thô, thiết bị tách 

rác tinh sẽ đƣợc thu gom và xử lý định kỳ theo đúng quy định. 

Sau khi qua thiết bị tách rác tinh, nƣớc thải sẽ tự chảy vào bể điều hòa. Bể điều hòa có 

chức năng điều hòa nồng độ và lƣu lƣợng các chất ô nhiễm trƣớc khi qua các công đoạn xử 

lý tiếp theo. Trong bể điều hòa, hệ thống sục khí đáy đƣợc lắp đặt ở đáy bể để khuấy trộn 

đều nƣớc thải, đồng thời ngăn ngừa quá trình lắng cặn và quá trình lên men yếm khí xảy ra 

ở đáy bể. 

Xử lý hóa lý (bể keo tụ, bể tạo bông, bể lắng hóa lý) 

Quá trình xử lý hóa lý đƣợc xử lý bằng 2 modun song song và hoạt động độc lập với 

nhau. Việc vận hành modun A sẽ không ảnh hƣởng đến modun B và ngƣợc lại. 

Nƣớc thải đƣợc bơm sang bể keo tụ bởi bơm chìm đƣợc lắp đặt trong bể điều hòa. Nƣớc 

thải đi vào bể keo tụ sẽ đƣợc hòa trộn hoàn toàn cùng với hóa chất keo tụ (H2SO4/NaOH, 

PAC). Tại bể keo tụ, độ pH của nƣớc thải đƣợc kiểm soát và hiệu chỉnh nhằm duy trì giá trị 

pH tối ƣu cho quá trình keo tụ. Sau quá trình keo tụ, nƣớc thải sẽ tự chảy qua bể tạo bông. 

Tại bể này, polymer A sẽ đƣợc trộn với nƣớc thải để tạo bông cặn tốt hơn. 

Nƣớc thải từ bể tạo bông đƣợc dẫn về bể lắng hóa lý. Bể lắng hóa lý tạo môi trƣờng tĩnh 

cho bông cặn lắng xuống đáy bể và đƣợc thu gom vào tâm đáy bể lắng nhờ vào hệ thống 

gạt bùn lắp đặt dƣới đáy bể. Bùn sau khi lắng đƣợc đƣa về bể nén bùn. Phần nƣớc trong 

sau lắng đƣợc thu hồi lại bằng hệ thống máng thu nƣớc răng cƣa đƣợc bố trí trên bề mặt bể 

và tiếp tục đƣợc dẫn sang bể anoxit. 

Xử lý bằng phƣơng pháp sinh học (bể anoxic, bể sinh học hiếu khí, bể lắng sinh học, 

bể khử trùng) 

Quá trình xử lý vi sinh đƣợc xử lý bằng 2 modun song song và hoạt động độc lập với 

nhau. Việc vận hành modun A sẽ không ảnh hƣởng đến modun B và ngƣợc lại. 

Sau bể lắng hóa lý, nƣớc thải sẽ tự chảy vào bể anoxit, rồi chảy sang bể sinh học bùn 

hoạt tính hiếu khí. Bể anoxit đƣợc thiết kế nhằm tối ƣu hóa quá trình loại bỏ các hợp chất 

hữu cơ và nitơ tổng có trong nƣớc thải. Tại bể anoxit, 70-80% nitơ tổng đƣợc loại bỏ nhờ 

các vi khuẩn khử nitrat trong điều kiện thiếu khí. 

Có 2 quá trình xử lý nitơ xảy ra trong việc xử lý kết hợp giữa bể anoxic và bể sinh học 

bùn hoạt tính hiếu khí bao gồm: quá trình nitrat hóa NH4
+
 → NO3

-
 và quá trình khử nitrat 

NO3- → N2. Nitrat sinh ra từ quá trình nitrat hóa trong điều kiện hiếu khí trong bể bùn hoạt 

tính hiếu khí đƣợc chuyển tải sang vùng thiếu khí cùng với cơ chất thông qua hệ thống 
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bơm tuần hoàn nƣớc thải có chứa bùn, tạo điều kiện thích hợp cho quá trình khử nitrat xảy 

ra. Với sự kết hợp của hai quá trình nitrat hóa và khử nitrat, hàm lƣợng nitơ trong nƣớc thải 

sẽ đƣợc xử lý hiệu quả. 

Đồng thời, trong bể sinh học bùn hoạt tính hiếu khí, các vi khuẩn hiếu khí (bùn hoạt 

tính) có nhiệm vụ phân hủy các chất hữu cơ (chủ yếu là các chất hữu cơ hòa tan). Ở đây 

các vi khuẩn hiếu khí thực hiện quá trình chuyển hóa các chất hữu cơ thành nƣớc và 

cacbonic, đồng thời chuyển hóa nitơ hữu cơ và ammonia thành nitrat. Hệ thống đĩa phân 

phối khí dƣới đáy bể có vai trò cung cấp khí oxy tạo điều kiện cho quá trình phân hủy diễn 

ra mạnh mẽ, đồng thời có chức năng xáo trộn đều nƣớc thải và bùn hoạt tính để vi sinh vật 

tiếp xúc tốt với các chất cần xử lý. Trong quá trình vận hành, bể sinh học hiếu khí đƣợc 

kiếm soát chặt chẽ các thông số nhƣ MLSS (nồng độ chất rắn hòa tan trong bùn) và DO 

nhằm duy trì môi trƣờng sống cho vi sinh vật. 

Nƣớc thải sau khi xử lý bởi bể sinh học hiếu khí đƣợc dẫn qua bể lắng sinh học để tiếp 

tục quá trình lắng cặn và bùn. Bể lắng vi sinh cũng đƣợc thiết kế thành 2 modun song song 

và hoạt động độc lập với nhau. Việc vận hành modun A sẽ không ảnh hƣởng đến modun B 

và ngƣợc lại. Tƣơng tự nhƣ bể lắng hóa lý, bể lắng sinh học tạo môi trƣờng tĩnh cho bông 

bùn lắng xuống đáy bể và đƣợc thu gom vào tâm đáy bể lắng nhờ hệ thống gạt bùn đƣợc 

lắp đặt dƣới đáy bể. Bùn sau khi lắng có hàm lƣợng SS khoảng 8.000 mg/l, một phần sẽ 

tuần hoàn trở lại bể anoxic (25 – 75% lƣu lƣợng) để giữ ổn định mật độ vi khuẩn cao tạo 

điều kiện phân hủy nhanh chất hữu cơ, đồng thời ổn định nồng độ chất rắn hòa tan trong 

bùn MLSS = 3.000 mg/l. 

Nƣớc thải sau bể lắng sinh học đƣợc đƣa qua bể khử trùng để loại bỏ vi khuẩn trƣớc khi 

thải ra nguồn tiếp nhận. Bể khử trùng đƣợc thiết kế để xử lý chung cho cả 02 modun A&B. 

Nƣớc thải sau lắng vi sinh sẽ đƣợc thu gom chung về hố ga MH3 và chảy ra bể khử trùng. 

Tại bể khử trùng, hóa chất khử trùng NaOCl sẽ đƣợc châm vào bể thông qua hệ thống bơm 

định lƣợng. Bể khử trùng đƣợc thiết kế với nhiều vách ngăn dzích dzắc nhằm tạo sự khuấy 

trộn tốt nhất giữa nƣớc thải và chất khử trùng. Nƣớc thải tại bể khử trùng đƣợc giám sát 

các thông số nhƣ TSS, COD, BOD, N tổng, P tổng, Clo dƣ và một số chỉ tiêu kim loại 

nặng với tần suất 01 lần/ngày hoặc 01 ngày/tuần tùy từng thông số (kế hoạch phân tích sẽ 

đƣợc thay đổi để phù hợp với thực tế vận hành). Bể khử trùng cũng đƣợc lắp bơm để bơm 

về hồ sự cố số 2 khi có sự cố chất lƣợng nƣớc đầu ra không đạt. 

Nƣớc thải sau khi qua bể khử trùng đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (với Kq = 0,9; 

Kf= 0,9) đƣợc thải vào nguồn tiếp nhận là mƣơng nhánh của suối Nƣớc Trong trƣớc khi đổ 

vào suối Nƣớc Trong. Toàn bộ lƣợng bùn phát sinh từ bể lắng hóa lý và bùn dƣ từ bể lắng 

sinh học đƣợc thu gom và đƣa về bể nén bùn trƣớc khi bơm vào bể chứa bùn. Tại bể nén 

bùn, bùn thải đƣợc cô đặc bằng phƣơng pháp lắng bùn trọng lực, bùn đƣợc thu gom về đáy 

bể nhờ hệ thống gạt bùn đáy. Tùy vào nồng độ sinh khối trong bể nén bùn mà mật độ bùn 

(DS) dao dộng từ 2 – 3% trƣớc khi đƣợc bơm vào máy ép bùn cho quá trình tách nƣớc ra 

khỏi bùn. Bùn sau khi qua máy ép bùn có độ ẩm 70-72%, sẽ lƣu trữ vào nhà chứa bùn, sau 

đó đƣợc đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. Nƣớc thải phát sinh từ bể nén bùn và máy 

ép bùn sẽ đƣợc tuần hoàn lại bể gom để xử lý. 
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     Ngoài ra, tại đầu vào và đầu ra của Trạm xử lý nƣớc thải tập trung, nƣớc thải còn đƣợc 

kiểm soát lƣu lƣợng bằng thiết bị đo lƣu lƣợng liên tục để giám sát lƣu lƣợng nƣớc thải 

tiếp nhận cũng nhƣ xả ra môi trƣờng. Lƣu lƣợng nƣớc thải tại đầu vào đƣợc kiểm soát bằng 

đồng hồ đo lƣu lƣợng loại điện từ DN500 của Đức (lắp đặt giữa bể gom và bể điều hòa). 

Lƣu lƣợng nƣớc thải sau xử lý đƣợc kiểm soát bằng thiết bị đo lƣu lƣợng mức siêu âm 

Sitrans LUT400 của hãng Siemens – Đức (lắp đặt tại bể khử trùng). Bên cạnh đó lƣu lƣợng 

nƣớc thải xử lý cũng đƣợc kiểm soát bằng đồng hồ đo lƣu lƣợng loại điện từ DN200 của 

Đức (lắp đặt trƣớc khi vào xử lý hóa lý). 

Hồ sự cố: 

    So với sơ đồ dây chuyền công nghệ đã đƣợc xác nhận tại Giấy xác nhận số 24/GXN- 

TCMT ngày 18/4/2014 của Tổng cục Môi trƣờng - Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Trạm xử 

lý nƣớc thải tập trung của Khu công nghiệp Long Đức đã đƣợc bổ sung thêm Hồ sự cố số 1 

với tổng thể tích 15.007 m³. Ngoài ra công ty cũng chuyển đổi hồ hoàn thiện (3.000 m³) 

thành hồ sự cố 2. 

   Tổng thể tích của hồ sự cố là: 15.007 m³ + 3000 m³ = 18.007 m³. 

Hoạt động của hệ thống quan trắc tự động 

    KCN Long Đức đƣợc Sở TNMT Đồng Nai lắp đặt trạm quan trắc tự động, hệ thống 

quan trắc 08 thông số đặc trƣng của nƣớc thải KCN Long Đức: lƣu lƣợng, nhiệt độ, pH, 

COD, TSS, NH3, Ni, NO3
-
 Hệ thống này đƣợc kết nối để truyền dữ liệu về Sở TNMT quản 

lý và lƣu giữ. 
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Bảng 2.1: Kết quả phân tích nƣớc thải sau xử lý của TXLNTTT của KCN Long Đức 6 tháng cuối năm 2021 

 

Stt 

 

Chỉ tiêu 

 

Đơn vị 

 

Tháng 07/2021 

 

Tháng 08/2021 

 

Tháng 09/2021 

 

Tháng 10/2021 

 

Tháng 11/2021 

 

Tháng 12/2021 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

Cột A (Kq=0,9; 

Kf=0,9) 

1 Nhiệt độ oC 26,3 26,5 28,0 29,2 29,3 29,5 40* 

2 Mùi  

- 

- - Mùi Javen - - Không có mùi 

lạ 

 

3 Độ màu 

thực 

Pt-Co 14 24 KPH 11 6 9 50* 

4 pH, ở 

25
o
C 

- 7,26 7,24 7,48 7,35 7,32 7,29 6 – 9* 

5 TSS mg/l 7 8 KPH 7 9 10 40,5 

6 COD mgO2/l KPH 26 KPH 28 KPH 16 60,75 

7 BOD5 mgO2/l KPH 6 KPH 8 2 5 24,3 

8 N-NH4+ mg/l KPH KPH 0,6 0,6 KPH 0,6 4,05 

9 N-NO2- mg/l - - KPH - - KPH - 

10 N-NO3- mg/l - - 9,04 - - 12,7 - 

11 SO4
2-

 mg/l - - 448 - - 697 - 

12 Tổng 

Nitơ 

mg/l 10,9 15,1 10,7 12,6 12,9 10,6 16,2 

13 Tổng 

Phospho 

mg/l 0,35 0,22 0,23 0,51 0,42 0,57 3,24 
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Stt 

 

Chỉ tiêu 

 

Đơn vị 

 

Tháng 07/2021 

 

Tháng 08/2021 

 

Tháng 09/2021 

 

Tháng 10/2021 

 

Tháng 11/2021 

 

Tháng 12/2021 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

Cột A (Kq=0,9; 

Kf=0,9) 

14 Clo dƣ mg/l 0,73 0,05 0,71 0,17 0,10 0,31 1,62 

15 Cl
-
 mg/l 106 90,0 90,4 100 103 119 405 

16 F- mg/l 0,76 0,62 0,47 0,99 KPH 0,90 4,05 

17 As mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,0405 
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CHƢƠNG III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật 

 Dự án đƣợc triển khai trong KCN Long Đức, đã đƣợc cấp Quyết định số 1295/QĐ-

BTNMT ngày 29/08/2007 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của 

Dự án “Đầu tƣ xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Long Đức”; 

Quyết định số 1143/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 06 năm 2011 về việc phê duyệt Báo cáo 

đánh giá tác động môi trƣờng của dự án “Đầu tƣ xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu công 

nghiệp Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai”; và Quyết định số 654/QĐ-

BTNMT ngày 07/5/2013 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự 

án “Đầu tƣ xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Long Đức, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai (điều chỉnh và bổ sung một số hạng mục)”. Dự án đƣợc đầu 

tƣ xây dựng trong KCN nên tài nguyên sinh học hiện tại chủ yếu là các cây trồng bóng 

mát. Trong KCN không có các loại động vật quý hiếm nào sinh sống, cũng nhƣ các đối 

tƣợng tự nhiên kinh tế xã hội của khu vực khó có thể bị tác động bởi hoạt động của dự án.  

2. Mô tả về môi trƣờng tiếp nhận nƣớc thải của dự án 

Dự án sẽ hợp đồng đấu nối 100% nƣớc thải phát sinh từ dự án vào hệ thống thu gom và 

xử lý nƣớc thải của KCN Long Đức. Do đó báo cáo sẽ không thực hiện phần này. 

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không khí nơi khu 

vực thực hiện dự án 

Dự án thuộc trƣờng hợp nƣớc thải của dự án đấu nối với hệ thống thu gom, xử lý nƣớc 

thải tập trung của khu công nghiệp nên chủ đầu tƣ xin phép không đánh giá hiện trạng môi 

trƣờng nƣớc mặt, trầm tích. 

Để đánh giá hiện trạng chất lƣợng không khí khu vực dự án, chủ đầu tƣ đã kết hợp với 

đơn vị phân tích tiến hành đo đạc, lấy mẫu, phân tích, đánh giá hiện trạng môi trƣờng khu 

vực dự án vào. Các kết quả đo đạc tại thời điểm này đƣợc coi là số liệu nền đƣợc sử dụng 

làm căn cứ để đánh giá chất lƣợng môi trƣờng khi dự án đi vào hoạt động.  

Điều kiện thời tiết lúc tiến hành lấy mẫu: trời nắng, gió nhẹ. 

     Thời gian lấy mẫu gồm 3 đợt: 

- KK1: Đợt 1: Ngày 07/6/2022. 

- KK2: Đợt 2: Ngày 08/6/2022. 

- KK3: Đợt 3: Ngày 09/6/2022. 

 Vị trí lấy mẫu, đo đạc 

- Vị trí lấy mẫu: khu đất thực hiện xây xƣởng mới 

- Kết quả quan trắc: 
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Bảng 3.1. Kết quả phân tích mẫu vi khí hậu, tiếng ồn, ánh sáng 

Kết quả  

thử nghiệm 

Thông số 

Cƣờng độ ồn  

(dBA) 

Nhiệt độ  

(
o
C) 

Độ ẩm  

(%) 

Tốc độ gió 

(m/s) 

KK1 60 29,8 55 0,5 

KK2 59 29,4 56 0,4 

KK3 62 29,0 55,0 0,6 

QCVN 22:2016/BYT  

QCVN 24:2016/BYT  

QCVN 26:2016/BYT 

6h – 21h: 70 

21h – 6h: 55 
-- -- -- 

Giới hạn tối đa cho phép trong 

khu vực công cộng và dân cƣ 

(QCVN 26:2010/BTNMT) 

Từ 6 giờ – 21 

giờ: 70 

21 giờ – 6 giờ: 

55 

- - - 

Bảng 3.2. Vị trí lấy mẫu không khí 

Kết quả  

thử nghiệm 

Thông số 

Bụi 

mg/m
3
 

CO 

mg/m
3
 

SO2
 

mg/m
3 

NO2 

mg/m
3
 

KK1 0,065 1,71 0,078 0,062 

KK2 0,154 2,05 0,085 0,065 

KK3 0,135 2,2 0,06 0,07 

Quy chuẩn về chất lƣợng không khí 

xung quanh 

(QCVN 05 : 2013/BTNMT) 

0,3 30 0,35 0,2 

Nhận xét chung: 

Qua kết quả đo đạc trên cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 22:2016/BYT, QCVN 

24:2016/BYT, QCVN 26:2016/BYT. Xung quanh vị trí lấy mẫu của dự án là đất trống, 

không có phƣơng tiện qua lại nên chất lƣợng môi trƣờng không khí xung quanh đều đạt 

quy chuẩn môi trƣờng. 

Bảng 3.3. Kết quả phân tích chất lƣợng đất khu vực dự án 

STT 
Thông số 

(mg/kg) 

Kết quả thử nghiệm QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(Đất công nghiệp) 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

01 As  KPH KPH KPH 25 

02 Chì 13,5 14,7 16,1 300 

03 Cd  KPH KPH KPH 10 
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STT 
Thông số 

(mg/kg) 

Kết quả thử nghiệm QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(Đất công nghiệp) 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

04 Cr  KPH KPH KPH 250 

05 Cu  21,2 20,6 21,5 300 

06 Zn  18,6 21,3 19,8 300 

Ghi chú: 

QCVN 03- MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn kim loại nặng 

trong đất. 

Nhận xét 

Kết quả phân tích bảng trên cho thấy, hầu hết các thông số kim loại nặng tồn tại trong 

đất tại khu vực khảo sát có giá trị rất thấp và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 03- 

MT:2015/BTNMT. Điều này chứng tỏ chất lƣợng môi trƣờng đất trong khu vực còn khá 

tốt, chƣa có dấu hiệu ô nhiễm. 

Ngoài ra tại dự án hiện hữu có thực hiện quan trắc định kỳ, cụ thể: 

Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ đƣợc thực hiện dựa theo nội dung hồ sơ đã 

đƣợc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trƣờng số 624/TB-KCNDN ngày 

16/06/2015 của dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện, thiết bị, vật tƣ bằng kim loại dùng 

trong nội ngoại thất, các loại khóa bảo vệ, phụ kiện khung cửa, quy mô 100 tấn/năm 

(không bao gồm công đoạn xi mạ)” tại KCN Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai.của Công ty TNHH Việt Nam Shibutani. 

 Kết quả quan trắc nước thải trong năm 2020 

- Thời gian quan trắc: 12/05/2020, 20/10/2020 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần 

- Vị trí quan trắc, số lƣợng mẫu quan trắc:  

Bảng 3.4. Thống kê vị trí điểm quan trắc năm 2020 

STT Tên điểm quan trắc 

Ký hiệu 

mẫu quan 

trắc 

Vị trí lấy mẫu 
Mô tả điểm quan 

trắc 

1 
Nƣớc thải tại hố ga đấu 

nối với KCN Long Đức 

NT1 X;Y= 

1199279,45; 

415732,40 

Hố ga đấu nối 

2 NT2 

- Nhận xét, đánh giá kết quả quan trắc: 

 

 



Công ty TNHH Việt Nam Shibutani – Báo cáo đề xuất Giấy phép Môi trường  

 

     61 

Bảng 3.5. Kết quả quan trắc năm 2020 

STT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị 

Kết quả  

12/05/2020 20/10/2020 

1 pH -- 6,74 7,02 

2 TSS 
-- 58 40 

3 COD  mg/L 83 71 

4 BOD5 mgO2/L 46 29 

5 Tổng Nitơ mgO2/L 15,35 18,5 

6 Tổng Phospho mg/L 1,03 1,37 

7 Dầu mỡ khoáng mg/L 1,4 1,9 

8 Coliform MPN/100ml 4.000 3.500 

Kết luận: dựa vào kết quả phân tích nƣớc thải ta thấy bể tự hoại, HTXL nƣớc thải sản 

xuất của nhà máy đang hoạt động tốt. Kết quả quan trắc môi trƣờng đạt so với giới hạn tiếp 

nhận của khu công nghiệp Long Đức. Do đó nƣớc thải đầu ra tại Công ty có thể đấu nối 

vào hệ thống xử lý nƣớc thải chung của KCN Long Đức. 

 Kết quả quan trắc nước thải trong năm 2021 

- Thời gian quan trắc: 25/06/2021, 15/10/2021 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần 

- Vị trí quan trắc, số lƣợng mẫu quan trắc: 

Bảng 3.6. Thống kê vị trí điểm quan trắc năm 2021 

STT Tên điểm quan trắc 

Ký hiệu 

mẫu quan 

trắc 

Vị trí lấy mẫu 
Mô tả điểm quan 

trắc 

1 
Nƣớc thải tại hố ga đấu 

nối với KCN Long Đức 

NT1 X;Y= 

1199279,45; 

415732,40 

Hố ga đấu nối 
2 NT2 
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Bảng 3.7. Kết quả quan trắc năm 2021 

STT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị 

Kết quả  

25/06/2021 15/10/2021 

1 pH -- 7,66 7,23 

2 TSS -- 70 65 

3 COD  mg/L 44 37 

4 BOD5 mgO2/L 103 91 

5 Tổng Nitơ mgO2/L 2,8 2,52 

6 Tổng Phospho mg/L 21,5 19,7 

7 Dầu mỡ khoáng mg/L < 2,1 (1,92) < 2,1 (1,80) 

8 Coliform MPN/100ml 3.400 3.300 

Kết luận: dựa vào kết quả phân tích nƣớc thải ta thấy bể tự hoại, HTXL nƣớc thải sản 

xuất của nhà máy đang hoạt động tốt. Kết quả quan trắc môi trƣờng đạt so với giới hạn tiếp 

nhận của khu công nghiệp Long Đức. Do đó nƣớc thải đầu ra tại Công ty có thể đấu nối 

vào hệ thống xử lý nƣớc thải chung của KCN Long Đức. 

2. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với khí thải: 

Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ đƣợc thực hiện dựa theo nội dung hồ sơ đã 

đƣợc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trƣờng số 624/TB-KCNDN ngày 

16/06/2015 của dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện, thiết bị, vật tƣ bằng kim loại dùng 

trong nội ngoại thất, các loại khóa bảo vệ, phụ kiện khung cửa, quy mô 100 tấn/năm 

(không bao gồm công đoạn xi mạ)” tại KCN Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai.của Công ty TNHH Việt Nam Shibutani. 

 Kết quả quan trắc khí thải trong năm 2020 

- Thời gian quan trắc: 12/05/2020, 20/10/2020 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần 

- Vị trí quan trắc, số lƣợng mẫu quan trắc:  
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Bảng 3.8. Thống kê vị trí điểm quan trắc 

STT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 
Vị trí lấy mẫu 

Mô tả 

điểm 

quan 

trắc 

1 
Khí thải sau 

HTXL sơn 

chính 

 

KT1 12/05/2020 
X=1199182,25; 

Y=415807,98; 

Và X=1199200,83; 

Y=415807,98 

Ống khói 

bên ngoài 

nhà xƣởng 
2 KT2 20/10/2020 

Bảng 3.9. Kết quả quan trắc 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả thử nghiệm QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B  

QCVN 

20:2009/BTNMT 
KT1 KT2 

01 
Lƣu 

lƣợng 
m

3
/h <20.000 <20.000 

- - 

02 
Nhiệt 

độ 
0
C 30 

36 - - 

03 SO2 Mg/Nm
3
 8,2 5,31 500 - 

04 NOX Mg/Nm
3
 4,3 8,05 850 - 

05 CO Mg/Nm
3
 61,2 49,7 1.000 - 

06 Bụi  Mg/Nm
3
 24 18 200 - 

07 Benzen  Mg/Nm
3
 KPH KPH - 5 

08 Toluen  Mg/Nm
3
 92,4 126,7 - 750 

Kết luận: Dựa vào biểu đồ thể hiện chất lƣợng không khí tại đầu ra của Công ty cho 

thấy tất cả các thông số đều đạt so với QCVN 19:2009/BTNMT Cột B - Quy chuẩn khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất hữu cơ và QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn 

khí thải công nghiệp đối các chất hữu cơ. 

 Kết quả quan trắc khí thải trong năm 2021 

- Thời gian quan trắc: 25/06/2021 và 15/10/2021 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần 

- Vị trí quan trắc, số lƣợng mẫu quan trắc:  
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Bảng 3.10. Thống kê vị trí điểm quan trắc 

STT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 
Vị trí lấy mẫu 

Mô tả 

điểm 

quan 

trắc 

1 
Khí thải sau 

HTXL sơn 

chính 

 

KT1 25/06/2021 
X=1199182,25; 

Y=415807,98; 

 

Ống khói 

bên ngoài 

nhà xƣởng 
2 KT2 15/10/2021 

Bảng 3.11. Kết quả quan trắc  

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Kết quả 
QCVN 

20:2009/

BTNMT 

QCVN 

19:2009/BTNM

T CỘT B 
26/05 15/10 

1 Nhiệt độ 
o
C 120,1 97,8 - - 

2 Lƣu lƣợng m
3
/h 5.680 4.890 - - 

3 Bụi mg/Nm
3
 73,9 77,2 - 200 

4 
NOx (tính 

theo NO2) 
mg/Nm

3
 156 180 - 850 

5 SO2 mg/Nm
3
 203 256 - 500 

6 CO mg/Nm
3
 471 493 - 1.000 

7 Benzen mg/Nm
3
 0,972 0,945 5 - 

8 Toluen mg/Nm
3
 91,4 88,1 750 - 

Kết luận: Dựa vào biểu đồ thể hiện chất lƣợng không khí tại đầu ra của Công ty cho 

thấy tất cả các thông số đều đạt so với QCVN 19:2009/BTNMT Cột B - Quy chuẩn khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất hữu cơ và QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn 

khí thải công nghiệp đối các chất hữu cơ. 
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CHƢƠNG IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT 

CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong giai 

đoạn triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc của dự án đầu tƣ 

1.1. Đánh giá, dự báo tác động  

1.1.1. Đánh giá trong giai đoạn chuẩn bị của dự án 

Dự án nằm trong KCN Long Đức đã đƣợc quy hoạch nằm xa khu dân cƣ, các công 

trình tôn giáo, kho tàng…. nên không có tác động trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án: 

đền bù, giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cƣ,…  

Cơ sở hạ tầng và giao thông gần nhƣ hoàn chỉnh nên chủ dự án chỉ tiến hành phát 

quang, san nền cục bộ khu vực dự tính sẽ xây các hạng mục công trình mới. 

1.1.2. Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn thi công xây dựng dự án 

Quá trình xây dựng công trình cho dự án đƣợc thực hiện sẽ gây ra những tác động đến 

môi trƣờng tự nhiên, kinh tế - xã hội chung của khu vực, ảnh hƣởng đến con ngƣời, môi 

trƣờng xung quanh cũng nhƣ hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy xung quanh khu 

vực Dự án. 

Các nguồn gây tác động đến môi trƣờng tự nhiên và kinh tế xã hội trong giai đoạn thi 

công xây dựng của Dự án đƣợc trình bày trong bảng 3.1 và bảng 3.2. 

Bảng 4.1. Nguồn gây tác động đến môi trƣờng tự nhiên 

STT 
Các hoạt 

động 

Nguồn gây tác động đến 

môi trƣờng tự nhiên 

Xác suất/tần suất 

xảy ra tác động 

Khả năng phục 

hồi của môi 

trƣờng 

1 

Nguồn phát 

sinh bụi, khí 

thải, tiếng ồn 

Bụi, khí thải của các 

phƣơng tiện vận chuyển 

dùng dầu phục vụ cho dự 

án. 

Gián đoạn, trong 

thời gian thi công 

dự án. 

Khả năng tự phục 

hồi cao 

 

Hoạt động dự trữ nguyên 

nhiên liệu 

Thƣờng xuyên, 

trong suốt thời 

gian dự trữ 

nguyên nhiên liệu. 

Tiếng ồn phát sinh do 

phƣơng tiện phục vụ thi 

công 

Gián đoạn, trong 

thời gian thi công. 

Ô nhiễm nhiệt trong quá 

trình thi công 

Gián đoạn, trong 

thời gian thi công. 

Bụi và khí thải phát sinh 

do hoạt động xây dựng cơ 

sở hạ tầng 

Gián đoạn, trong 

thời gian thi công. 
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STT 
Các hoạt 

động 

Nguồn gây tác động đến 

môi trƣờng tự nhiên 

Xác suất/tần suất 

xảy ra tác động 

Khả năng phục 

hồi của môi 

trƣờng 

2 

Nguồn phát 

sinh nƣớc 

thải 

Nƣớc mƣa chảy tràn 
Gián đoạn, trong 

thời gian thi công. 

Khả năng tự phục 

hồi thấp 

Nƣớc thải sinh hoạt của 

công nhân 

Gián đoạn, trong 

thời gian thi công. 

Nƣớc thải xây dựng 
Gián đoạn, trong 

thời gian thi công. 

3 

Nguồn phát 

sinh chất thải 

rắn 

Chất thải rắn phát sinh từ 

phế phẩm xây dựng 

Thƣờng xuyên, 

trong thời gian thi 

công. 
Không có khả 

năng tự phục hồi 
Chất thải rắn phát sinh từ 

sinh hoạt của công nhân 

Gián đoạn, trong 

thời gian thi công. 

Bảng 4.2. Nguồn gây tác động đến kinh tế xã hội 

STT Nguồn gây tác động đến kinh tế - xã hội 

1 
Hoạt động xây dựng 

Dự án 

Tạo việc làm cho công nhân trong khu vực, gây tác động 

địa chất công trình, làm biến đổi vi khí hậu khu vực 

2 
Sự tập trung lƣợng 

lớn công nhân 

Gây xáo trộn đời sống xã hội địa phƣơng, an ninh trật tự, tệ 

nạn xã hội, tai nạn giao thông 

Đánh giá khả năng, xác suất gây ô nhiễm môi trƣờng của các nguồn gây ô nhiễm đƣợc 

tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 4.3. Khả năng gây ô nhiễm 

STT Khả năng gây ô nhiễm 

Ảnh hƣởng 

Hoạt động 
Bụi Tiếng ồn Khí thải Lỏng Chất thải rắn 

San lấp mặt bằng       o  o  

Xây dựng công trình       o    

Sinh hoạt của công 

nhân công trƣờng 
o  o  o      

Trong đó: 

o : Không có khả năng gây ô nhiễm 

 : Có khả năng gây ô nhiễm 

 : Nhiều khả năng gây ô nhiễm 

A. Nguồn gây ô nhiễm không khí 

A.1. Đánh giá tác động trong quá trình san lấp 

Dự án sẽ tiến hành san lấp mặt bằng từ nơi có địa hình cao đến nơi có địa hình thấp 

(không lấy đất từ bên ngoài vào) nên chỉ phát sinh bụi khuếch tán từ quá trình san nền và 
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khói bụi, tiếng ồn, rung động phát sinh từ phƣơng tiện thi công san gạt. Quá trình đào đất 

và lấp đất hố móng xây dựng nhà xƣởng đƣợc thực hiện bằng máy móc, đồng thời khi 

thực hiện, sẽ tiến hành phun nƣớc để giảm thiểu bụi phát sinh từ các công đoạn này.  

Quá trình san lấp đƣợc thực hiện trên khu đất có diện tích là 3.444 m
2
 (diện tích đất 

cần san lấp đƣợc tính cho diện tích đất xây dựng công trình, đƣờng giao thông nội bộ) với 

vật liệu san lấp tại chỗ là đất từ nơi có địa hình cao đến nơi có địa hình thấp có độ sâu 

khoảng 10 cm tính từ vị trí có địa hình cao nhất. Nhƣ vậy, khối lƣợng đất cần phải san 

lấp khoảng 344m
3
. 

Khối lƣợng riêng của lớp đất đào đắp là 1,45 tấn/m
3
. Vậy tổng khối lƣợng đất cần 

đƣợc san lấp là 499,4 tấn.  

Hệ số ô nhiễm bụi (E) khuếch tán từ quá trình san nền đƣợc tính theo công thức sau:  

1,3

1,4

2,2
0,0016

2

u

E k
M

 
 
  
 
 
 

 Kg/tấn 

 ( Nguồn: “ Wrap Fugitive Dust Handbook, Countess Environmental 400l Whitesail 

Circle, September 7, 2006). 

Trong đó:  E: Hệ số ô nhiễm, kg bụi/tấn đất; 

  k: Hệ số không thứ nguyên, đặc trƣng cho kích thƣớc bụi (k = 0,74); 

  u: Vận tốc gió trung bình khu vực dự án (U = 1,1 m/s, dựa vào số liệu khí 

tượng Niên Giám thống kê Đồng Nai năm 2021); 

  M: Độ ẩm của lớp đất san lấp (M = 20%). 

Vậy hệ số ô nhiễm bụi: 

1,3

1,4

1,1

2, 2
0,74 0,0016

0, 2

2

E

 
 
  
 
 
 

=0,054 (kg bụi/tấn đất) 

Khối lƣợng bụi phát sinh từ hoạt động bóc lớp đất thực vật bề mặt tính theo công thức 

sau :   W = E × Q  

Trong đó: W: Lƣợng bụi phát sinh bình quân (kg); 

                        E: Hệ số ô nhiễm ( kg bụi/tấn đất); 

                        Q: Lƣợng đất đào đắp; ( Q = 499,4tấn) 

 Vậy tổng lƣợng bụi phát sinh trong suốt quá trình san lấp, bóc dỡ lớp đất là: 

W = 0,054 kg bụi/tấn × 499,4 tấn = 27 kg 

Tải lƣợng bụi phát sinh một ngày là: W1 ngày = 2,7(kg/ngày)  

Với thời gian thực hiện bóc dỡ là 10 ngày. 
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Thời gian làm việc 1 ngày trung bình là t = 8 giờ.  

(S = 3.444 m
2
 là diện tích khu vực Dự án cần thi công san lấp, vận tốc gió trung bình 

khảo sát tại hiện trƣờng v = 1,1 m/s). 

Nhƣ vậy nồng độ bụi trung bình 1 giờ là:
62,7 10

0,08
3.444 1,1 86.400

ttC


 
 

 (mg/m
3
). 

Ngoài ra, nồng độ bụi nền dựa vào số liệu đo đạc khi khảo sát hiện trạng trung bình 

Cn= 0,151 (mg/m
3
). 

Nồng độ bụi phát sinh 1 giờ là C = Ctt+Cn= 0,08 + 0,151 = 0,231 (mg/m
3
). 

Nồng độ này nằm trong giới hạn cho phép so QCVN 05:2013/BTNMT (Giá trị trung 

bình 1 giờ là 0,3 mg/m
3
) rất nhiều. Tuy nhiên, trong thực tế nồng độ này sẽ nhanh chóng 

lắng xuống. 

Lƣợng bụi, khí thải, tiếng ồn và rung động phát sinh từ máy móc và quá trình thi công 

nhƣ san lấp mặt bằng, đào và lấp đất hố móng chỉ mang tính cục bộ trong khu vực thi 

công.  

Quá trình thi công đào đất và lấp đất hố móng xây dựng dự án sẽ phát sinh bụi, ồn và 

khí thải. Quá trình này sẽ tác động một phần tới các công nhân thi công dự án và nhà máy 

hoạt động xung quanh. 

Quá trình xây dựng công trình phát sinh nhiều bụi từ các công đoạn nhƣ vận chuyển 

vật liệu xây, tập kết nguyên liệu xây,… chủ yếu là bụi xi măng, bụi đất. Các loại bụi này 

ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khỏe của công nhân đang thi công công trình, đồng thời bụi 

còn bị gió cuốn đi gây ảnh hƣởng đến các khu vực lân cận. Tuy nhiên Công ty yêu cầu 

nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các biện pháp cách ly, hạn chế bụi phát sinh nhƣ tƣới ẩm 

các vật liệu thích hợp, che chắn công trình bằng lƣới và tôn, vì thế ảnh hƣởng của quá 

trình này là không đáng kể.  

Trong quá trình xây dựng, nhà thầu sẽ mua bê tông tƣơi từ trạm trộn bê tông, do đó 

không phát sinh bụi từ quá trình trộn bê tông. 

A.2. Đánh giá các tác động của khí thải, bụi từ công tác vận chuyển nguyên vật 

liệu xây dựng 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu trên đƣờng cũng phát sinh bụi gây ô nhiễm cho 

khu vực mà xe chở nguyên vật liệu gồm xi măng, cát, gạch, đá,…chạy qua. Theo thống 

kê của tổ chức thế giới thì hệ số ô nhiễm bụi khi vận chuyển các loại nguyên vật liệu này 

là 4,5kg/xe/1km. Với nhu cầu khối lƣợng nguyên vật liệu xây dựng dự án thì ƣớc tính cần 

40 chuyến xe/tháng (10m
3
/chuyến) để vận chuyển nguyên vật liệu vào dự án. Ƣớc tính cự 

ly vận chuyển trung bình là 10km/chuyến thì tải lƣợng bụi từ quá trình vận chuyển sẽ là 

1,8 tấn/tháng. 

Tải lượng (tấn/tháng) = [Hệ số ô nhiễm (4,5 kg/xe/1km) × số chuyến xe (40 

chuyến/tháng) × cự ly vận chuyển (10km/chuyến)]/1000. 



Công ty TNHH Việt Nam Shibutani – Báo cáo đề xuất Giấy phép Môi trường  

 

     69 

Quá trình xây dựng kéo dài 6 tháng. Tải lƣợng bụi phát sinh trong quá trình xây dựng 

dự án là 10,8 tấn bụi/6 tháng. 

Đây là nguồn gây ô nhiễm di động, chúng sẽ phát tán bụi dọc theo quãng đƣờng mà 

xe đi qua. Tuy nhiên, Công ty sẽ quy định tất cả xe vận chuyển vật liệu phải có thùng kín, 

có bạt che và sẽ tiến hành phun nƣớc để giảm thiểu bụi phát sinh từ các công đoạn này. 

Do vậy, ảnh hƣởng đến môi trƣờng không khí trong quá trình này không đáng. 

A.3. Đánh giá các tác động của khí thải, bụi do phƣơng tiện giao thông 

 Nguồn phát sinh 

- Khí thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các phƣơng tiện thi công, các phƣơng 

tiện vận tải trên công trƣờng bao gồm: máy đóng cọc, máy nén, búa máy, máy khoan, từ 

các phƣơng tiện vận chuyển máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu xây dựng cho dự án. 

Nhiên liệu sử dụng cho các thiết bị máy móc là xăng hoặc dầu. Thành phần khí thải từ 

quá trình đốt cháy nhiên liệu vận hành các phƣơng tiện trên công trƣờng chủ yếu gồm: 

bụi, SO2, NOx, CO, THC, TSP. 

- Bụi từ hoạt động trộn bê tông, quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng.  

- Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu  

 Tải lƣợng 

Từ phương tiện giao thông 

Dự án sẽ sử dụng các loại xe vận tải với tải trọng trung bình là 15 tấn/xe, sử dụng 

nhiên liệu là dầu Diesel với hàm lƣợng lƣu huỳnh (S) trong dầu Diesel là 0,05% để vận 

chuyển cát san lấp mặt bằng. Theo đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế thế giới WHO đối 

với xe vận tải sử dụng dầu Diesel có công suất từ 3,5 – 16 tấn, có hệ số phát thải các chất 

gây ô nhiễm nhƣ sau: 

Bảng 4.4. Hệ số ô nhiễm của các phƣơng tiện giao thông (Kg/1000km) 

Trọng lƣợng xe Bụi SO2 NOx CO THC 

< 3,5 tấn 0,20 1,16*S 0,70 1,00 0,15 

3,5 – 16 tấn 0,90 4,29*S 11,8 6,00 2,60 

(Nguồn: Tổ chức Y tế thế giới WHO) 

Thiết lập với xe chạy dầu Diesel với tốc độ trung bình 05 km/giờ, trọng tải từ 3,3 - 16 

tấn, cự ly trung bình là 01 km, tải lƣợng ô nhiễm khí thải cho 1 xe ô tô tải nhƣ sau: 

 Bụi : 0,90 g/ngày  CO : 6,00 g/ngày 

 SO2 : 2,15 g/ngày  THC : 2,60 g/ngày 

 NOx : 11,8 g/ngày 

Trong tính toán, sử dụng hệ số ô nhiễm lớn nhất nhằm đảm bảo hệ số ô nhiễm an toàn 

cho dự báo và thời gian làm việc trong một ngày là 08 giờ. 
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Hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng dự án có khoảng 08 chuyến xe/ngày ra vào 

công trƣờng và chiều dài quãng đƣờng vận chuyển khoảng 1 km. Vậy tải lƣợng ô nhiễm 

đƣợc tính trong bảng sau: 

Bảng 4.5. Tải lƣợng ô nhiễm không khí do các phƣơng tiện vận tải 

STT Chỉ tiêu Tải lƣợng ô nhiễm (g/ngày) 

1 Bụi 7,2 

2 SO2 17,2 

3 NOx 94,4 

4 CO 48 

5 THC 20,8 

Mức độ ô nhiễm không khí từ các công trình xây dựng phụ thuộc nhiều vào điều kiện 

tự nhiên, cũng nhƣ phƣơng pháp thi công. Nếu thời tiết khô, nắng, gió kéo dài thì bụi sẽ 

sinh ra nhiều và phạm vi ảnh hƣởng cũng lớn hơn là khi thời tiết ẩm ƣớt.  

Đây là nguồn gây ô nhiễm di động, chúng sẽ phát tán bụi dọc theo quãng đƣờng mà 

xe đi qua. Tuy nhiên, Công ty sẽ quy định tất cả xe vận chuyển khi vận chuyển vật liệu 

phải có thùng kín, có bạt che và sẽ tiến hành phun nƣớc để giảm thiểu bụi phát sinh từ 

các công đoạn này. Do vậy, ảnh hƣởng đến môi trƣờng không khí trong quá trình này 

không đáng. 

Từ quá trình xây dựng 

Bụi từ hoạt động xây dựng thƣờng là bụi xi măng. Bụi xi măng có kích thƣớc nằm 

trong khoảng từ 1,5 µm – 100 µm, những hạt bụi có kích thƣớc nhỏ hơn 3 µm có thể gây 

tác hại đối với đƣờng hô hấp do chúng dễ dàng theo đƣờng hô hấp vào tận màng phổi. 

Đặc biệt, khi trong bụi xi măng có trên 2% silic tự do thì có thể phát sinh bệnh bụi phổi - 

silic khi thời gian tiếp xúc dài. Tuy nhiên tác động này là mang tính tạm thời và sẽ chấm 

dứt khi dự án đi vào hoạt động. 

A.4. Đánh giá tác động do các quá trình thi công công trình của dự án 

Quá trình thi công công trình của dự án đƣợc thực hiện bằng máy móc, sẽ phát sinh 

bụi từ quá trình vận chuyển nguyên liệu và khí thải, tiếng ồn do vận hành máy móc thiết 

bị. Chính vì vậy trong quá trình xây dựng, chủ dự án sẽ tiến hành che chắn hàng rào khi 

xây dựng các công trình, phun nƣớc để tránh ảnh hƣởng của bụi phát tán tới hoạt động 

sản xuất tại nhà máy xung quanh khu vực của dự án. 

A.5. Đánh giá các tác động của tiếng ồn do phƣơng tiện, máy móc, thiết bị 

 Nguồn phát sinh 

Việc sử dụng phƣơng tiện, thiết bị thi công, xe vận tải nặng cũng gây ra tiếng ồn cho 

môi trƣờng xung quanh. Các nguồn phát sinh tiếng ồn trong quá trình thi công phát sinh 

bao gồm: 
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- Sự di chuyển của phƣơng tiện vận chuyển vật liệu xây dựng; 

- Hoạt động của các thiết bị máy móc xây dựng Dự án. 

Độ ồn của các nguồn phát sinh này khi hoạt động độc lập có thể tham khảo trong bảng 

sau: 

Bảng 4.6. Mức ồn của các thiết bị chuyên dùng tại khoảng cách 1,5 m 

Thiết bị 
Mức ồn (dBA), cách nguồn 1,5 m 

Tài liệu (1) Tài liệu (2) 

Máy đầm bánh hơi tự hành - 72,0 – 74,0 

Máy kéo - 77,0 – 96,0 

Xe tải - 82,0 – 94,0 

Máy trộn bê tông - 80,0 – 83,0 

Máy đầm bánh thep 85,0 - 

Cần trục bánh xích - 76,0 – 87,0 

Máy phát điện - 72,0 – 82,5 

Máy nén 80,0 75,0 – 87,0 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 dBA(6 giờ 18 giờ) 

(Nguồn: Tài liệu (1): Nguyễn Đình Tuấn và cộng sự, 2002; Tài liệu (2): Mackernize, 

1985). 

Nhận   t: Ở khoảng cách 1,5 m so với nguồn phát sinh, tiếng ồn của các thiết bị xây 

dựng gây tiếng ồn lớn và vƣợt quy chuẩn cho phép (QCVN 26:2010/ BTNMT, từ 6 giờ - 

18 giờ). Độ ồn phát sinh này sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến công nhân trong công trƣờng xây 

dựng.  

Trong quá trình thi công, một số thiết bị hoạt động cùng lúc, lúc đó sẽ xảy ra hiện 

tƣợng cộng hƣởng tiếng ồn và tạo ra tiếng ồn lớn hơn so với tiếng ồn sinh ra khi hoạt động 

riêng lẽ từng thiết bị. Tuy nhiên mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách ảnh hƣởng và có 

thể tính toán nhƣ sau:    

Li = Lp - ΔLd - ΔLc (dBA) 

Trong đó: 

- Li:Mức ồn tại điểm tính toán các nguồn gây ồn khoảng cách d, bỏ qua độ giảm mức 

ồn qua vật cản (m) 

- Lp: Mức ồn đo đƣợc tại nguồn gây ồn (cách 1,5m) 

- ΔLc: Độ giảm mức ồn qua vật cản (giả sử bỏ qua vật cản ΔLc = 0) 

- ΔLd: Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i 

    ΔLd = 20 lg [(r2/r1)
1+a

]  (dBA)
 

Trong đó: 

- r1: khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp (m) 
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- r2: khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li (m) 

- a: hệ số kể đến ảnh hƣởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất (giả sử a= 0) 

Từ công thức trên có thể tính toán mức độ gây ồn của các thiết bị, máy móc thi công 

trên công trƣờng tới môi trƣờng xung quanh ở khoảng cách 20m, 50m, 100m. Kết quả tính 

toán đƣợc trình bày ở bảng sau: 

Bảng 4.7. Mức độ ồn tối đa từ hoạt động của các thiết bị thi công 

Thiết bị 

Mức ồn cách 

nguồn 1,5 m 

(dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 20m 

(dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 50m 

(dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 100m 

(dBA) 

Máy đầm  72,0 – 74,0 49,5 – 51,5 41,5 - 43,5 35,5 - 37,5 

Máy cạp san đất 80,0 – 93,0 57,5 - 70,5 49,5 - 62,5 43,5 - 56,5 

Xe tải 82,0 – 94,0 59,5 - 71,5 51,5 - 63,5 45,5 - 57,5 

Máy trộn bê tông 80,0 – 83,0 57,5 - 60,5 49,5 - 52,5 43,5 - 46,5 

Máy đầm bánh thép 85,0 62,5 54,5 48,5 - 48,5 

Cần trục di động 76,0 – 87,0 53,5 - 64,5 45,5 - 56,5 39,5 - 50,5 

Máy phát điện 72,0 – 82,5 49,5 - 60 41,5 - 52 35,5 - 46 

Máy nén 75,0 – 87,0 52,5 - 64,5 44,5 - 56,5 38,5 - 50,5 

ồn nền 50,1  

Âm cộng hƣởng 92,5 64,3 56,5 50,4 

QCVN 26:2010/ 

BTNMT 
70 dBA (6 giờ 18 giờ) 

Nhận xét: Theo bảng trên, mô tả tính toán tác động của tiếng ồn do các phƣơng tiện 

này ở các khoảng cách khác nhau trên cơ sở tính toán dựa trên công thức nêu trên. Theo 

đó, nếu xét riêng lẻ từng thiết bị trong trƣờng hợp không có vật cản, ở khoảng cách từ 1,5 

m, mức ồn cao nhất là 92,5 dBA (âm cộng hƣởng). Trong khoảng cách từ 1,5 m đến 10 

m, các mức ồn đều vƣợt QCVN 26:2010/BTNMT. Vì vậy, trong quá trình xây dựng cần 

thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trƣờng xung quanh và sức khỏe của 

ngƣời lao động.  
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Hình 3.1. Biểu đồ mức ồn máy móc thiết bị 

Nhận xét: Hình 3.1, mô tả tính toán tác động của tiếng ồn do các phƣơng tiện này ở 

các khoảng cách khác nhau trên cơ sở tính toán dựa trên công thức nêu trên. Theo đó, nếu 

xét riêng lẻ từng thiết bị trong trƣờng hợp không có vật cản, ở khoảng cách từ 1,5 m, mức 

ồn cao nhất là 88 dBA. Trong khoảng cách từ 1,5 m đến 10 m, các mức ồn đều vƣợt 

QCVN 20:2010/BTNMT. Vì vậy, trong quá trình xây dựng cần thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu tác động đến môi trƣờng xung quanh và sức khỏe của ngƣời lao động. 

 Các tác động 

Tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn sẽ gây ảnh hƣởng đến sức khỏe nhƣ mất ngủ, mệt mỏi, 

gây tâm lý khó chịu. Tiếng ồn còn làm giảm năng suất lao động, làm giảm khả năng tập 

trung lao động dễ dẫn đến tai nạn. Tiếng ồn có thể át đi các hiệu lệnh cần thiết, gây nguy 

hiểm cho công nhân xây dựng trên công trƣờng. 

Ngoài ra, sự cộng hƣởng của tiếng ồn do vận hành cùng lúc các loại máy móc thiết bị 

gây ồn sẽ làm tăng cƣờng độ ồn trong khu vực thi công. Do đó cần có biện pháp bố trí 

phân công vận hành máy móc hợp lý trên công trƣờng xây dựng. 

A.6. Khí thải từ công đoạn cắt hàn, xì kim loại 

Trong quá trình cắt hàn, xì các kết cấu thép, các loại hóa chất trong que hàn bị đốt 

cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trƣờng và 

ảnh hƣởng đến sức khỏe ngƣời công nhân. Tải lƣợng các chất ô nhiễm trong quá trình 

hàn điện các vật liệu kim loại phát sinh từ công đoạn hàn nhƣ sau: 
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Bảng 4.8. Hệ số ô nhiễm trong quá trình hàn 

Chất ô nhiễm 

Đƣờng kính que hàn, mm 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (có 

chứa các chất ô 

nhiễm khác 

(mg/que hàn) 

285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/que 

hàn) 
12 20 30 45 70 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB Khoa học và Kỹ thuật) 

Ƣớc tính que hàn sử dụng là 2.000 que (150 kg). Tải lƣợng ô nhiễm trung bình 1 ngày 

do hàn hồ quang điện đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.9. Tải lƣợng ô nhiễm trong quá trình hàn hồ quang điện 

Chất ô nhiễm Tải lƣợng (kg/ngày) 

Khói hàn  0,8354 

CO 0,027 

NOx 0,0354 

Tải lƣợng khí thải từ công đoạn hàn đƣợc dự báo là không cao so với các nguồn ô 

nhiễm khác nhƣng lại ảnh hƣởng trực tiếp đến những công nhân và thợ hàn làm việc tại 

khu vực này. Tuy nhiên hoạt động này diễn ra trong thời gian ngắn, phạm vi ảnh hƣởng 

hẹp và chủ đầu tƣ kết hợp cùng với đơn vị thầu sẽ trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cái 

nhân phù hợp cho công nhân làm việc tại khu vực này nhƣ nón, kính, khẩu trang chống 

bụi, bao tay,… sẽ hạn chế đƣợc các ảnh hƣởng xấu đối với công nhân lao động. 

A.7. Khí thải từ quá trình sơn 

Trong quá trình sơn phủ, sơn trang trí công trình, dung môi pha sơn của Công ty chủ 

yếu là este (butyl acetate, etyl acetate) và toluene. Các dung môi này nếu tiếp xúc nhiều 

sẽ gây ảnh hƣởng xấu tới sức khỏe con ngƣời. Cụ thể:  

- Tác hại của este: khi tiếp xúc với este ở nồng độ cao có thể gây buồn nôn, ngạt thở 

dẫn tới ngất. Tiếp xúc với da gây dị ứng. 

- Tác hại của Toluen: gây viêm giác mạc, khó thở, nhức đầu và buồn nôn. Tiếp xúc 

trong thời gian dài có thể dẫn tới các bệnh nhức đầu mãn tính và các bệnh về đƣờng máu 

(ung thƣ máu). 

Công đoạn sơn lót và sơn phủ có phát sinh khá nhiều bụi sơn cùng hơi dung môi. Tuy 

nhiên, hoạt động sơn diễn ra trong thời gian rất ngắn, 10 ngày, khối lƣợng sơn Công ty sử 

dụng khoảng 1.000 kg/toàn bộ thời gian xây dựng (tƣơng đƣơng 100 kg/ngày). Dựa trên 
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hệ số ô nhiễm và lƣợng sơn tiêu thụ ta có thể tính đƣợc tải lƣợng hơi dung môi và bụi sơn 

của Công ty. Theo phƣơng pháp đánh giá nhanh của tổ chức Y tế thế giới (WHO): 

Bảng 4.10. Hệ số ô nhiễm trong quá trình sơn 

Loại sơn 
Hệ số ô nhiễm (kg/tấn sơn) 

Bụi sơn VOC 

Sơn phủ trong giai đoạn xây 

dựng 

60 - 80 550 

Tải lƣợng (kg/ngày) 

6 - 8 55 

(Nguồn: Assessment of sources of air, water, and land pollution -WHO, Geneva) 

Dung môi pha sơn của Công ty chủ yếu là este (butyl acetate, etyl acetate) và toluene. 

Các dung môi này nếu tiếp xúc nhiều sẽ gây ảnh hƣởng xấu tới sức khỏe con ngƣời. Tuy 

nhiên, hoạt động này diễn ra trong thời gian ngắn, phạm vi ảnh hƣởng hẹp. Công ty sẽ 

trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại khu vực này nhƣ nón, khẩu 

trang chống bụi, bao tay, … nên ảnh hƣởng là không đáng kể. 

A.8. Đánh giá các tác động của ô nhiễm nhiệt 

 Nguồn phát sinh 

Ô nhiễm nhiệt từ bức xạ mặt trời, từ các quá trình thi công có gia nhiệt (nhƣ từ các 

phƣơng tiện vận tải và máy móc thi công, nhất là quá trình thi công trong giai đoạn thời 

tiết khô, nắng nóng kéo dài).  

 Các tác động 

Nhiệt độ cao ở môi trƣờng lao động phát sinh những tác hại nhất định đến sức khỏe 

của công nhân. Ở các nƣớc nhiệt đới nhƣ nƣớc ta, điều kiện nóng ẩm kèm theo nhiệt độ 

làm việc cao dễ xuất hiện những tai biến nguy hiểm cho ngƣời lao động nhƣ: Rối loạn 

điều hòa nhiệt, say nắng, say nóng, mất nƣớc, mất muối. Lƣợng muối mất có thể lên rất 

cao, tới 15g – 20g trong 24 giờ, nếu không đƣợc điều trị, bù đắp kịp thời sẽ gây nên các 

tai biến, do giảm Calo nhƣ: nhức đầu, mệt mỏi, nôn và đặc biệt là co rút cơ ngoài ý muốn 

(chuột rút) hoặc gây kích thích não. 

Tuy nhiên, trong thi công xây dựng dự án, chúng tôi sẽ trang bị bảo hộ lao động đầy 

đủ cho ngƣời lao động và bố trí sắp xếp giờ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý đảm bảo cho 

công nhân không bị ảnh hƣởng bởi ô nhiễm nhiệt. 

B. Nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc 

B.1. Nƣớc thải sinh hoạt 

 Tải lƣợng 

Trong giai đoạn xây dựng của Dự án, ƣớc tính có khoảng 100 công nhân lao động, 

nhƣ vậy nhu cầu dùng nƣớc mỗi ngày khoảng: 

100 ngƣời × 80 lít/ngƣời/ngày = 8.000 lít nƣớc/ngày = 8 m
3 

nƣớc/ngày 
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Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân làm việc tại công 

trƣờng, tổng lƣợng nƣớc thải ra mỗi ngày trong giai đoạn xây dựng đƣợc lấy bằng 100% 

lƣợng nƣớc cấp: 8 m
3 

nƣớc/ngày. 

Tham khảo nồng độ chất ô nhiễm từ nƣớc thải sinh hoạt trong giai đoạn này nhƣ sau:  

Bảng 4.11. Nồng độ các chất ô nhiễm đặc trƣng trong nƣớc thải sinh hoạt 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Nƣớc thải chƣa qua 

xử lý 

Giới hạn tiếp nhận KCN 

Long Đức 

1 pH - - 5 - 9 

2 TSS  mg/l 100 - 350 300 

3 BOD5 mg/l 110 - 400 300 

4 COD  mg/l 250 – 1.000 350 

5 Tổng N mg/l 20 - 85 40 

6 Tổng P mg/l 4 - 15 6 

7 Coliform  MNP/100ml 10
6
 ÷10

7
– 10

7
÷ 10

9
 3.000 

(Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, Lâm Minh Triết) 

Nhận xét: Hầu hết các chỉ tiêu ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt đều vƣợt quy chuẩn 

cho phép, do đó cần xử lý nƣớc thải bằng các biện pháp thích hợp trƣớc khi thải ra môi 

trƣờng tiếp nhận. 

 Các tác động 

- Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân tại khu vực dự án là một trong những nguyên 

nhân chính ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc mặt khu vực xung quanh. Thành phần nƣớc 

thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, chứa lƣợng lớn các khuẩn Coli và các 

vi khuẩn gây bệnh khác, các thông số đều vƣợt quy chuẩn cho phép đối với nƣớc thải 

công nghiệp. Do đó nếu nƣớc thải không đƣợc xử lý thải ra môi trƣờng sẽ gây ô nhiễm 

nguồn nƣớc, là nguồn gây bệnh truyền nhiễm đối với cộng đồng dân cƣ sống trong khu 

vực thông qua việc sử dụng nguồn nƣớc bị ô nhiễm. 

- Quá trình xả thải lâu ngày sẽ làm giảm khả năng thấm nƣớc của đất, tạo ra sự ứ 

đọng ở những vùng trũng. Tại những vị trí này diễn ra sự phân hủy và tạo ra các chất ô 

nhiễm thứ cấp, không những tác động đến môi trƣờng đất mà còn ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng nƣớc ngầm do quá trình thẩm thấu. Ở những nơi nƣớc thải tù đọng là điều kiện lý 

tƣởng cho các sinh vật gây bệnh nhƣ ruồi, muỗi sinh sôi và phát triển truyền bệnh cho 

ngƣời và sinh vật xung quanh khu vực dự án. Cần có các biện pháp thu gom và xử lý triệt 

để nguồn thải này.  

B.2. Nƣớc mƣa chảy tràn 

 Nồng độ 

Nƣớc mƣa chảy tràn qua khu vực Dự án trong thời gian thi công vào mùa mƣa cuốn 

theo đất, cát, xi măng, dầu mỡ rò rỉ và các loại rác thải gây ô nhiễm nguồn nƣớc mặt 

trong khu vực. Để tính toán lƣợng nƣớc chảy qua mặt bằng Dự án ta áp dụng công thức 

sau: 

Q = 0,278 × φ × q × F  (m
3
/s)  (**)

 

Trong đó:  
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Q : Lƣu lƣợng tính toán (m
3
/s) 

φ : Hệ số dòng chảy phụ thuộc vào mặt phủ của lƣu vực tính toán. Đối với khu vực 

Dự án, chọn φ = 0,2 (không có thảm thực vật). 

F : Diện tích lƣu vực tính toán, F = 3.444 m
2
 

q : Cƣờng độ mƣa lớn nhất: theo Niên Giám Thống kê tỉnh Đồng Nai năm 2021, 

cƣờng độ mƣa lớn nhất là vào tháng 6/2017 với q = 354,9 741,6 mm/tháng = 17,745 

mm/giờ = 4,9.10
-6

 m/s (ƣớc tính trung bình tháng mƣa 20 ngày vào mùa mƣa, mỗi ngày 

mƣa 1 giờ). 

Q = 0,278 × 0,2 × 4,9.10
-6

 × 3.444 = 0,003(m
3
/s) 

Tổng lƣợng mƣa trong toàn khu vực Dự án là 0,003 m
3
/s. 

((**): Nguồn: Lê Văn Nãi, Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, 2000) 

Bảng 4.12. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc mƣa 

Chất ô nhiễm Đơn vị Kết quả 

COD mg/l 10 – 20 

TSS mg/l 10 – 20 

Tổng Nitơ mg/l 0,5 – 1,5 

Tổng Phospho mg/l 0,004 – 0,03 

(Nguồn: Viện Vệ sinh Dịch tễ Tp. Hồ Chí Minh) 

 Các tác động 

Sự cộng hƣởng của nƣớc mƣa chảy tràn và quá trình san ủi mặt bằng sẽ gây ảnh 

hƣởng rất lớn đến nguồn tiếp nhận. Khi mặt bằng dự án bị san ủi tạo ra khoảng đất trống, 

bề mặt đất có nhiều hạt mịn dễ bị hoà tan và cuốn trôi theo nƣớc mƣa, là tác nhân gây ô 

nhiễm môi trƣờng nƣớc. Cần phải có các biện pháp khống chế và khắc phục để giảm 

thiểu tác động này. Tuy nhiên đánh giá một cách khách quan thì tác động này diễn ra 

trong thời gian ngắn và chỉ tác động khi thời tiết có mƣa lớn, hơn nữa nguồn tiếp nhận có 

tốc độ dòng chảy và lƣu lƣợng tƣơng đối lớn, nên các tác động có thể chấp nhận đƣợc. 

Ngoài ảnh hƣởng của nƣớc mƣa, trong giai đoạn xây dựng, có phát sinh nƣớc thải từ 

quá trình trộn, đổ bê tông có chứa xi măng gây kiềm hóa đất. Tuy nhiên, bê tông đổ cọc 

xây dựng công trình đƣợc các nhà thầu đặt sẵn tại các công ty phối trộn, cung cấp bê 

tông, vận chuyển bê tông đến vị trí xây dựng công trình bằng các phƣơng tiện chuyên 

dụng, hạn chế tối đa việc thất thoát bê tông cũng nhƣ lƣợng phát sinh nƣớc thải vào môi 

trƣờng đất. Do đó, ảnh hƣởng từ nƣớc thải xây dựng không lớn. 

C. Tác động của chất thải rắn 

C.1. Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng  

 Tải lƣợng 

Chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng: Có khoảng 100 công 

nhân lao động, lƣợng rác thải trung bình lấy bằng 0,5 kg/ngƣời/ngày thì tổng lƣợng chất 

thải sinh hoạt là khoảng: 

0,5 kg/ngƣời/ngày × 100 ngƣời = 50 kg/ngày 

 Các tác động 

Thành phần chủ yếu của chất thải rắn sinh hoạt gồm các chất hữu cơ dễ phân hủy và 

các chất vô cơ khó phân hủy nhƣ túi nylon, chai lọ, các vật dụng cá nhân cũ, ... Lƣợng 
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rác thải này nếu không đƣợc quản lý thu gom hiệu quả sẽ gây tác động đến nguồn nƣớc 

mặt tại khu vực dự án do quá trình phân hủy và cuốn trôi của nƣớc mƣa. Các chất thải vô 

cơ khó phân hủy nhƣ chai lọ, túi nylon và các vật dụng khác có mặt trong nƣớc sẽ làm 

mất mỹ quan, ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc và làm giảm khả năng khuếch tán oxy vào 

nƣớc qua đó tác động đến các sinh vật thủy sinh.  

Ngoài ra, thời gian phân hủy của các chất vô cơ rất dài, khi thải vào môi trƣờng đất sẽ 

làm mất mỹ quan và ảnh hƣởng đến chất lƣợng đất. Túi nylon và các vật liệu nhựa có 

trong đất sẽ làm bó rễ cây hạn chế quá trình sinh trƣởng và phát triển của cây.  

Với khoảng 50 kg rác thải sinh hoạt mỗi ngày, để đảm bảo tuân thủ vệ sinh môi 

trƣờng, dự án cần có biện pháp thu gom và xử lý rác thải hợp lý tránh gây ô nhiễm môi 

trƣờng cho khu vực và vùng lân cận. 

C.2. Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh trong quá trình xây 

dựng 

 Nguồn phát sinh 

- Chất thải từ quá trình xây dựng 

Dựa theo thực tế xây dựng của nhiều nhà máy và quy mô xây dựng. Thành phần chủ 

yếu từ các loại vật liệu xây dựng nhƣ cát, đất, đá, xi măng rơi vãi; sắt, thép vụn; ván gỗ sau 

khi sử dụng….Khối lƣợng chất thải rắn thông thƣờng phát sinh tại công trƣờng phụ thuộc 

vào việc quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng; phụ thuộc vào từng loại vật liệu, đƣợc thống 

kê trong bảng sau: 

Bảng 4.13. Tổng hợp các loại chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng 

STT Loại chất thải 
Khối lƣợng 

nguyên liệu  tấn  

Mức hao hụt 

trong thi công 

theo % khối 

lƣợng gốc 

Khối lƣợng chất 

thải (kg) 

1.  Cát 1.650 2,0 33.000 

2.  Gạch ceramic  312 0,5 1.560 

3.  Gạch thẻ  650 1,5 9.750 

4.  Đá dăm các loại 192 1,5 2.880 

5.  Thép các loại 150 2,5 3.750 

6.  Gỗ ván các loại 85 2,5 2.125 

7.  Đinh các loại 0,21 0,5 1,05 

Tổng (kg/thời gian thi công) 53.066,055 

Khối lƣợng (kg/ngày) 

(Thời gian thi công là 4 tháng = 120ngày) 
147,4 

Ghi chú: Mức hao hụt tính theo Quyết định 1329:2016/BXD ngày 19/12/2016 của Bộ 

Xây dựng về việc công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng. 

C.3. Chất thải rắn nguy hại 

Trong quá trình xây dựng sẽ phát sinh một lƣợng chất thải nguy hại nhƣ: dầu hắc và 

các thùng phuy chứa dầu hắc phục vụ cho công tác thi công đƣờng giao thông, giẻ lau, 
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thùng sơn, cọ dính sơn, chất chống thấm, bóng đèn, dầu máy thải, … Đây cũng là một 

nguồn gây ô nhiễm cần đƣợc thu gom và xử lý hợp lý.  

Lƣợng chất thải nguy hại phát sinh trong suốt quá trình xây dựng ƣớc tính tối đa đƣợc 

thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.14. Tổng hợp các chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng 

STT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 
Mã CTNH 

Số lƣợng 

(kg/tháng) 

1  Cặn sơn, sơn Lỏng 08 01 01 10 

2  Que hàn thải Rắn 07 04 01 3 

3  Thùng chứa sơn thải Rắn 18 01 03 50 

4  
Bao bì cứng thải bằng kim 

loại  
Rắn 18 01 02 50 

5  Giẻ lau dính dầu Rắn 18 02 01 15 

6  Bóng đèn Rắn 16 01 06 2 

7  Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 20 

Tổng cộng 150 

 Các tác động 

Rác thải từ quá trình xây dựng sẽ gây cản trở công việc đi lại của công nhân, các 

mảnh vỡ và sắt thép vụn có thể gây nên các tai nạn lao động, các loại bao bì có thời gian 

phân hủy lâu khi không đƣợc thu gom triệt để sẽ chôn vùi trong đất gây ô nhiễm đất. Vì 

vậy, chất thải xây dựng cần đƣợc thu gom và xử lý triệt để hoặc có thể tận dụng để san 

lấp mặt bằng và tái sử dụng cho các mục đích khác. 

Giẻ lau dính dầu mỡ, thùng chứa nhiên liệu,... đã qua sử dụng là chất thải rắn khó 

phân hủy, chứa các chất nguy hại cần đƣợc thu gom và xử lý theo quy định. 

D. Tác động đến các công trình xung quanh 

Phần xây dựng dự án tiếp giáp với các công trình khác trong KCN. Trong quá trình xây 

dựng dự án, quá trình xây dựng các hạng mục, các phƣơng tiện vận chuyển ra vào khu vực 

Công ty làm phát sinh bụi, ồn sẽ gây ảnh hƣởng đến hoạt động của công ty sản xuất hiện 

hữu. Do vậy, trong quá trình thi công xây dựng chủ đầu tƣ kết hợp với chủ đơn vị công 

trình thi công cần có các biện pháp che chắn khoanh vùng khu vực xây dựng, khu vực lƣu 

chứa nguyên liệu và bố trí xe vận chuyển nguyên vật liệu thi công ra vào hợp lý và tác 

động này chỉ mang tính chất tạm thời và sẽ kết thúc khi dự án xây dựng hoàn thiện và đi 

vào hoạt động. 

E. Tác động đến hoạt động của KCN Long Đức 

Trong quá trình thi công xây dựng dự án, các tác động xấu có thể ảnh hƣởng đến hoạt 

động của KCN nhƣ sau: 

- Gia tăng mật độ giao thông ra vào KCN do xe máy của công nhân thi công, xe tải 

chuyên chở vật liệu xây dựng và các phƣơng tiện thi công. Do đó có thể xảy ra tai nạn 

giao thông trong KCN và ảnh hƣởng đến hoạt động của các công ty trong KCN; 
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- Quá trình chuyên chở vật liệu và thi công xây dựng gây ồn, bụi, khí thải, nƣớc 

mƣa chải tràn, nƣớc thải sinh hoạt và xây dựng, … nhƣ đã đánh giá ở trên sẽ ảnh hƣởng 

đến các công ty đang hoạt động sản xuất trong KCN và môi trƣờng chung của KCN; 

- Các công nhân làm việc trong thời gian thi công có thể gây xung đột, bất hòa, 

đánh nhau, … với các công nhân hiện đang làm việc tại các công ty khác trong KCN, ảnh 

hƣởng đến tình hình xã hội, an ninh trật tự của KCN, gây áp lực đến lực lƣợng quản lý và 

bảo vệ an ninh trong KCN. 

F. Dự báo những rủi ro, sự cố môi trƣờng 

F.1. Tai nạn lao động 

- Công trƣờng thi công sẽ có nhiều phƣơng tiện vận chuyển và có thể dẫn đến các 

tai nạn do chính các phƣơng tiện này gây ra. 

- Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện nhƣ thi công hệ thống cấp 

điện, va chạm vào những đƣờng dây điện dẫn ngang đƣờng, bão, gió gây đứt dây điện. 

- Việc thi công các công trình trên cao sẽ làm tăng khả năng gây ra tai nạn lao động 

do trƣợt té trên các giàn giáo, từ công tác vận chuyển vật liệu xây dựng (xi măng, sắt, 

thép, cát, …) lên cao và sử dụng các phƣơng tiện cần cẩu. 

- Khi công trƣờng thi công trong những ngày mƣa thì khả năng gây ra tai nạn lao 

động còn có thể tăng cao: đất trơn dẫn đến trƣợt té cho ngƣời lao động, các sự cố về điện 

dễ xảy ra hơn, đất mềm và dễ lún sẽ gây ra các sự cố cho ngƣời và các máy móc, thiết bị 

thi công. 

F.2. Sự cố cháy nổ 

Quá trình thi công xây dựng một công trình lớn sẽ nảy sinh nhiều nguyên nhân có thể 

gây ra khả năng cháy nổ: 

- Quá trình thi công dọn dẹp mặt bằng, nếu các công nhân làm việc bất cẩn (hút 

thuốc, đốt lửa, …) thì khả năng gây cháy cũng có thể xảy ra. 

- Các nguồn nhiên liệu (nhƣ dầu DO, FO, xăng) thƣờng có chứa trong phạm vi công 

trƣờng là một nguồn gây cháy nổ khá quan trọng. Đặc biệt là khi các kho (hoặc bãi) chứa 

này nằm gần các nơi có gia nhiệt hoặc các nơi có nhiều ngƣời, xe cộ qua lại. 

- Sự cố gây cháy nổ khác nữa có thể phát sinh từ các sự cố về điện. 

- Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (đun, rải nhựa đƣờng, hàn xì, …) 

có thể gây ra cháy, bỏng nếu nhƣ không có các biện pháp phòng ngừa. 

- Di chuyển các xe chở nguyên vật liệu, xe chở bê tông tải trọng lớn là xuống cấp 

đƣờng xá, ùn tác giao thông. 

1.1.3. Trong giai đoạn lắp đặt thiết bị 

A. Tác động của các nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng không khí 

Trong giai đoạn lắp ráp thiết bị, bụi, khí thải và tiếng ồn là 3 nguồn ô nhiễm chính gây 

ảnh hƣởng đến môi trƣờng không khí khu vực: 

- Bụi khuyếch tán từ mặt đƣờng do sự hoạt động qua lại của các xe tải và thiết bị cơ 

giới trên đƣờng, tuy nhiên hiện tại toàn bộ đƣờng nội bộ của KCN đã đƣợc trải nhựa nên 

lƣợng bụi này không lớn.  
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- Bụi, khí thải (SO2, NO2, CO,..) phát sinh do quá trình đốt nhiên liệu dầu của các 

thiết bị phục vụ cho việc vận chuyển và lắp đặt máy móc nhƣ xe tải, xe nâng. Lƣợng khí 

này rất khó định lƣợng vì đây là nguồn phân tán và chịu tác động của nhiều yếu tố tự 

nhiên khác nhƣ: chất lƣợng đƣờng sá, tốc độ gió, chế độ vận hành máy móc. 

Quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị sẽ phát sinh một lƣợng bụi nhất định. Tuy nhiên, 

các máy móc, thiết bị đƣợc lắp đặt là các máy móc, thiết bị mới. Do đó, bụi phát sinh từ 

quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị là không đáng kể. Theo kết quả tham khảo đo từ các 

hoạt động tƣơng tự, lƣợng bụi phát sinh từ quá trình tháo dỡ dao động từ 0,30 – 0,41 

mg/m
3
, đạt tiêu chuẩn cho phép.   

- Bên cạnh nguồn ô nhiễm là khí thải, ô nhiễm tiếng ồn cũng gây một tác động đáng 

kể đến môi trƣờng và đời sống của ngƣời dân trong khu vực. Tiếng ồn có thể phát sinh do 

các phƣơng tiện vận chuyển và từ hoạt động lắp đặt thiết bị máy móc. Theo tài liệu của 

Mackernize, L. Da (1985) cho thấy, tiếng ồn do hoạt động của xe tải vận chuyển thƣờng 

dao động từ 82 - 94 dBA (trong phạm vi 15m). 

Nhƣ vậy, trong phạm vi bán kính 15m từ vị trí thi công, mức độ ồn do xe tải vƣợt quá 

giới hạn mức độ ồn cho phép đối với khu dân cƣ xen lẫn khu thƣơng mại, dịch vụ, sản 

xuất (70 dBA) trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Tuy nhiên do dự án 

nằm trong KCN, thời gian thi công lắp đặt ngắn ngày và tác động này chỉ có tính chất 

tạm thời và gây ảnh hƣởng cục bộ trong thời gian lắp đặt. Do đó có thể giảm thiểu ảnh 

hƣởng bằng cách hạn chế các hoạt động lắp đặt thiết bị máy móc vào những giờ nghỉ trƣa 

(11h30 – 13h), tiến hành các hoạt động thi công có độ ồn cao vào thời gian cho phép (từ 

6h – 18h) và hạn chế các nguồn ồn vào ban đêm để không ảnh hƣởng đến các nhà máy 

trong khu vực lân cận. 

B. Tác động của các nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc 

Trong giai đoạn lắp ráp thiết bị, nƣớc thải phát sinh từ các nguồn sau: 

- Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân có chứa cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các 

chất hữu cơ, các chất dinh dƣỡng (N, P) và vi sinh vật. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn qua khu vực nhà máy cuốn theo cát, đất, rác, rơi vãi xuống 

nguồn nƣớc. 

 Nƣớc mƣa chảy tràn 

Nƣớc mƣa chảy tràn có lƣu lƣợng phụ thuộc vào chế độ mƣa của khu vực. Nƣớc mƣa 

đƣợc quy ƣớc là nƣớc sạch, nhƣng khi chảy qua bề mặt có chất ô nhiễm thì nƣớc mƣa bị 

ô nhiễm theo và cần phải đƣợc thu gom xử lý thích hợp. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị, hệ thống thoát nƣớc mƣa đã đƣợc 

xây dựng hoàn chỉnh, sẽ thu gom toàn bộ nƣớc mƣa chảy tràn trong khu vực nhà máy, 

đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc của KCN. 

 Nƣớc thải sinh hoạt 

Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh trong nhà máy có thể gây ô nhiễm bởi 

các chất hữu cơ dạng lơ lửng và hòa tan chứa các vi trùng. Ƣớc tính có khoảng 50 công 

nhân lao động trong giai đoạn lắp ráp thiết bị. 
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Nhu cầu dùng nƣớc mỗi ngày khoảng:  

50 ngƣời × 80 lít/ngƣời/ngày = 4 m
3 

nƣớc/ngày 

Tổng lƣợng nƣớc thải ra mỗi ngày đƣợc tính bằng 100% lƣợng nƣớc sử dụng: 

4 m
3 

nƣớc/ngày × 100% = 4 m
3 

nƣớc/ngày 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt bao giờ cũng vƣợt quá tiêu chuẩn 

cho phép đƣa vào các nguồn nƣớc mặt. Do đó nƣớc thải sinh hoạt cần phải đƣợc xử lý 

trƣớc khi xả ra môi trƣờng. 

C. Tác động của các nguồn chất thải rắn 

Trong giai đoạn lắp ráp máy móc thiết bị, các nguồn sinh ra chất thải rắn chủ yếu nhƣ 

sau: 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt của công nhân lao động: Có khoảng 50 công 

nhân lao động, lƣợng rác thải trung bình lấy bằng 0,5 kg/ngƣời/ngày (Nguồn: Trần Hiếu 

Nhuệ, 2001 - Quản lý chất thải rắn - tập 1) thì tổng lƣợng chất thải sinh hoạt là khoảng:  

0,5 kg/ngƣời/ngày × 50 ngƣời = 25 kg/ngày 

Rác thải sinh hoạt nếu không đƣợc thu gom hợp lý sẽ làm mất mỹ quan và ô nhiễm 

môi trƣờng. Thành phần chủ yếu của chất thải rắn sinh hoạt gồm các chất hữu cơ dễ phân 

huỷ và chất vô cơ khó phân huỷ nhƣ túi nylon, chai lọ, các vật dụng cá nhân cũ, … 

Lƣợng rác thải này nếu không đƣợc quản lý thu gom hiệu quả sẽ gây tác động đến nguồn 

nƣớc mặt tại khu vực dự án do quá trình phân huỷ và cuốn trôi của nƣớc mƣa. 

 Chất thải công nghiệp không nguy hại 

Chủ yếu là các loại phế thải trong quá trình thi công lắp đặt nhƣ bao bì, giấy carton, 

nylon,… Dựa trên khối lƣợng vật tƣ lắp đặt và quá trình hoạt động thực hiện trong thời 

gian ngắn, nên khối lƣợng khoảng 180 kg/tháng. Phần lớn chất thải này không ảnh hƣởng 

đến sức khoẻ con ngƣời nhƣng lại gây mất cảnh quan nếu không có các biện pháp thu 

gom, xử lý thích hợp. 

 Chất thải rắn nguy hại 

Về cơ bản, các máy móc thiết bị nhập về cho nhà máy đều là thiết bị nguyên bộ, vì 

vậy, chất thải nguy hại sẽ chỉ phát sinh một lƣợng rất nhỏ trong quá trình lắp đặt máy 

móc thiết bị bao gồm giẻ lau dính dầu mỡ, bao bì cứng thải bằng nhựa hoặc kim loại,…  

Bảng 4.15. Tổng hợp các chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình lắp đặt thiết bị 

STT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 
Mã CTNH 

Số lƣợng 

(kg/tháng) 

1  
Bao bì cứng thải bằng kim 

loại  
Rắn 18 01 02 15 

2  Giẻ lau dính dầu Rắn 18 02 01 10 

3  Bóng đèn thải Rắn 16 01 06 1 

4  Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 1 

Tổng cộng 27 
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Lƣợng chất thải phát sinh này ƣớc tính khoảng 27 kg trong toàn bộ thời gian lắp đặt. 

Loại chất thải này khó phân huỷ, độc hại đối với môi trƣờng cho nên sẽ đƣợc thu gom, 

phân loại và xử lý theo quy định. Các biện pháp quản lý, giảm thiểu đƣợc đề xuất tại 

phần tiếp của báo cáo. 

1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện 

1.2.1.  Giai đoạn chuẩn bị    

Chất thải rắn từ quá trình phát quang: Sinh khối thực vật từ quá trình phát quang  

khoảng 500 kg đƣợc chủ đầu tƣ thu gom về khu vực lƣu giữ chất thải tạm thời của công ty 

sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý. 

1.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn thi công xây dựng. 

A. Giảm thiểu tác động từ nguồn phát sinh bụi, khí thải 

A.1.  Giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải của các phƣơng tiện giao thông 

Các phƣơng tiện thiết bị phục vụ thi công Dự án sử dụng nhiên liệu là dầu Diesel. Quá 

trình đốt cháy nhiên liệu sản sinh ra bụi, các loại khí nhƣ SO2, NOx, CO, ... Việc tính toán 

tải lƣợng các chất ô nhiễm từ quá trình đốt trong của các phƣơng tiện còn phụ thuộc rất 

nhiều vào khả năng tiêu thụ nhiên liệu (quá trình đốt trong của động cơ), chất lƣợng của 

máy móc thiết bị và nhiều yếu tố khác. Chúng tôi đề xuất một số phƣơng pháp khống chế 

giảm thiểu nhƣ sau: 

+ Chủ dự án kết hợp đơn vị thầu phải có trách nhiệm, biện pháp giảm thiểu và khắc 

phục nếu có sự  có xảy ra (rơi vãi, tràn đổ vật liệu xây dựng). 

+ Yêu cầu nhà thầu không sử dụng các phƣơng tiện đã quá cũ, quá niên hạn sử dụng 

vào thi công công trình. 

+ Thực hiện tiết kiệm nhiên liệu, chọn lựa các phƣơng pháp thi công tiên tiến, đẩy 

nhanh tiến độ thi công. 

+ Không chở quá trọng tải của xe, hạn chế rơi vãi dọc đƣờng. 

+ Phân bố mật độ xe ra vào chuyên chở nguyên vật liệu phù hợp, tránh ùn tắc gây ô 

nhiễm khói bụi cho khu vực. 

+ Việc vận chuyển vật liệu xây dựng đi lại nhiều lần sẽ làm phát sinh khói bụi, ảnh 

hƣởng xấu đến môi trƣờng không khí tại khu vực. Do đó trong những ngày nắng, để hạn 

chế mức độ ô nhiễm khói bụi tại công trƣờng, các sân tập kết vật liệu xây dựng sẽ đƣợc 

quét dọn, thu gom đất các thƣờng xuyên để hạn chế bụi, đất cát theo gió phát tán vào 

không khí. 

+ Bụi đƣợc hạn chế bằng cách phun nƣớc ở những khu vực đổ đất, cát, đá và nơi có 

mật độ xe vận chuyển cao... Vào mùa khô, khi gió mạnh, thƣờng xuyên phun nƣớc để 

giảm lƣợng bụi do gió bốc lên. 

+ Tất cả các xe vận chuyển phải đạt tiêu chuẩn của cục đăng kiểm về mức độ an toàn 

kỹ thuật và an toàn môi trƣờng mới đƣợc phép hoạt động phục vụ cho công tác triển khai 

Dự án. 

+ Dùng xăng, dầu đạt tiêu chuẩn cho các phƣơng tiện thi công, vận chuyển. 

+ Khi chuyên chở vật liệu xây dựng, các xe vận tải sẽ đƣợc phủ kín bằng vải bạt, 

tránh tình trạng rơi vãi vật liệu trên đƣờng vận chuyển. Khi bốc dỡ nguyên vật liệu, công 

nhân bốc dỡ sẽ đƣợc trang bị phƣơng tiện bảo hộ lao động đầy đủ. 
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+ Đối với các xe chở nguyên vật liệu xây dựng có dính bùn đất trong công trƣờng, 

trƣớc khi ra ngoài công trƣờng sẽ đƣợc tƣới nƣớc rửa xe. Nƣớc rửa sẽ theo các kênh 

mƣơng dẫn vào bể lắng tạm thời để lắng các cặn có thể lắng đƣợc. 

+ Hạn chế vận chuyển và thi công các công việc có mức ồn cao vào ban đêm. Hạn 

chế vận chuyển vào giờ có mật độ ngƣời qua lại cao. 

+ Di chuyển các xe chở nguyên vật liệu, xe chở bê tông tải trọng lớn là xuống cấp 

đƣờng xá, ùn tác giao thông 

A.2. Giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ quá trình xây dựng, thi công lắp đặt 

+ Các loại vật tƣ nhƣ cát, đá tập kết cho công trình đƣợc chứa trong các bãi chứa 

trung chuyển đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trƣờng. 

+ Không đốt nguyên liệu tại khu vực dự án. 

+ Bố trí máy trộn bê tông và nhựa đƣờng tại vị trí thích hợp tránh ảnh hƣởng đến 

khu lán trại, do vị trí dự án hiện tiếp giáp với các lô đất trống nên tƣơng đối thuận tiện 

cho hoạt động xây dựng dự án.  

+ Xung quanh khu vực thi công sẽ đƣợc che chắn bằng tƣờng tạm (gỗ, ván... ). 

+ Để hạn chế bụi và các khí ô nhiễm (SO2, NO2, VOC... ) tại khu vực công trƣờng 

xây dựng, ban quản lý dự án sẽ có kế hoạch thi công và cung cấp vật tƣ thích hợp. Tránh 

việc tập kết vật tƣ vào cùng một thời điểm. 

+ Lập kế hoạch thi công hợp lý để rút ngắn thời gian thi công nhƣ áp dụng biện pháp 

thi công cuốn chiếu, áp dụng trình tự thi công hợp lý giữa các hạng mục công trình cơ 

bản trƣớc sau để bảo đảm rút gọn thời gian thi công, an toàn giao thông và hạn chế các 

tác động có hại do bụi, khí thải, ứ đọng, ngập úng, sình lầy... trên công trƣờng.  

+ Quy định các đội thi công xây dựng phải có những giải pháp cụ thể cho việc bảo 

vệ môi trƣờng trong quá trình thi công hạng mục công trình đảm nhiệm. 

A.3. Khống chế ô nhiễm do hàn, cắt cơ khí 

Tải lƣợng khí thải phát sinh từ công đoạn hàn, cắt là không cao, phát sinh trong khoảng 

thời gian ngắn và chỉ ảnh hƣởng trực tiếp đến công nhân làm việc tại công đoạn này. Để 

hạn chế ô nhiễm từ quá trình này, Chủ dự án và đơn vị thi công sẽ thực hiện các biện pháp 

sau: 

- Thực hiện biện pháp che chắn xung quanh công trình đang thi công nhằm ngăn ngừa 

bụi và khí thải phát tán ra môi trƣờng xung quanh. 

- Dùng quạt để phân tán khí thải từ khu vực gia công hàn, cắt nhằm tránh khí thải tập 

trung ảnh hƣởng đến công nhân hàn. 

- Trang bị các phƣơng tiện bảo hộ cá nhân phù hợp nhƣ: nón bảo hộ, mặt nạ hàn, mắt 

kính, găng tay da, yếm da…nhằm hạn chế các ảnh hƣởng xấu đối với công nhân hàn.  

A.4. Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn 

Tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn thi công chủ yếu do các phƣơng tiện, thiết bị thi 

công gây ra, việc khống chế và kiểm soát nguồn ồn này cũng rất khó thực hiện. Kết quả 

phân tích cho thấy tại các vị trí cách xa nguồn ồn trên 20m thì mức ồn đảm bảo QCVN 

26:2010/BTNMT quy định về tiếng ồn nên tác động này cũng không đáng kể đến khu 



Công ty TNHH Việt Nam Shibutani – Báo cáo đề xuất Giấy phép Môi trường  

 

     85 

vực xung quanh. Một số biện pháp sau nhằm hạn chế các tác động của tiếng ồn lên môi 

trƣờng và sức khỏe cộng đồng: 

+ Bố trí sắp xếp thời gian thi công hợp lý, không tiến hành thi công trong thời gian 

nghỉ ngơi của cộng đồng.  

+ Công nhân thi công trong khu vực tập trung nhiều máy móc, tiếng ồn cao phải 

đƣợc trang bị các thiết bị hỗ trợ chống ồn nhƣ nút bịt tai, …  

A.5. Giảm thiểu ô nhiễm ô nhiễm nhiệt 

Để hạn chế ô nhiễm nhiệt tác động lên sức khỏe của công nhân, chúng tôi áp dụng các 

biện pháp sau: 

+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ: quần áo bảo hộ, mũ nón, găng tay, 

khẩu trang, ... 

+ Sắp xếp, bố trí thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân. 

+ Hạn chế thi công các công đoạn phát sinh nhiệt cao khi thời tiết nắng nóng. 

+ Che nắng tại khu vực thi công phát sinh nhiệt cao.  

+ Phun nƣớc, tƣới đƣờng vào những ngày nắng nóng nhằm hạn chế bụi xây dựng và 

điều hòa môi trƣờng không khí khu vực công trƣờng. 

B. Biện pháp khống chế và giảm thiểu nguồn phát sinh nƣớc thải 

B.1. Khống chế ô nhiễm do nƣớc mƣa chảy tràn và nƣớc thải xây dựng 

Khống chế ô nhiễm do nƣớc mƣa chảy tràn, nƣớc thải xây dựng và chống ngập úng 

trong quá trình xây dựng là rất cần thiết nhằm bảo đảm không gây ô nhiễm môi trƣờng, 

đảm bảo tiêu thoát nƣớc tốt ngay tại khu vực thi công xây dựng và không ảnh hƣởng đến 

xung quanh. Chủ đầu tƣ dự án áp dụng các biện pháp sau: 

+ Quản lý tốt nguyên vật liệu xây dựng, chất thải phát sinh tại công trƣờng xây 

dựng, nhằm hạn chế tình trạng rơi vãi xuống đƣờng thoát nƣớc gây tắc nghẽn dòng chảy 

và gây ô nhiễm môi trƣờng.  

+ Tiến hành đào mƣơng thoát nƣớc bao quanh khu vực thi công. Xây dựng các hố ga 

lắng nƣớc tạm thời dọc mƣơng tiêu thoát nƣớc mƣa chảy tràn và nƣớc thải xây dựng, để 

giảm thiểu bùn đất và chất ô nhiễm khác thải ra môi trƣờng. 

+ Các tuyến thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải trong quá trình thi công đƣợc thực hiện phù 

hợp với quy hoạch thoát nƣớc của khu vực. 

+ Không tập trung các loại nguyên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nƣớc để ngăn 

ngừa thất thoát vào đƣờng thoát nƣớc thải. 

+ Nƣớc mƣa chảy tràn có lẫn chất ô nhiễm trong quá trình xây dựng đƣợc lắng tại 

các hố ga tạm thời và bùn lắng sẽ đƣợc nạo vét khi giai đoạn xây dựng kết thúc và đƣợc 

nhà thầu xây dựng dự án thu gom, mang đi xử lý theo quy định.  

B.2. Nƣớc thải sinh hoạt 

Chủ dự án thuê nhà vệ sinh di động phục vụ cho sinh hoạt của công nhân tại công 

trƣờng; 

Với tổng số công nhân trong giai đoạn thi công dự án là 100 ngƣời, lƣợng nƣớc thải 

phát sinh 8 m
3
/ngày, số lƣợng nhà vệ sinh di động cần thuê là 5 nhà vệ sinh. Mỗi nhà vệ 
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sinh có 3 buồng vệ sinh. Kích thƣớc 1 nhà vệ sinh là 260 × 237 × 135 (cm), bằng vật liệu 

composite nguyên khối, có thể tích bồn nƣớc: 1.050 lít và bồn phân: 1.200 lít; 

Bùn thải và nƣớc thải từ nhà vệ sinh sẽ đƣợc chủ dự án hợp đồng với đơn vị thu gom có 

chức năng vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định tần suất 1tháng/lần. 

Mặt khác, đơn vị thi công sẽ tổ chức địa điểm nghỉ ngơi và sinh hoạt cho công nhân 

tại vị trí khác công trƣờng, để đảm bảo an toàn cho công nhân và vệ sinh môi trƣờng cho 

khu vực xây dựng công trình. 

C. Khống chế ô nhiễm do chất thải rắn 

C.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Chủ dự án sẽ kết hợp với đơn vị thi công vận chuyển đến nơi xử lý hàng ngày theo 

quy định.  

Lập nội quy công trƣờng yêu cầu các công nhân không xả rác bừa bãi, phổ biến, quy 

định công nhân viên thi công không đƣợc vứt rác ngoài khu vực Dự án, đƣờng giao thông 

nội bộ của KCN. 

Mỗi ngày hoạt động sinh hoạt của công nhân thải ra khoảng 50 kg rác thải các loại. 

Chủ đầu tƣ sẽ trang bị 02 thùng chứa dung tích khoảng 120 lít, có nắp đậy để thu gom 

toàn bộ lƣợng rác thải sinh hoạt từ các lán trại của công nhân. Các thùng chứa đƣợc lót 

bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. Chất thải sau khi thu gom sẽ đƣợc bảo quản 

cẩn thận, không để xảy ra tình trạng các thùng chứa chất thải bị phân hủy bởi nƣớc mƣa 

và ánh sáng mặt trời (đặc biệt là đối với một số loại chất thải có khả năng gây ô nhiễm 

đất, hoặc đối với những chất thải có thành phần dễ hòa tan trong nƣớc hay dễ phân hủy, 

từ đó làm ô nhiễm nguồn nƣớc mặt và nƣớc ngầm). 

C.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng trong quá trình xây dựng 

Trong quá trình xây dựng Công ty sẽ phát sinh các loại chất thải rắn bao gồm xà bần, 

gỗ coppha phế thải, nylon, vật liệu phế thải khác, ... Các loại chất thải này đƣợc phân loại 

và xử lý cụ thể nhƣ sau: 

+ Thu gom bán cho các cơ sở có chức năng thu mua phế liệu các loại chất thải rắn có 

thể tái chế nhƣ kim loại vụn, nhựa, giấy, ximăng, … 

+ Đối với các loại chất thải không tái chế đƣợc thu gom và thuê cơ quan có chức 

năng vận chuyển đi xử lý cùng rác thải sinh hoạt. 

+ Chất thải rắn là xà bần dùng để san lấp những khu vực trũng hoặc san nền. 

+ Lƣợng chất thải rắn là đất phát sinh trong quá trình đào hố móng đƣợc tập trung ở 

vị trí thích hợp tại trong công trƣờng xây dựng và đƣợc sử dụng lấp đất hố móng, san lấp 

những khu vực trũng hoặc san nền. 

C.3. Chất thải rắn nguy hại 

+ Đối với chất thải nguy hại sẽ đƣợc phân loại, tập trung và chứa trong các thùng kín 

có dán nhãn và lƣu trong kho chứa chất thải tạm thời, đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ 

thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trƣờng. Do lƣợng chất thải nguy 

hại phát sinh là không nhiều nên toàn bộ chất thải này sẽ đƣợc Chủ đầu tƣ bảo quản trong 

kho chứa chất thải cho đến khi Dự án đi vào hoạt động sẽ giao cho đơn vị thu gom vận 

chuyển và xử lý đúng quy định. 
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+ Hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại để xử lý. Đơn vị này 

phải có giấy phép theo Thông tƣ 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng quy định về quản lý chất thải nguy hại. 

D. Khống chế tác động đến các đối tƣợng xung quanh 

- Quy định công nhân thi công thi công lắp đặt có những giải pháp cụ thể cho việc 

bảo vệ môi trƣờng trong quá trình thi công hạng mục công trình đảm nhiệm. 

- Khoanh vùng thi công và che chắn tạm bằng bạt che để tránh phân tán bụi vào môi 

trƣờng xung quanh. 

- Thƣờng xuyên quét dọn vệ sinh lối đi để tránh tích tụ bụi và phân tán bụi khi có 

gió. 

- Quy định các phƣơng tiện giao thông vận chuyển thiết bị máy móc tuân thủ các 

quy định an toàn giao thông khi tham gia giao thông. 

E. Khắc phục rủi ro, sự cố môi trƣờng 

E.1. Khắc phục sự cố rò rỉ nhiên liệu 

Trên thực tế cho thấy các tác động của hoạt động này đến môi trƣờng không khí cũng 

ít xảy ra, trừ khi xảy ra các sự cố rò rỉ, cháy nổ kho chứa nguyên, nhiên liệu. Các biện 

pháp phòng chống rò rỉ, phòng cháy chữa cháy (PCCC) nhƣ:  

+ Kho chứa nhiên liệu thoáng mát, an toàn, cách xa khu vực có nhiều công trình thi 

công. 

+ Sử dụng các dụng cụ chứa nhiên liệu phải ở trong tình trạng tốt, thƣờng xuyên 

kiểm tra các nắp đậy, phát hiện rò rỉ. 

+ Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ chữa cháy là bình CO2 còn hạn sử dụng và sẵn sàng 

ứng phó với các rủi ro. 

+ Hạn chế những ngƣời không phận sự vào khu vực kho chứa, phải có ngƣời chuyên 

trách quản lý. 

+ Chỉ dự trữ nhiên liệu đủ để sử dụng. 

E.2. Biện pháp an toàn lao động 

+ Quy định các nội quy làm việc tại công trình bao gồm: nội quy ra, vào công trƣờng; 

nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng thiết bị; nội quy về an toàn điện; 

an toàn giao thông; an toàn cháy nổ. 

+ Thiết kế chiếu sáng cho những nơi cần làm việc ban đêm. 

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy cho công nhân bằng nhiều hình thức 

khác nhau nhƣ in nội quy vào bảng treo tại công trƣờng, lán trại; tổ chức học nội quy; nhắc 

nhở tại hiện trƣờng. 

+ Tổ chức theo dõi tai nạn lao động, xác định nguyên nhân tai nạn và áp dụng các 

biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh xảy ra tai nạn tƣơng tự. 

+ Lắp đặt biển cấm ngƣời qua lại khu làm việc của thiết bị nâng. 

+ Lắp đặt biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ gây ra cháy nổ (kho xăng dầu, kho hóa 

chất, kho vật tƣ dễ cháy nổ, trạm biến áp…). 
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+ Trang bị các phƣơng tiện chữa cháy tại các kho (bình bọt, bình CO2, cát, hồ nƣớc, 

các khâu móc giật…). 

+ Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

Tăng cƣờng kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm 

việc. Kiên quyết đình chỉ công việc của công nhân khi thiếu trang bị bảo hộ lao động. 

Đây là những biện pháp mang tính khả thi cao. Tuy nhiên, để thực hiện triệt để thì Chủ 

dự án phải có ý thức bảo vệ môi trƣờng, coi trọng sự an toàn và sức khỏe của công nhân thi 

công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị và ngay bản thân các công nhân cũng phải có ý 

thức tự bảo vệ mình tránh xảy ra các trƣờng hợp đáng tiếc. 

E.3. Khắc phục sự cố cháy nổ 

+ Tập huấn an toàn lao động và phòng chống cháy nổ cho công nhân xây dựng trƣớc 

khi bắt đầu xây dựng dự án. 

+ Bố trí máy móc, thiết bị, thứ tự các kho bãi, nguyên vật liệu một cách thích hợp. 

Đặc biệt không chứa nhiên liệu gần khu vực gia nhiệt hoặc có nhiều ngƣời qua lại. 

Các thiết bị điện phải đƣợc kê, treo cao khỏi mặt đất để tránh chạm điện. 

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành  

2.1.  Đánh giá, dự báo các tác động đến môi trƣờng 

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ gây ra một số tác động đến môi trƣờng. Nhìn chung, 

các tác động này trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận hành thƣơng mại đều giống 

nhau về nguồn tác động nhƣng xét về lƣợng giai đoạn vận hành thử nghiệm sẽ ít hơn. 

Các nguồn gây tác động liên quan đến chất thải và không liên quan đến chất thải đƣợc 

tóm tắt nhƣ bảng sau: 

Bảng 4.16. Bảng tổng hợp nguồn gây tác động đến môi trƣờng trong giai đoạn vận 

hành của dự án 

STT 
Các hoạt 

động 
Nguồn gây tác động 

Xác suất/Tần 

suất xảy ra tác 

động 

1 

Hoạt động vận 

chuyển 

nguyên liệu, 

sản phẩm 

- Xe tải vận chuyển nguyên, nhiên liệu, sản 

phẩm ra vào khu vực thực hiện Dự án có 

phát sinh tiếng ồn, các chất gây ô nhiễm 

nhƣ: Bụi, khí thải giao thông: SOx, NOx,… 

gây tác động đến môi trƣờng không khí 

xung quanh. 

Trong suốt thời 

gian hoạt động 

của nhà máy. 

2 

Hoạt động sản 

xuất của Dự 

án 

- Các phƣơng tiện giao thông ra, vào khu vực 

phát sinh bụi,  SO2, CO, NO2, THC… 

- Công đoạn nhập nguyên liệu, nạp liệu 

- Bụi kim loại, khí thải chứa oxit kim loại 

phát sinh từ hoạt động sản xuất qua các công 

đoạn đúc kim loại. 

Trong suốt thời 

gian hoạt động 

của nhà máy. 
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STT 
Các hoạt 

động 
Nguồn gây tác động 

Xác suất/Tần 

suất xảy ra tác 

động 

- Bụi kim loại từ quá trình gia công cơ khí 

phay, tiện, đánh bi 

- Bụi, khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu gas 

LPG. 

- Khí thải từ quá trình sơn. 

- Nƣớc, khí thải từ quá trình xử lý bề mặt. 

- Phát sinh chất thải rắn là giẻ lau dính dầu 

mỡ trong quá trình bảo trì, bảo dƣỡng máy 

móc, … 

- Nhiệt thừa từ quá trình vận hành máy móc. 

- Phát sinh chất thải rắn công nghiệp không 

nguy hại (giấy từ hoạt động văn phòng, vật 

liệu đóng gói thừa, …) và CTNH (giẻ lau, 

bóng đèn, bao bì thải…). 

- Phát sinh các tác nhân vật lý nhƣ tiếng ồn, 

độ rung, nhiệt, … gây ảnh hƣởng trực tiếp 

đến cán bộ công nhân viên trong Dự án. 

3 

Sinh hoạt của 

cán bộ công 

nhân viên 

- Hoạt động hàng ngày của công nhân phát 

sinh chất thải rắn sinh hoạt, nƣớc thải. 

- Nƣớc thải sinh hoạt và nhà ăn  

- Mùi hôi do sự lên men và phân hủy kỵ khí 

chất hữu cơ trong chất thải rắn sinh hoạt và 

nƣớc thải từ bể tự hoại của Công ty. 

Trong suốt thời 

gian hoạt động 

của nhà máy. 

4 
Các nguồn 

khác 

- Cành cây khô, nƣớc mƣa chảy tràn trong 

khu vực dự án 

- Gián đoạn 

Bảng 4.17. Bảng tổng hợp nguồn gây tác động đến kinh tế - xã hội 

TT Các hoạt động Nguồn gây tác động 

1 
Quá trình vận chuyển nguyên 

vật liệu, sản phẩm 

Hƣ hỏng về nền móng, đƣờng giao thông trong 

khu vực, gây tai nạn giao thông. 

2 Hoạt động sản xuất của Dự án 

Góp phần vào sự phát triển kinh tế trong khu vực; 

Gây xáo trộn đời sống xã hội địa phƣơng và có 

thể gây ra những vấn đề về xã hội khác nhƣ trộm, 

cƣớp, đánh nhau,… 

3 

Sự cố về chập điện, cháy nổ 

trong khu vực Dự án, sự cố về 

thiên nhiên khác nhƣ sấm sét, 

bão lũ. 

Sự cố này gây tác hại đến tính mạng và của cải 

của chủ Dự án và trong khu vực thực hiện Dự án. 
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Đánh giá khả năng, xác suất gây ô nhiễm môi trƣờng của các nguồn gây ô nhiễm đƣợc 

tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 4.18. Khả năng gây ô nhiễm 

STT Khả năng gây ô nhiễm 

Ảnh hƣởng 

Hoạt động 
Bụi Tiếng ồn Khí thải Lỏng 

Chất thải 

rắn 

Vận chuyển nguyên 

liệu và sản phẩm 
      o  o  

Sản xuất           

Sinh hoạt của công 

nhân  
o  o  o      

Trong đó: 

o : Không có khả năng gây ô nhiễm 

 : Có khả năng gây ô nhiễm 

 : Nhiều khả năng gây ô nhiễm 

2.1.1. Nguồn gây ô nhiễm không khí 

a) Ô nhiễm bụi từ quá trình nhập liệu 

Đối với quá trình nhập nguyên liệu: Nguyên liệu cho sản xuất là thép, nhôm các loại 

đƣợc vận chuyển về Nhà máy đƣợc các cẩu trục nâng hạ xuống đƣa vào khu vực chứa 

nguyên liệu để chuẩn bị cho sản xuất. 

Đối với quá trình chuyển giao sản phẩm: Sau khi sản phẩm đƣợc hình thành, các sản 

phẩm đƣợc đóng thành từng kiện hàng đƣợc vận chuyển lên xe tải hoặc sử dụng cẩu trục 

nâng hàng lên xe tải để vận chuyển chuyển giao cho khách hàng.  

Nhƣ vậy, nguyên liệu nhập về tại Dự án không phải là nguyên liệu rời, các sản phẩm 

đƣợc đóng thành từng kiện tùy thuộc vào số lƣợng, kích thƣớc của từng loại sản phẩm. 

Do đó, các hoạt động trong quá trình nhập nguyên liệu và chuyển giao sản phẩm chủ yếu 

phát sinh bụi tại công đoạn di chuyển nguyên liệu vào Nhà máy và vận chuyển sản phẩm 

lên xe. Thành phần bụi chủ yếu là: bụi thép. 

 Bụi này sẽ ảnh hƣởng đến chất lƣợng môi trƣờng không khí trong khu vực dự án 

cũng nhƣ đến sức khỏe của công nhân trực tiếp làm việc trong khu vực. Tuy nhiên, bụi 

chỉ phát sinh mang tính cục bộ trong thời gian nhập và xuất kho. Ngoài ra, còn tùy thuộc 

vào thời tiết, thao tác của các phƣơng tiện và nhân công cũng nhƣ điều kiện vệ sinh công 

nghiệp mà lƣợng bụi phát sinh nhiều hay ít. Do đó, lƣợng bụi này chỉ phát sinh trong 

phạm vi bãi chứa là rất ít. Hầu hết đƣợc lắng tại khu vực bãi chứa và sẽ đƣợc thu hồi lại 

trong quá trình vệ sinh nhà xƣởng. Tuy nhiên, đối với các công nhân lao động trực tiếp tại 

các khu vực phát sinh bụi yêu cầu phải đƣợc bảo vệ an toàn bằng kính và khẩu trang. 

b) Ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động gia công cơ khí  

Tùy vào từng loại sản phẩm, thép đƣợc cắt theo các kích thƣớc khác nhau để có đƣợc 

các chi tiết kim loại, chuẩn bị cho các công đoạn gia công tiếp theo. Tại các công đoạn này, 
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nhà máy sử dụng các thiết bị: máy cắt, máy tiện, máy phay, máy mài... nên sẽ làm phát 

sinh bụi kim loại, gây ảnh hƣởng đáng kể đến công nhân tham gia sản xuất. 

+ Hoạt động cắt tạo hình: tại công đoạn này, vật liệu thép đƣợc gia công theo kích 

thƣớc cho sẵn. Quá trình này sẽ làm phát sinh bụi kim loại, kích thƣớc lớn nên khả năng 

phát tán không cao. Nguyên liệu đƣợc máy kéo vào bên trong máy, đến vị trí dao thì sẽ 

đƣợc cắt khúc theo đúng kích thƣớc đã định, phần sản phẩm sau khi cắt đƣợc đẩy ra một 

bên máy để thực hiện các công đoạn khác…, quá trình này đƣợc thực hiện bằng máy cắt tự 

động, bụi phát sinh sẽ rơi xuống sàn máy và đƣợc giữ lại trong máy. Phần bụi sinh ra bên 

trong máy không nhiều và sẽ đƣợc thu gom vào cuối ngày. Vì vậy ảnh hƣởng của bụi là 

không đáng kể. 

+ Hoạt động gia công tiện, phay kim loại: tại công đoạn này, vật liệu thép, nhôm đã 

cắt nhỏ đƣợc dập theo kích thƣớc đƣợc cài đặt sẵn trong máy. Quá trình này đƣợc thực 

hiện bằng máy dập tự động, tủ máy khép kín, máy cơ khí chính xác cao, bụi kim loại phát 

sinh có kích thƣớc lớn sẽ rơi xuống sàn máy và đƣợc giữ lại trong máy. Phần bụi sinh ra 

bên trong máy không nhiều và sẽ đƣợc công nhân thu gom vào cuối ngày. Vì vậy bụi kim 

loại phát sinh trong quá trình này không ảnh hƣởng đến công nhân. 

Bụi kim loại gây ra các tác động sau:  

- Tác động đối với con ngƣời và động vật: gậy tác nghẽn các cuống phổi làm giảm 

quá trình phân phối khí; gây ra chứng khí thũng, phá hoại các mao quản làm cản trở quá 

trình hô hấp; gây tổn thƣơng da, giác mạc mắt, bệnh ở đƣờng tiêu hóa; gây hƣ hại các mô 

phổi dẫn tới ung thƣ phổi. 

- Tác hại đối với thực vật: hầu hết các chất ô nhiễm không khí đều có tác dụng xấu 

đến thực vật, gây ảnh hƣởng không tốt đối với nhà nông và cây trồng. Khi bị tiếp xúc với 

bụi kim loại ở nồng độ cao, cây trồng chậm phát triển, cháy lá khô cây, cho hiệu quả năng 

suất thấp. Ngoài ra, bụi kim loại còn làm giảm khả năng quang hợp của cây do các bề mặt 

của lá bị che lấp. 

- Tác hại đối với vật liệu: một số loại bụi kim loại khi tiếp xúc với các thiết bị, đồ vật 

bằng kim loại trong không khí sẽ gây ăn mòn các đồ vật và thiết bị trên, đặc biệt là trong 

môi trƣờng nóng ẩm. 

- Tác động đến cảnh quan môi trƣờng: cảnh quan môi trƣờng cũng là vấn đề cần quan 

tâm đối với công tác giữ gìn và bảo vệ môi trƣờng. Môi trƣờng bị ô nhiễm sẽ làm giảm đi 

vẻ đẹp thiên nhiên của môi trƣờng, nhất là ngày nay, khi cuộc sống của con ngƣời đòi hỏi 

cần có nhiều hơn các khi du lịch, khu vui chơi giải trí và danh lam thắng cảnh. 

Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của bụi, thành phần chính là thép, nhôm. Các bụi kim 

loại này nặng, dễ dàng thu gom, không phát tán đi xa nên ảnh hƣởng của bụi chủ yếu đến 

công nhân trực tiếp vận hành các máy móc. Do đó, chủ đầu tƣ sẽ có biện pháp phòng ngừa, 

trang bị hệ thống thông gió trong khu vực sản xuất, đồng thời công nhân phải mang khẩu 

trang, mặc quần áo bảo hộ lao động.... và thực hiện khám sức khỏe định kỳ, không gây ảnh 
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hƣởng đến sức khoẻ công nhân. Các biện pháp giảm thiểu đƣợc mô tả tại phần tiếp theo  

của báo cáo. 

c) Hơi dầu khoáng từ quá trình gia công cắt dập có bổ sung dầu bôi trơn máy 

Theo WHO - 2013, hệ số ô nhiễm bụi phát sinh trong quá trình gia công có bổ sung dầu 

khoáng là 0,35 kg VOC/tấn dầu sử dụng. Thành phần của bôi trơn chủ yếu là dầu khoáng.  

Tải lƣợng, nồng độ hơi dầu khoáng phát sinh nhƣ sau: 

STT Thông số Đơn vị 

Vận hành thử 

nghiệm 

Vận hành thƣơng 

mại  

70%  100% 

1  
Tải lƣợng theo lý 

thuyết (Alt) 

kg/tấn 

nguyên liệu 
0,35 

2  
Khối lƣợng nguyên liệu 

sử dụng (B) 
Tấn/tháng 0,075 0,1 

3  Vận tốc gió (v) m/s 0,5 

4  
Chiều dài khu vực bị  

ảnh hƣởng (L) 
m 10 

5  
Chiều cao khu vực bị 

ảnh hƣởng (H) 
m 1,5 

6  

Tải lƣợng (A) 

A (mg/s) = 
610

.
3.600

ltA B

t

 


 

mg/s 0,455 0,607 

7  
Lƣu lƣợng (Q) 

Q (m
3
/s) = v × L×H 

m
3
/s 7,5 7,5 

8  
Nồng độ (C) 

C=A/Q 
mg/m

3
 0,064 0,08 

Hơi dầu khoáng, QĐ 

3733/2002/QĐ-BYT 
mg/m

3
 5 

Nhận xét: Nồng độ hơi dầu dầu khoáng phát sinh từ quá trình gia công trong giai đoạn 

vận hành thử nghiệm và vận hành thƣơng mại đều nằm trong giới hạn cho phép theo QĐ 

3733/2002/QĐ-BYT. 

Tại công đoạn này, nguyên liệu đƣợc máy kéo vào bên trong máy, đến vị trí dao 

cắt/dập theo đúng kích thƣớc đã định, phần sản phẩm sau khi cắt đƣợc đẩy ra một bên 

máy để thực hiện các công đoạn khác…, quá trình này đƣợc thực hiện bằng máy phay, 

tiện, dập tự động, tủ máy kín, dầu bôi trơn phát sinh sẽ rơi xuống sàn máy và đƣợc tuần 

hoàn tái sử dụng, định kỳ đƣợc lắn cặn và giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

Hơi dầu khoáng phát sinh với tải lƣợng thấp, tuy không có mùi hôi gây khó chịu nhƣng 

vẫn ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân làm việc nếu không có biện pháp giảm thiểu 

hợp lý.  
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d) Bụi phát sinh từ quá trình mài (đánh bóng) 

Trong hoạt động sản xuất của dự án, bụi phát sinh từ các công đoạn mài nhằm làm 

sạch bề mặt kim loại, loại bỏ ba via, vết xƣớc. Tại đây, bán thành phẩm đƣợc công nhân 

đƣa vào 1 trục quay nhám bằng giấy nhám hoặc bánh nỉ để mài nhẵn, bụi sẽ phát tán thu 

gom trong thiết bị, công nhân thực hiện công đoạn này sẽ đƣợc đeo mắt kính, găng tay và 

khẩu trang. Theo WHO, hệ số ô nhiễm bụi phát sinh trong quá trình sản xuất, gia công cơ 

khí cứ 1 tấn nguyên liệu sẽ phát sinh 6,9 kg bụi.  

STT Thông số Đơn vị 
Vận hành thử 

nghiệm 

Dự án hoạt 

động ổn định  

1  Tải lƣợng theo lý thuyết (Alt) 
kg/tấn kim 

loại 
6,9 6,9 

2  
Khối lƣợng kim loại sử dụng 

 (B) 

Tấn/năm - 848,5 

Tấn/tháng 50 70,71 

3  Thời gian làm việc (t) 

Ngày/tháng 26 26 

Ca/ngày 2 2 

Giờ/ca 8 8 

4  Vận tốc gió (v) m/s 0,5 0,5 

5  
Chiều dài khu vực bị  ảnh 

hƣởng (L) 
m 15 15 

6  
Chiều cao khu vực bị ảnh 

hƣởng (H) 
m 3 3 

7  

Tải lƣợng (A) 

A (mg/s) = 

610
.

3.600

ltA B

t

 


 

mg/s 230,36 325,78 

8  
Lƣu lƣợng (Q) 

Q (m
3
/s) = v × L×H 

m
3
/s 22,5 22,5 

9  
Nồng độ (C) 

C=A/Q 
mg/m

3
 10,2 14,4 

10  
Nồng độ bụi (QĐ 

3733/2002/QĐ-BYT) 
mg/m

3
 8 8 

Nhận xét: Nồng độ bụi tại giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận hành thƣơng mại 

đều vƣợt giới hạn bụi (C=8mg/m
3
) của tiêu chuẩn vệ sinh lao động Quyết định 

3733/2002/QĐ-BYT-10/10/2002.Vì vậy công ty cần có các biện pháp đảm bảo thu gom xử 

lý các bụi phát sinh. 

Ngoài ra, tham khảo thành phần hạt bụi phát sinh từ quá trình cắt tại Nghiên cứu mô 

hình thực nghiệm hiệu suất xử lý bụi của một số loại thiết bị cho phân  ưởng cơ khí - Tạp 

chí phát triển KH&CN, tập 13 số M2-2010, PGS.TS. Đinh Xuân Thắng, Nguyễn Thành 

Trung, Viện Môi trƣờng và Tài nguyên, ĐHQG-HCM (2010). 



Công ty TNHH Việt Nam Shibutani – Báo cáo đề xuất Giấy phép Môi trường  

 

     94 

 

Bảng 4.19. Thành phần hạt bụi kim loại 

Vị trí lấy mẫu 
Kích thƣớc hạt bụi µm 

<2 2÷5 5÷10 10÷20 20÷40 40÷60 >60 

Nồng độ bụi từ quá 

trình cắt (mg/m
3
) 

2,17 2,78 5,15 19,40 30,87 14,53 25,10 

Bụi phát sinh từ các công đoạn gia công kim loại của dự án là bụi kim loại có khối 

lƣợng riêng lớn nên chỉ tồn tại xung quanh nguồn gây bụi (máy cắt) khó phát tán vào môi 

trƣờng không khí trên diện rộng. 

Khi hít phải bụi kim loại từ quá trình gia công này sẽ ảnh hƣởng đến phổi và hô hấp, 

bụi bám vào mắt gây ra các bệnh về mắt nhƣ viêm màng tiếp hợp, viêm giác mạc. Bụi 

kim loại có cạnh sắc nhọn khi bám vào mắt làm xây xát hoặc thủng giác mạc, làm giảm 

thị lực của mắt. Nếu không có các biện pháp giảm thiểu hợp lý, bụi sẽ gây tác động đến 

môi trƣờng lao động cũng nhƣ sức khỏe và năng suất làm việc của công nhân viên. Do 

vậy, công ty sẽ có các biện pháp giảm thiểu đƣợc tối đa lƣợng bụi phát sinh trong khu 

vực sản xuất và hạn chế tác động xấu đến sức khỏe ngƣời lao động. 

e) Bụi, hơi dung môi từ quá trình sơn, sấy 

 Dự án thực hiện công nghệ sơn tĩnh điện tại nhà máy với hai dây chuyền sơn bột và sơn 

nƣớc. Công ty sử dụng công nghệ sơn và sấy hiện đại. Máy móc cho công đoạn sơn và sấy 

đƣợc thực hiện khép kín. Sản phẩm đƣợc đƣa vào buồng phun sơn bằng hệ thống giá treo. 

Sản phẩm đƣợc đƣa vào bên trong máy, súng phun đã đƣợc cài đặt sẵn sẽ tự động phun bột 

sơn lên sản phẩm.  

 Hơi dung môi từ công đoạn sơn, sấy này nếu phát sinh nhiều có thể gây ảnh hƣởng đến 

cảm quan, gây sự khó chịu cho công nhân trực tiếp sản xuất tại xƣởng. Thành phần sơn có 

pha dung môi khi in có thể phát sinh các hơi hóa chất chủ yếu là Toluene, Xylene, n-Butyl 

axetat, Methyl Isobuthyl Ketone, Methoxy Propanol. 

     Nếu công nhân làm việc trong môi trƣờng có nhiều hơi dung môi hữu cơ thì rất có khả 

năng bị các bệnh nghề nghiệp nhƣ các bệnh về hô hấp, mắt, ngộ độc,… ảnh hƣởng đến sức 

khỏe, năng suất lao động của công nhân. 

Nồng độ hơi dung môi đƣợc tính nhƣ sau: 

STT Thông số Đơn vị 
Dự án hoạt động 

ổn định 

1  Khối lƣợng sơn sử dụng Tấn/năm 49,012 

2  
Khối lƣợng dung môi bay hơi (chiếm 

khoảng 38% khối lƣợng sơn) (B) 
Tấn/tháng 1,55 

3  Thời gian làm việc (t) 

Ngày/tháng 26 

Ca/ngày 2 

Giờ/ca 8 
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STT Thông số Đơn vị 
Dự án hoạt động 

ổn định 

4  Vận tốc gió (v) m/s 0,5 

5  Chiều dài khu vực bị  ảnh hƣởng (L) m 10 

6  Chiều cao khu vực bị ảnh hƣởng (H) m 5 

7  

Tải lƣợng (A) 

A (mg/s) = 

910
.

3.600

B

t




 

mg/s 1.034,9 

8  
Lƣu lƣợng (Q) 

Q (m
3
/s) = v × L×H 

m
3
/s 25 

9  
Nồng độ (C) 

C=A/Q 
mg/m

3
 41,3 

10  

QĐ 

3733/2002/QĐ-

BYT 

QCVN 

03:2019/BYT 

QCVN 

02:2019/BTY 

Xylene 

mg/m
3
 

100 

Toluene 100 

n-Butyl axetat 500 

Methyl Isobuthyl 

Ketone 
150 

Methoxy Propanol KQĐ 

Nhận xét: Với kết quả tính toán nồng độ hơi dung môi phát sinh từ công đoạn sơn, sấy ở 

giai đoạn vận hành đều đạt so với tiêu chuẩn vệ sinh lao động Quyết định 3733/2002/QĐ-

BYT-10/10/2002 và QCVN 02:2019/BYT, QCVN 03:2019/BYT. Tuy nhiên để đảm bảo 

chất lƣợng không khí môi trƣờng lao động và không khí xung quanh công ty sẽ có các biện 

pháp cụ thể nhằm giảm thiểu khí thải phát sinh tại dự án, chi tiết sẽ đƣợc trình bày ở phần 

tiếp theo của báo cáo. 

f) Hơi hóa chất từ quá trình làm sạch bề mặt bằng hóa chất 

Nguyên tắc của quá trình xử lý bề mặt là sử dụng các hợp chất dung môi hữu cơ có khả 

năng hoà tan đƣợc dầu, quá trình này đƣợc thực hiện bằng thiết bị hiện đại và hoạt động tự 

động. Tại công đoạn này sẽ phát sinh các chất:  Ammonium bicarbonate, Hyđro florua, 

Axit nitric, Axit phosphoric …. 

Theo Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, của Alexander 

P.Economopoulos, trang 3 – 15, hệ số ô nhiễm khí thải phát sinh là 0,35 kg VOC/tấn hóa 

chất sử dụng, tổng nồng độ các chất ô nhiễm đƣợc tính nhƣ sau:  

Thông số Đơn vị Dự án hoạt động ổn định 

Tải lƣợng theo lý thuyết (Alt) kg/tấn 0,35 

Khối lƣợng hóa chất sử dụng Tấn/năm 10,22 

Thời gian làm việc 
Ngày/tháng 26 

Ca/ngày 2 
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Thông số Đơn vị Dự án hoạt động ổn định 

Giờ/ca 8 

Tải lƣợng   mg/s 0,2 

Thể tích máy tẩy dầu m
3
 19 

Nồng độ mg/m
3
 0,01 

QĐ 3733/2002/QĐ-

BYT, QCVN 

03:2019/BY, QCVN 

02:2019/BTY 

HF 

mg/m
3
 

0,1 

HNO3 5 

Ammonium 

bicarbonate    
KQĐ 

H3PO4 1 

Nhận xét: Với kết quả tính toán nồng độ hơi dung môi phát sinh từ công tẩy dầu ở giai 

đoạn vận hành thấp, tuy không có mùi hôi gây khó chịu nhƣng vẫn ảnh hƣởng đến sức 

khỏe của công nhân làm việc nếu không có biện pháp giảm thiểu hợp. 

g) Bụi phát sinh từ quá trình đánh rung 

Trong hoạt động sản xuất của dự án, bụi phát sinh từ các công đoạn loại bỏ ba vía 

bằng lồng rung. Tại đây, bán thành phẩm đƣợc cho vào lồng quay, các chi tiết sẽ va chạm 

với vật liệu loại bỏ ba vía (tùy sản phẩm mà vật liệu sẽ có kích thƣớc khác nhau), ma sát 

với nhau để loại bỏ ba vớ, bụi sẽ phát tán trong thiết bị, không phát tán ra bên ngoài môi 

trƣờng, công nhân thực hiện công đoạn này sẽ đƣợc đeo mắt kính, găng tay và khẩu 

trang. Theo WHO, hệ số ô nhiễm bụi phát sinh trong quá trình sản xuất, gia công cơ khí 

cứ 1 tấn nguyên liệu sẽ phát sinh 6,9 kg bụi. Tùy theo yêu cầu sản phẩm mới thực hiện 

công đoạn đánh rung, khối lƣợng đánh rung lớn nhất khoảng 100 tấn/năm. 

STT Thông số Đơn vị 
Dự án hoạt động 

 ổn định 

11  Tải lƣợng theo lý thuyết (Alt) 
kg/tấn kim 

loại 
6,9 

12  
Khối lƣợng kim loại sử dụng 

 (B) 

Tấn/năm 100 

Tấn/tháng 8,3 

13  Thời gian làm việc (t) 

Ngày/tháng 26 

Ca/ngày 2 

Giờ/ca 8 

14  Vận tốc gió (v) m/s 0,5 

15  Chiều dài khu vực bị  ảnh hƣởng (L) m 10 
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STT Thông số Đơn vị 
Dự án hoạt động 

 ổn định 

16  Chiều cao khu vực bị ảnh hƣởng (H) m 5 

17  

Tải lƣợng (A) 

A (mg/s) = 

610
.

3.600

ltA B

t

 


 

mg/s 38,24 

18  
Lƣu lƣợng (Q) 

Q (m
3
/s) = v × L×H 

m
3
/s 25 

19  
Nồng độ (C) 

C=A/Q 
mg/m

3
 1,5 

20  
Nồng độ bụi (QĐ 3733/2002/QĐ-

BYT) 
mg/m

3
 8 

Nhận xét: Nồng độ bụi tại giai đoạn vận hành thƣơng mại đều đạt giới hạn bụi 

(C=8mg/m
3
) của tiêu chuẩn vệ sinh lao động Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT-10/10/2002. 

Ngoài ra, tham khảo thành phần hạt bụi phát sinh từ quá trình cắt tại Nghiên cứu mô 

hình thực nghiệm hiệu suất xử lý bụi của một số loại thiết bị cho phân  ưởng cơ khí - Tạp 

chí phát triển KH&CN, tập 13 số M2-2010, PGS.TS. Đinh Xuân Thắng, Nguyễn Thành 

Trung, Viện Môi trƣờng và Tài nguyên, ĐHQG-HCM (2010). 

Bảng 4.20. Thành phần hạt bụi kim loại 

Vị trí lấy mẫu 
Kích thƣớc hạt bụi µm 

<2 2÷5 5÷10 10÷20 20÷40 40÷60 >60 

Nồng độ bụi từ quá 

trình cắt (mg/m
3
) 

2,17 2,78 5,15 19,40 30,87 14,53 25,10 

Bụi phát sinh từ các công đoạn gia công kim loại của dự án là bụi kim loại có khối 

lƣợng riêng lớn nên chỉ tồn tại xung quanh nguồn gây bụi (máy cắt) khó phát tán vào môi 

trƣờng không khí trên diện rộng. 

Khi hít phải bụi kim loại từ quá trình gia công này sẽ ảnh hƣởng đến phổi và hô hấp, 

bụi bám vào mắt gây ra các bệnh về mắt nhƣ viêm màng tiếp hợp, viêm giác mạc. Bụi 

kim loại có cạnh sắc nhọn khi bám vào mắt làm xây xát hoặc thủng giác mạc, làm giảm 

thị lực của mắt. Nếu không có các biện pháp giảm thiểu hợp lý, bụi sẽ gây tác động đến 

môi trƣờng lao động cũng nhƣ sức khỏe và năng suất làm việc của công nhân viên. Do 

vậy, công ty sẽ có các biện pháp giảm thiểu đƣợc tối đa lƣợng bụi phát sinh trong khu 

vực sản xuất và hạn chế tác động xấu đến sức khỏe ngƣời lao động. 

h) Bụi, khí thải từ quá trình gia công cơ khí và quá trình đúc nhôm 

- Nguồn ô nhiễm: 

+ Hoạt động cắt tạo hình: tại công đoạn này, vật liệu thép tấm đƣợc dập khuôn, gia 

công theo kích thƣớc cho sẵn. Quá trình này sẽ làm phát sinh bụi kim loại, kích thƣớc lớn 
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nên khả năng phát tán không cao. Nguyên liệu đƣợc máy kéo vào bên trong máy, đến vị 

trí dao thì sẽ đƣợc cắt khúc theo đúng kích thƣớc đã định, phần sản phẩm sau khi cắt 

đƣợc đẩy ra một bên máy để thực hiện các công đoạn khác…, quá trình này đƣợc thực 

hiện bằng máy cắt tự động, tủ máy kín, bụi phát sinh sẽ rơi xuống sàn máy và đƣợc giữ 

lại trong máy. Phần bụi sinh ra bên trong máy không nhiều và sẽ đƣợc thu gom vào cuối 

ngày. Vì vậy ảnh hƣởng của bụi là không đáng kể. 

+ Hoạt động gia công, cắt dập kim loại: tại công đoạn này, vật liệu thép tấm, đã cắt 

nhỏ đƣợc dập theo kích thƣớc đƣợc cài đặt sẵn trong máy. Quá trình này đƣợc thực hiện 

bằng máy dập tự động, tủ máy khép kín, bụi kim loại phát sinh có kích thƣớc lớn sẽ rơi 

xuống sàn máy và đƣợc giữ lại trong máy. Phần bụi sinh ra bên trong máy không nhiều 

và sẽ đƣợc công nhân thu gom vào cuối ngày. Vì vậy bụi kim loại phát sinh trong quá 

trình này không ảnh hƣởng đến công nhân.  

+ Hoạt động làm sạch bề mặt kim loại: Những bán thành phẩm chi tiết kim loại sẽ 

đƣợc gắn lên trục quay của máy đánh bóng và đƣợc ma sát trong lồng kín. Phần bụi sinh 

ra bên trong máy không nhiều và sẽ đƣợc công nhân thu gom vào cuối ngày. 

+ Quá trình đúc nhôm: Do nấu ở nhiệt độ cao nên thành phần khói bụi ngoại nhiệt 

độ cao còn lẫn 1 phần bụi oxit nhôm (Al2O3). Ngoài ra trong khói bụi còn chứa một phần 

nhỏ các khí CO, NO2, SO2, do các phản ứng cháy tạo thành. 

- Tác động 

+ Bụi phát sinh từ các công đoạn gia công, làm sạch bề mặt kim loại của dự án là bụi 

kim loại có khối lƣợng riêng lớn (d= 7-8) nên chỉ tồn tại xung quanh nguồn gây bụi (các 

máy cắt, gia công, đánh bóng,...) khó phát tán vào môi trƣờng không khí trên diện rộng. 

+ Bụi, khí thải từ quá trình nấu nhôm: công nhân làm việc trong môi trƣờng chứa 

nhiều bụi nhôm có nguy cơ nhiễm độc rất cao. Nếu hít phải nồng độ bụi nhôm trong 

không khí quá 0,15 mg/m
3
 thì sẽ ảnh hƣởng tới sức khỏe của công nhân và từ đó dẫn tới 

các bệnh về đƣờng ruột và hệ hô hấp,…  Khói, bụi, CO, SO2, NO2,bụi oxit nhôm… là 

nguyên nhân gây ra các bệnh ở ngƣời nhƣ mẩn ngứa, ung thƣ… Lƣợng khí thải xả trực 

tiếp ra môi trƣờng có thể gây ra các bệnh về đƣờng hô hấp nhƣ viêm phổi, ảnh hƣởng đến 

hệ thần kinh, gây buồn nôn, chóng mặt… 

Tác động của bụi kim loại đến con ngƣời và môi trƣờng: gây tác nghẽn các cuống phổi 

làm giảm quá trình phân phối khí; gây ra chứng khí thũng, phá hoại các mao quản làm 

cản trở quá trình hô hấp; gây tổn thƣơng da, giác mạc mắt, bệnh ở đƣờng tiêu hóa; gây hƣ 

hại các mô phổi dẫn tới ung thƣ phổi. Bệnh thƣờng phối hợp với viêm phế quản mãn, 

bệnh nhân ho, đau ngực, khó thở. Có thể tăng nguy cơ ung thƣ ở ngƣời nghiện thuốc lá. 

Khi hít phải bụi kim loại từ quá trình sản xuất này sẽ ảnh hƣởng đến phổi và hô hấp, bụi 

bám vào mắt gây ra các bệnh về mắt nhƣ viêm màng tiếp hợp, viêm giác mạc. Bụi kim 

loại có cạnh sắc nhọn khi bám vào mắt làm xây xát hoặc thủng giác mạc, làm giảm thị 

lực của mắt. Nếu không có các biện pháp giảm thiểu hợp lý, bụi sẽ gây tác động đến môi 

trƣờng lao động cũng nhƣ sức khỏe và năng suất làm việc của công nhân viên. Do vậy, 
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công ty sẽ có các biện pháp giảm thiểu đƣợc tối đa lƣợng bụi phát sinh trong khu vực sản 

xuất và hạn chế tác động xấu đến sức khỏe ngƣời lao động. 

i) Khí thải từ lò hơi đốt khí LPG 

Khi thực hiện dự án, nhằm cung cấp nhiệt cho các quá trình sấy sản phẩm Công ty đầu 

tƣ 01 lò hơi công suất 300.000kcal/h (sử dụng nhiên liệu LPG).  

Khí đốt hoá lỏng (viết tắt là LPG - Liquified Petroleum Gas) hay còn đƣợc gọi là gas, là 

hỗn hợp khí chủ yếu gồm Propane (C3H8) và Butan (C4H10) đã đƣợc hoá lỏng. Thành phần 

hỗn hợp LPG có tỷ lệ Propane/Butane là 50/50 ±10% (mol). 

 Do đó, khi đốt cháy LPG sẽ tạo ra CO2, lƣợng khí sinh ra trong 1 ngày theo phƣơng 

trình sau: 

C3H8 +10 O2 → 3CO2 + 4 H2O 

2C4H10 +13O2 → 8CO2 + 10H2O 

Tác hại của khí LPG gây ra cho con ngƣời nếu lƣợng khí này bị rò rỉ, thất thoát ra môi 

trƣờng xung quanh trong quá trình lƣu trữ, từ quá trình đốt khí LPG: 

- Giảm khả năng vận chuyển oxy của máu đến các tổ chức, tế bào do CO kết hợp với 

hemoglobin và biến thành cacboxyhemoglobin. 

- LPG ở thể lỏng bắn vào mắt có thế gây đóng băng tại mắt và gây mù; 

- Nồng độ khí LPG trên 1,0% có thể gây choáng nhẹ và có thể gây ngạt; 

- Nếu da tiếp xúc trực tiếp với LPG lỏng có thể gây hiện tƣợng bỏng lạnh. Bỏng nhẹ: 

gây tê cóng, đau nhói nhƣ kim châm và ngứa ở vùng da bị bỏng. Bỏng nặng: có cảm giác 

cháy rát, phổng rộp. 

Mặc dù, khí thải đốt gas có nồng độ các chất ô nhiễm thấp, không cần xử lý nhƣng để 

giảm thiểu các tác động cục bộ, Chủ dự án sẽ quan tâm và áp dụng biện pháp phát tán khí 

thải hợp lý để không gây tác động xấu đến môi trƣờng. 

j) Ô nhiễm bụi, khí thải từ các phƣơng tiện giao thông  

- Bụi (đất, cát, …) phát sinh từ quá trình xe ra vào nhà máy trong giai đoạn không 

đáng kể. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp kiểm soát lƣợng bụi trên thì sẽ tác động 

đáng kể đến môi trƣờng trong khu vực. 

- Bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu. Tùy theo điều 

kiện, chất lƣợng đƣờng sá, phƣơng tiện sử dụng, phƣơng thức bốc dỡ và tập kết nguyên 

liệu mà ô nhiễm bụi phát sinh nhiều hay ít. 

Các phƣơng tiện ra, vào Công ty gồm có: Xe tải chở nguyên nhiên liệu và thành phẩm 

xuất nhập nhà máy, xe của cán bộ, công nhân viên làm việc trong giai đoạn thử nghiệm. 

Phần lớn các chất gây ô nhiễm không khí do hoạt động này phát sinh từ quá trình đốt 

cháy nhiên liệu của động cơ đốt trong (chủ yếu là xăng, dầu DO) sản sinh ra các chất gây 

ô nhiễm không khí nhƣ: Bụi, khói, CO, NOx, SOx, THC, ... Lƣợng khí này rất khó định 

lƣợng vì đây là nguồn phân tán và chịu tác động của nhiều yếu tố tự nhiên khác nhƣ: chất 

lƣợng đƣờng xá, tốc độ gió, …  

 Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông 

đƣờng bộ tại Tp.HCM” cho thấy lƣợng nguyên liệu tiêu thụ trung bình tính chung cho 
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các loại xe gắn máy 2 và 3 bánh là 0,03 lít/km và các loại xe ô tô chạy dầu là 0,15 lít/km.  

Tại giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận hành thƣơn mại, công ty chỉ sử dụng 130 

công nhân hiện hữu, nhập thêm máy msoc tự động hóa, sẽ không tăng số lƣợng công 

nhân. 

Tính trung bình mỗi ngày mỗi xe chạy 0,2 km (tính trong khu vực cơ sở sản xuất) và 

trung bình khoảng 4,8 km trên các trục đƣờng xung quanh Dự án. Nhƣ vậy lƣợng nhiên 

liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông đƣợc trình bày ở bảng sau: 

Bảng 4.21. Lƣợng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông 

STT Loại phƣơng tiện 
Số lƣợt xe 

(lƣợt/ngày/5km) 

Mức tiêu 

thụ (lít/km) 

Tổng nhiên 

liệu (lít/ngày) 

1 Xe gắn máy trên 50cc 150 0,03 22,5 

2 Xe tải lớn 3,5 đến 16 tấn 8 0,15 6 

Hệ số ô nhiễm phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông theo đánh giá nhanh của Tổ 

chức Y tế Thế giới WHO đƣợc trình bày trong bảng sau. 

Bảng 4.22. Hệ số ô nhiễm phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông 

TT Loại phƣơng tiện 
Tải lƣợng ô nhiễm (g/ngày) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Xe gắn máy trên 50cc - 0,1872 0,234 15,35625 2,34 

2 
Xe tải lớn động cơ 

Diesel 3,5 đến 16 tấn 
0,016641 0,024768 0,21285 0,10836 0,04644 

Tổng cộng 0,016641 0,211968 0,44685 15,46461 2,38644 

 (Nguồn: Assessment of sources of air, water, and land pollution -WHO,) 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu  thường = 0,05%). 

Áp dụng với vành đai ảnh hƣởng do hoạt động giao thông vận tải là 0,2 km tính từ 

trung tâm, tải lƣợng các chất ô nhiễm không khí do các phƣơng tiện giao thông đƣợc thể 

hiện ở bảng sau. 

Bảng 4.23. Tải lƣợng ô nhiễm không khí do các phƣơng tiện giao thông 

TT Loại phƣơng tiện 
Tải lƣợng ô nhiễm (g/ngày) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Xe gắn máy trên 50cc - 0,072 0,09 5,90625 0,9 

2 
Xe tải lớn động cơ 

Diesel 3,5 đến 16 tấn 
0,011094 0,016512 0,1419 0,07224 0,03096 

Tổng cộng 0,011094 0,088512 0,2319 5,97849 0,93096 

(Lấy Khối lượng riêng của  ăng là 0,7kg/lít; dầu DO là 0,86 kg/lít) 

Tải lượng ô nhiễm = [Tổng lượng nhiên liệu (lít/ngày) × Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên 

liệu)] × Khối lượng riêng của  ăng  0,7 kg/lít  

Các phƣơng tiện giao thông ra, vào dự án sẽ đƣa vào môi trƣờng một khối lƣợng bụi: 

SO2, NO2, CO gây ô nhiễm không khí trong khu vực dự án. Việc kiểm soát và xử lý 

nguồn ô nhiễm từ hoạt động này là rất khó thực hiện, cần áp dụng các biện pháp giảm 

thiểu tại nguồn phát sinh nhƣ: nâng cao chất lƣợng phƣơng tiện, chất lƣợng đƣờng xá, 
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các phƣơng tiện giao thông không đƣợc chở quá trọng tải quy định khi dự án đi vào hoạt 

động chính thức. 

k) Nhiệt thừa, độ ẩm trong quá trình sản xuất 

Ô nhiễm nhiệt là một trong các nguồn ô nhiễm đáng quan tâm tại các dự án có sử dụng 

máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất. Trong quá trình hoạt động sản xuất của công 

ty, nhiệt thừa chủ yếu phát sinh từ quá trình vận hành máy móc thiết bị (nhiệt độ tại khu 

vực sản xuất 31
0
C), sấy (nhiệt độ tại khu vực sấy 31,8

0
C),…ảnh hƣởng đến sức khỏe của 

công nhân vận hành. 

- Bên cạnh đó, do điều kiện khí hậu vùng nhiệt đới ở miền Nam khá nóng bức, nhất là 

vào các tháng mùa khô, bức xạ mặt trời xuyên qua mái nhà xƣởng vào những ngày nắng 

gắt sẽ góp phần làm tăng nhiệt trong nhà xƣởng. Nhiệt độ trong môi trƣờng làm việc cao sẽ 

ảnh hƣởng đến sức khỏe và năng suất làm việc của công nhân. 

- Tác động:  

+ Nhiệt độ cao trong nhà xƣởng sản xuất là nguyên nhân của một số bệnh nghề nghiệp. 

Công nhân làm việc ở những nơi có nhiệt độ cao thƣờng có tỉ lệ mắc bệnh cao hơn so với 

các nhóm khác nhƣ bệnh tiêu hóa chiếm 15% so với 7,5%, bệnh ngoài da 6,3% so với 

1,6%. 

+ Rối loạn bệnh lý thƣờng gặp khi làm việc ở nhiệt độ cao là chứng say nóng và co 

giật. Chứng say nóng có triệu chứng chóng mặt, đau đầu, đau thắt ngực, buồn nôn, mạch 

nhanh, nhịp thở nhanh, suy nhƣợc cơ thể… nặng hơn có thể bị choáng, hôn mê. Chứng co 

giật gây nên do sự mất cân bằng nƣớc và điện giải, thƣờng bị giãn mạch, mạch nhanh nhỏ 

và đặc biệt có các cơn co giật kéo dài từ 1 – 3 phút. 

+ Những ảnh hƣởng của nhiệt từ quá trình sản xuất có gia nhiệt và từ các bức xạ mặt 

trời sẽ gây ra các chứng nhƣ: Rối loạn điều hòa nhiệt, say nóng, nhức đầu, chóng mặt, mất 

nƣớc và mất muối khoáng… từ đó dẫn đến hiện tƣợng giảm năng suất lao động và tăng cao 

khả năng gây tai nạn. Trong cơ thể con ngƣời sự chống đỡ với nhiệt chủ yếu bằng cách mất 

nhiệt qua da khi tiếp xúc với khí mát, nếu nhiệt độ bên ngoài bằng nhiệt độ cơ thể thì sự 

mất nhiệt bằng bức xạ và đối lƣu giảm, dẫn đến cơ thể chống đỡ bằng cách ra mồ hôi và 

xung huyết ngoại biên. Sự giản mạch ngoại biên có thể làm tụt áp, thiếu máu não. Ra mồ 

hôi nhiều gây khát dữ dội nếu uống nƣớc mà không có thêm muối thì gây giảm clo trong 

huyết tƣơng. Lƣợng muối mất cao nếu không bù đắp sẽ gây các tai biến do giảm clo nhƣ: 

Nhức đầu, mệt mỏi, nôn và đặc biệt là co rút cơ ngoài ý muốn. Nếu làm việc lâu dài sẽ gây 

chứng đau đầu kinh niên. 

l) Tiếng ồn, rung động trong sản xuất và các phƣơng tiện giao thông 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn phát sinh ở giai đoạn vận hành thử nghiệm chủ yếu từ các 

công đoạn sau:  

+ Nguồn phát sinh tiếng ồn trong giai đoạn hoạt động sản xuất phát sinh từ hoạt động 

vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm, đóng gói nhƣng chỉ mang tính chất gián đoạn 

không liên tục và chỉ trong khuôn viên nhà máy. 
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+ Từ hoạt động của các máy móc, thiết bị trong nhà máy nhƣ cắt dập kim loại,…Đây là 

nguồn ô nhiễm đặc trƣng cũng nhƣ là nguồn ô nhiễm chính của ngành nghề hoạt động của 

dự án. Tuy nhiên, theo thực tế tại công ty thì tiếng ồn chỉ có tính chất ô nhiễm cục bộ tại 

khu vực sản xuất và không đáng kể, chỉ cần trang bị đồ bảo hộ cho ngƣời công nhân lao 

động trực tiếp tại các công đoạn này. 

+ Từ hệ thống điều hòa nhiệt độ tại các khu nhà văn phòng. 

+ Từ các phƣơng tiện vận tải vận chuyển hàng ra vào nhà máy. Tiếng ồn này phát sinh 

từ động cơ, sự rung động của các bộ phận xe, từ ống xả khói…  

- Tác động:  

Tiếng ồn, rung động phát sinh trong khu vực sản xuất chủ yếu từ quá trình vận hành các 

loại máy móc phục vụ sản xuất và từ quá trình xuất – nhập nguyên vật liệu và sản phẩm, 

đồng thời tiếng ồn, rung động cũng phát sinh từ các phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật 

liệu. 

Tiếng ồn cao sẽ gây ảnh hƣởng đến công nhân trực tiếp sản xuất và gây ảnh hƣởng đến 

môi trƣờng xung quanh. Tác hại của tiếng ồn trƣớc hết là cơ quan thính giác chịu tác động 

trực tiếp của tiếng ồn làm giảm độ nhạy của tai, thính lực giảm sút gây nên bệnh điếc nghề 

nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn gây ra các chứng đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn 

thần kinh, rối loạn tim mạch, các bệnh về hệ thống tiêu hóa. Rung động gây nên các bệnh 

về thần kinh, khớp xƣơng. 

Cƣờng độ ồn phát sinh trong nhà máy thƣờng tƣơng đối cao nhƣng không liên tục 

(trung bình 75 – 85 dBA). Ngoài ra, tùy theo chu kỳ vận hành thiết bị, tiếng ồn cục bộ có 

thể > 80 dBA và chƣa vƣợt tiêu chuẩn cho phép tại khu vực sản xuất (Quyết định số 

3733/2002/QĐ-BYT của bộ trƣởng Bộ Y tế ngày 10/10/2002 quy định cho phép cƣờng độ 

ồn ≤ 85 dBA). Việc tiếp xúc thƣờng xuyên với nguồn ồn từ 80 dBA trở lên làm ức chế thần 

kinh trung ƣơng, gây trạng thái mệt mỏi khó chịu và làm giảm năng suất lao động, dễ dẫn 

đến tai nạn lao động. 

Khi dự án đi vào hoạt động, tiếng ồn phát sinh từ máy móc thiết bị sẽ gây ảnh hƣởng 

đến công nhân trực tiếp sản xuất và gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh. 

Bảng 4.24. Mức độ ồn ảnh hƣởng đến cơ thể 

STT Cƣờng độ ồn Ảnh hƣởng tới cơ thể 

1 20 – 35 dB Dễ chịu (phục hồi sức nghe, sức khỏe) 

2 40 – 50 dB Thích hợp (thoải mái để làm việc) 

3 60-80 dB Chịu đƣợc (trong thời gian có hạn) 

4 >80 dB Gây hại đến sức nghe, sức khoẻ 

5 130 dB Gây đau 
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STT Cƣờng độ ồn Ảnh hƣởng tới cơ thể 

6 140 dB Gây chấn thƣơng (điếc, chảy máu) 

Dựa vào bảng phân tích mức độ ảnh hƣởng tiếng ồn đối với cơ thể và kết quả đo độ ồn 

tại nhà máy hiện hữu 70dB, công ty đã có những biện pháp để giảm thiểu tiếng ồn, không 

ảnh hƣởng tiêu cực đến công nhân lao động trong nhà xƣởng khi đi vào hoạt động sản xuất 

chính thức. 

2.1.2. Nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc 

Khi dự án đi vào hoạt động thử nghiệm, dự báo nƣớc thải phát sinh từ các nguồn sau: 

- Nƣớc mƣa chảy tràn qua khu vực nhà máy cuốn theo cát, đất, rác rơi vãi xuống 

nguồn nƣớc. 

- Nƣớc thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên, khu lƣu trú có chứa cặn bã, các 

chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ, các chất dinh dƣỡng (N, P) và vi sinh vật. 

- Nƣớc thải sản xuất từ quá trình làm sạch ba vía bằng công đoạn đánh rung; nƣớc 

thải từ quá trình xử lý bề mặt. 

- Nƣớc thải sản xuất từ công đoạn gia công phay, tiện; công đoạn đúc; sơn sản 

phẩm. 

2.1.2.1. Nƣớc mƣa chảy tràn 

Vào những tháng mùa mƣa, nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt đƣờng nội bộ, sân, khu 

vực Công ty, ... Theo một số tài liệu nghiên cứu cho biết, nồng độ các chất gây ô nhiễm 

môi trƣờng có trong nƣớc mƣa rất thấp, cụ thể trong bảng sau:  

Bảng 4.25. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nƣớc mƣa chảy tràn 

STT Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 

1 Tổng N 0,5 – 1,5 

2 Tổng P 0,003 – 0,004 

3 COD 10 – 20 

4 TSS 30-50 

(Nguồn: Giáo trình cấp thoát nước, Hoàng Huệ ) 

Tuy nhiên, nƣớc mƣa là một dung môi có thể hoà tan rất nhiều chất, khi rơi xuống 

mặt bằng khu vực dự án sẽ hòa tan và cuốn theo các chất gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc. 

Làm tăng hàm lƣợng các chất lơ lửng, cuốn theo các chất thải rắn,… Vì vậy cần xây 

dựng đƣờng mƣơng thoát nƣớc mƣa riêng, có các hố gas lắng lọc các chất lơ lửng có 

trọng lƣợng lớn dễ lắng đọng và tách rác trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 

2.1.2.2. Nƣớc thải 

Bảng 4.26. Tổng lƣợng nƣớc cấp, thải phát sinh tại dự án 

STT 
Mục đích 

sử dụng 

Lƣợng nƣớc sử dụng 

(m
3
/ngày.đêm) 

Lƣợng nƣớc thải 

(m
3
/ngày.đêm) Phƣơng án xử 

lý nƣớc thải Hiện 

hữu 

Dự 

án 

Ổn 

định 

Hiện 

hữu 
Dự án 

Ổn 

định 

I. Lƣợng nƣớc cần xử lý sau khi sử dụng  
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STT 
Mục đích 

sử dụng 

Lƣợng nƣớc sử dụng 

(m
3
/ngày.đêm) 

Lƣợng nƣớc thải 

(m
3
/ngày.đêm) Phƣơng án xử 

lý nƣớc thải Hiện 

hữu 

Dự 

án 

Ổn 

định 

Hiện 

hữu 
Dự án 

Ổn 

định 

1 

Nƣớc cấp 

sinh hoạt 

công nhân 

viên 

5,2 0,8 6 5,2 0,8 6 

Đƣa về bể xử lý 

nƣớc thải sinh 

hoạt cho 100 

ngƣời xử lý 

2 Nƣớc cấp sản xuất cho công đoạn: 

2.1 

Nƣớc làm 

mát công 

đoạn đúc 

1 1,3 2,3 - - - 

Tuần hoàn tái 

sử dụng không 

thải bỏ 

2.2 

Nƣớc cấp 

tách khuôn 

công đoạn 

đúc 

0,05 0,08 0,13 0,05 0,08 0,13 
Thu gom chất 

thải nguy hại 

2.3 

Nƣớc dùng 

cho công 

đoạn đánh 

rung 

0,08 0,1 0,18 0,08 0,1 0,18 

Đƣa về 

HTXLNT sản 

xuất 1,2 

m
3
/ngày xử lý 

2.4 

Nƣớc dùng 

cho công 

đoạn gia 

công tại 

máy phay, 

tiện 

0,05 0,06 0,11 0,05 0,06 0,11 

Thu gom chất 

thải nguy hại, 1 

năm/lần 

2.5 

Nƣớc dùng 

cho quá 

trình sơn 

5 7 12 0,01 0,02 0,03 

Định kỳ 3-6 

tháng lắng cặn 

sơn giao đơn vị 

xử lý 

2.6 

Nƣớc cấp 

cho công 

đoạn xử lý 

bề mặt 

8 9 17 8 9 17 

Đƣa về 

HTXLNT sản 

xuất 25 m
3
/ngày 

xử lý 

II. Lƣợng nƣớc cấp tiêu hao, tuần hoàn tái sử dụng, không phát sinh nƣớc thải 

3 

Nƣớc phục 

vụ cho tƣới 

cây 

7,32 0 7,32 - - - - 

4 
Nƣớc cấp 

PCCC 
108 108 216 - - - - 

Tổng cộng lƣợng 26,7 18,34 45,04 13,39 10,06 23,45 - 
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STT 
Mục đích 

sử dụng 

Lƣợng nƣớc sử dụng 

(m
3
/ngày.đêm) 

Lƣợng nƣớc thải 

(m
3
/ngày.đêm) Phƣơng án xử 

lý nƣớc thải Hiện 

hữu 

Dự 

án 

Ổn 

định 

Hiện 

hữu 
Dự án 

Ổn 

định 

nƣớc sử dụng và 

cần xử lý (tính cho 

ngày sử dụng lớn 

nhất, không tính 

nƣớc PCCC) 

 Nƣớc thải sinh hoạt 

Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ khu sinh hoạt chung, nhà vệ sinh trong nhà máy có 

thể gây ô nhiễm bởi các chất hữu cơ dạng lơ lửng và hòa tan, các vi trùng gây bệnh. 

Nƣớc thải sinh hoạt của Dự án gồm nƣớc thải từ quá trình sinh hoạt của công nhân là 

một trong những nguyên nhân chính ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc mặt khu vực xung 

quanh. Nƣớc thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, dầu mỡ động vật, chứa 

lƣợng lớn các khuẩn Coliform và các vi khuẩn gây bệnh khác. Nƣớc thải không đƣợc xử 

lý có thể là nguồn gây bệnh truyền nhiễm đối với cộng đồng dân cƣ sống trong khu vực 

thông qua việc sử dụng nguồn nƣớc bị ô nhiễm. Ngoài ra, nƣớc thải sinh hoạt cũng là 

nguyên nhân gây ô nhiễm môi trƣờng đất và ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc ngầm.  

Bảng 4.27. Nồng độ các chất ô nhiễm đặc trƣng trong nƣớc thải sinh hoạt 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Nƣớc thải chƣa qua xử 

lý 

Giới hạn tiếp nhận KCN Long 

Đức 

1 pH - - 5,5 - 9 

2 TSS  mg/l 100 - 350 300 

3 BOD5 mg/l 110 - 400 300 

4 COD  mg/l 250 – 1.000 350 

5 Tổng N mg/l 20 - 85 40 

6 Tổng P mg/l 4 - 15 6 

7 Amoni mg/l 12 - 50 20 

8 Coliform  MNP/100ml 10
6
 ÷10

7
– 10

7
÷ 10

9
 KQĐ 

(Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, Lâm Minh Triết) 

Nhận xét: Hầu hết các chỉ tiêu ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt chƣa qua xử lý đều 

vƣợt giới hạn cho phép của HTXLNT của KCN Long Đức, do đó phải xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt sơ bộ trƣớc khi đấu nối vào HTXLNT của KCN Long Đức. 

 Nƣớc thải sản xuất 

- Nƣớc dùng cho công đoạn đánh rung: 0,18 m
3
/ngày chứa dầu mỡ, chất rắn lơ 

lửng,.. đƣợc đƣa về HTXLNT công suất 1,2m
3
/ngày hiện hữu xử lý. 

- Nƣớc thải công đoạn xử lý bề mặt khoảng 17m
3
/ngày đƣợc đƣa về HTXLNT hiện 

hữu công suất 25 m
3
/ngày xử lý. 

- Nƣớc thải lẫn dầu công đoạn phay tiện khoảng 0,11m
3
/lần/năm; nƣớc thải công 

đoạn sơn chứa cặn sơn khoảng 0,03 m
3
/lần/3-6 tháng; nƣớc thải lẫn hóa chất tách khuôn 
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khoảng 0,13 m
3
/ngày đƣợc định kỳ thu gom giao đơn vị xử lý chất thải nguy hại. 

     Tham khảo tại một số nhà máy có công đoạn làm sạch bề mặt trƣớc khi sơn, tính chất 

nƣớc thải nhƣ sau: 

Bảng 4.28. Tính chất nƣớc thải tham khảo tại một số nhà máy có công đoạn làm sạch 

bề mặt trƣớc khi sơn 

TT Thông số Đơn vị Giá trị 
Giới hạn tiếp nhận 

KCN Long Đức 

1 Phospho (P) mg/l 27,5 6 

2 Sắt (Fe) mg/l 3,95 0,81 

3 Kẽm (Zn) mg/l 3,73 2,43 

4 Chì (Pb) mg/l Không phát hiện 0,081 

5 
Nhu cầu oxy hóa học 

(COD) 

mg/l 
2600 300 

6 Dầu khoáng và chất béo mg/l Không phát hiện 4,05 

7 
Nhu cầu oxy sinh học 

(BOD5) 

mg/l 1200 
300 

8 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 

mg/l <6 
300 

9 Độ màu TCU 41,6 50 

10 pH - <7 5,5-9 

     Nƣớc từ quy trình làm sạch bề mặt có pH thấp, bị ô nhiễm hữu cơ nặng với các chỉ tiêu 

BOD, COD rất cao. Ngoài ra, các chỉ tiêu photpho, kẽm vƣợt giới hạn tiếp nhận của khu 

công nghiệp. 

     Dầu mỡ bám trên bề mặt kim loại có nguồn gốc từ động thực vật là những este phức 

tạp của glyerin và những axit béo bậc cao nhƣ stearic, palmitic,… Đối với loại này, 

chúng thuỷ phân trong môi trƣờng kiềm tạo thành xà phòng tan đƣợc trong nƣớc. Trong 

quy trình này, công đoạn xử lý bề mặt (bƣớc tẩy dầu mỡ) sử dụng dung dịch có tính kiềm 

để tẩy dầu.  

     Chủ dự án sẽ thực hiện xử lý toàn bộ nƣớc thải phát sinh đạt giới hạn tiếp nhận KCN 

Long Đức trƣớc khi đấu nối với hệ thống thu gom nƣớc thải chung của KCN. 

2.1.3. Tác động của chất thải rắn 

Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, các nguồn sinh ra chất thải rắn chủ yếu nhƣ 

sau: 
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- Chất thải rắn công nghiệp: là chất thải phát sinh từ hoạt động của dự án, bao gồm: 

chất thải rắn nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng: là chất thải rắn thải ra từ dự án bao gồm 

cả chất thải phát sinh từ các hoạt động của ngƣời lao động trong dự án. 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Tải lƣợng 

Theo báo cáo “Tình hình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt đô thị ở Việt Nam” (Cục 

bảo vệ môi trƣờng, năm 2010), định mức phát thải chất thải rắn sinh hoạt bình quân đầu 

ngƣời ở các đô thị loại II là 0,72 - 0,73 kg/ngƣời/ngày. Tuy nhiên, đối với công nhân viên 

làm việc 8 tiếng/ca, lƣợng rác thải trung bình lấy bằng 0,3 kg/ngƣời/ngày. Khối lƣợng 

công nhân viên hoạt động ổn định là 75 ngƣời. Khối lƣợng CTR đƣợc ƣớc tính theo từng 

giai đoạn vận hành nhƣ sau:  

75 ngƣời × 0,5kg/ngƣời/ngày = 37,5kg/ngày 

Rác thải này gồm các chất hữu cơ nhƣ vỏ trái cây, thực phẩm thừa, … và các chất có 

nguồn gốc vô cơ nhƣ túi nylon, lon, chai, các vật dụng cá nhân hƣ hỏng. 

Các tác động 

Việc xả thải bừa bãi rác thải lâu ngày sẽ làm tăng khối lƣợng chất thải rắn trong môi 

trƣờng. Sự phân hủy các chất thải sinh hoạt nhƣ thực phẩm, rau quả dƣ thừa sẽ phát sinh 

mùi hôi gây khó chịu và ô nhiễm môi trƣờng. Các loại rác thải khó phân hủy nhƣ túi 

nilon, giấy, vỏ lon khi thải vào môi trƣờng tự nhiên sẽ gây tích tụ trong môi trƣờng đất, 

nƣớc, làm mất mỹ quan và ảnh hƣởng đến giao thông thủy. Về lâu dài, các chất này sẽ 

phân hủy thành các hợp chất gây độc cho môi trƣờng đất, nƣớc, ảnh hƣởng đến sự sinh 

trƣởng phát triển của vi sinh vật trên cạn và dƣới nƣớc. Do đó, chất thải rắn cần đƣợc thu 

gom hàng ngày và đƣa đến khu vực xử lý đúng quy định. 

 Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng 

Trong quy trình sản xuất, chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng phát sinh đƣợc liệt 

kê theo bảng sau: 

 

 

 

CTR công nghiệp 

CTR công nghiệp 

thông thƣờng 

CTR nguy hại 

CTR sinh hoạt CTR công nghiệp 

không nguy hại 
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Bảng 4.29. Tổng hợp chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng phát sinh trong quy trình 

sản xuất  

TT Nhóm CTRCNTT Mã chất thải 

Hiện hữu 

2021 

(kg/năm) 

Dự án hoạt động ổn 

định 

(kg/năm) 

1 Nhôm phế liệu 18 01 08 1.234 2.200 

2 Kẽm phế liệu 18 01 08 37 200 

3 Nhựa phế liệu 18 01 06 240 600 

4 Giấy phế liệu 18 01 05 800 900 

5 Sắt phế liệu - 182 400 

6 Ván gãy, pallet gãy 18 01 07 0 40 

Tổng  2.493 4.340 

 Chất thải rắn nguy hại 

Trong quá trình sản xuất và hoạt động của nhà máy sẽ phát sinh các loại chất thải 

nguy hại sau: thùng chứa dầu (dầu máy dùng để bảo trì máy), hộp mực in, giẻ lau, bóng 

đèn huỳnh quang, ... Theo hoạt động dự án hiện hữu của công ty, lƣợng vụn kim loại, vụn 

kim loại dính dầu . 

Bảng 4.30. Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất  

STT Tên chất thải 

Trạng thái  

tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Mã 

CTNH 

Khối lƣợng (kg/năm)  

Hiện 

hữu 

2021 

Hoạt động 

ổn định 

1 

Nhũ tƣơng và dung 

dịch thải không có 

hợp chất halogen hữu 

cơ từ quá trình gia 

công tạo hình 

Lỏng 07 03 04 3.300 4.500 

2 

Vật thể dùng để mài 

đã qua sử dụng có các 

thành phần nguy hại 

(ví dụ đá mài, giấy 

ráp…) 

Rắn 07 03 10 0 700 

3 

Phoi từ quá trình gia 

công tạo hình hoặc 

vật liệu mài ra lẫn 

dầu, nhũ tƣơng hay 

Rắn 07 03 11 0 5.000 
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STT Tên chất thải 

Trạng thái  

tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Mã 

CTNH 

Khối lƣợng (kg/năm)  

Hiện 

hữu 

2021 

Hoạt động 

ổn định 

dung dịch thải có dầu 

hoặc các thành phần 

nguy hại khác 

4 

Xỉ hàn có các kim 

loại nặng hoặc các 

thành phần nguy hại 

Rắn 07 04 02 0 50 

5 

Cặn sơn, sơn và véc 

ni thải có dung môi 

hữu cơ hoặc các thành 

phần nguy hại khác 

Lỏng/rắn 08 01 01 200 1.000 

6 

Hộp mực in thải có 

các thành phần nguy 

hại 

Rắn 08 02 04 0 10 

7 
Bùn thải từ hệ thống 

xử lý nƣớc thải 
Bùn 12 02 02 0 2.000 

8 
Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
Rắn 16 01 06 2 10 

9 

Dầu  động cơ, hộp số 

và bôi trơn gốc 

khoảng thải không có 

clo 

Lỏng 17 02 02 0 100 

10 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 0 90 

11 
Bao bì cứng thải bằng  

kim loại 
Rắn 18 01 02 0 420 

12 
Bao bì cứng thải bằng 

nhựa 
Rắn 18 01 03 0 700 

13 

Giẻ lau, vải bảo vệ 

bảo vệ nhiễm thành 

phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 50 250 

14 Ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 0 10 

 Tổng số lƣợng 3.672 18.480 

 Tác hại của ô nhiễm chất thải rắn 

- Thành phần hữu cơ dễ phân hủy có trong chất thải rắn: Khi thải vào môi trƣờng 

mà không qua xử lý thích hợp sẽ gây ra nhiều tác hại cho môi trƣờng sống. Quá trình 
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phân hủy rác hữu cơ sẽ phát sinh ra các chất khí gây mùi hôi, tác động đến chất lƣợng 

không khí khu vực xung quanh, ảnh hƣởng đến cuộc sống và các hoạt động kinh tế khác 

trong vùng. 

- Các thành phần trơ trong chất thải rắn: bao gồm giấy các loại, nylon, … gây mất 

mỹ quan, cảnh quan khu vực xung quanh nhà máy. 

Các thành phần nguy hại trong chất thải sản xuất nhƣ: Giẻ lau dính thành phần nguy 

hại; Vật liệu hấp phụ;….khi thải vào môi trƣờng sẽ gây ô nhiễm nguồn nƣớc, đất, không 

khí gây tác hại cho sức khỏe con ngƣời và sinh vật. 

2.1.4. Tác động đến môi trƣờng xung quanh 

2.1.4.1.  Tác động đến môi trƣờng đất 

Khi Dự án đi vào hoạt động, các tác động đến môi trƣờng đất của nhà máy bao gồm 

các nguồn chính sau: 

 Nƣớc thải  

Nƣớc thải nếu không đƣợc thu gom và xử lý đúng mức khi thải vào môi trƣờng đất 

xung quanh sẽ làm sự tăng trƣởng và hoạt động của vi khuẩn trong đất, tức là làm giảm 

quá trình phân hủy các chất hữu cơ thành dinh dƣỡng cho cây trồng. Hệ thống thoát nƣớc 

không tốt vào những ngày mƣa lớn sẽ tạo thành dòng chảy gây xói lở đất trong khu vực. 

 Chất thải rắn 

Chất thải rắn bao gồm chất thải rắn sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt là rác thải nguy hại 

của nhà máy nếu không đƣợc thu gom và quản lý chặt chẽ sẽ đe dọa đến chất lƣợng môi 

trƣờng đất trong khu vực. 

 Tác động đến các đối tƣợng xung quanh và ngƣợc lại: 

Dự án đƣợc thực hiện trên phần đất hiện hữu của công ty nằm trong KCN Long Đức 

xung quanh dự án là các lô đất trống và đƣờng nội bộ của KCN. 

2.1.4.2. Tác động đến môi trƣờng nƣớc 

Trong quá trình hoạt động của Dự án có phát sinh nƣớc thải vệ sinh của 130 công nhân 

viên và chuyên gia chứa nhiều chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, chất dinh dƣỡng; vi sinh gây 

bệnh, … Đây là nguồn gốc gây ô nhiễm nguồn nƣớc mặt khu vực lân cận nếu không có 

biện pháp xử lý hiệu quả trƣớc khi chảy ra nguồn tiếp nhận. Tuy nhiên, trong quá trình 

hoạt động chủ đầu tƣ đã thực hiện biện pháp kỹ thuật để xử lý sơ bộ nƣớc thải trƣớc khi 

đấu nối vào HTXL nƣớc thải tập trung KCN Long Đức và sẽ có biện pháp dự phòng 

trong trƣờng hợp nƣớc không đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Nhƣ vậy có thể nói nƣớc 

thải phát sinh từ hoạt động của Dự án tác động đến khu vực xung quanh và các dự án lân 

cận không đáng kể. 

2.1.4.3. Tác động đến môi trƣờng không khí 

Khi Dự án đi vào hoạt động, môi trƣờng không khí của khu vực lân cận có thể bị tác 

động bất lợi do hoạt động sản xuất và hoạt động giao thông ra vào nhà máy. Các hoạt 

động này có thể phát sinh bụi, khí thải từ quá trình sản xuất và khí thải có chứa bụi, SOx, 

NOx, CO. 

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, chủ Dự án sẽ có các biện pháp khống chế giảm 

thiểu ô nhiễm môi trƣờng không khí, đồng thời sẽ bố trí thêm nhiều chậu cây cảnh để 
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giảm thiểu bụi, điều hòa môi trƣờng không khí xung quanh, giảm phát tán tiếng ồn nên 

tác động đến môi trƣờng không khí của Dự án đến khu vực lân cận là không đáng kể. 

2.1.4.4. Tác động do chất thải rắn  

Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ kéo theo quá trình phát sinh một lƣợng chất thải rắn 

nhất định. Nguồn chất thải này nếu không đƣợc quản lý tốt sẽ gây gây mùi khó chịu cho 

cán bộ công nhân viên và ảnh hƣởng đến các hộ dân xung quanh khu vực dự án. Trong 

quá trình hoạt động, chủ dự án sẽ quản lý chặt chẽ chất thải rắn, phân loại và lƣu giữ chất 

thải đúng quy định, đồng thời hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải đúng quy định để không ảnh hƣởng đến khu vực xung quanh 

cũng nhƣ các dự án lân cận. 

2.1.4.5. Tác động đến các dạng tài nguyên môi trƣờng trong khu vực 

Quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy gây những tác động đến tài nguyên môi 

trƣờng khu vực, một số tác động nhƣ sau: 

- Tác động đến tài nguyên đất khu vực do mục đích sử dụng đất thay đổi, một phần 

diện tích đất trồng dùng để xây dựng nhà xƣởng, đƣờng nội bộ, hệ thống cấp thoát 

nƣớc,… 

- Tác động đến tài nguyên nƣớc ngầm, nƣớc mặt khu vực do lƣợng nƣớc cung cấp 

cho hoạt động sản xuất cũng nhƣ lƣợng nƣớc thải ra của nhà máy mỗi ngày, và làm suy 

giảm nguồn tài nguyên nƣớc ở khu vực. 

2.1.5. Dự báo các rủi ro sự cố 

Những rủi ro, sự cố có thể xảy ra trong giai đoạn hoạt động sản xuất của dự án đƣợc 

xác định nhƣ sau: 

2.1.5.1. Tai nạn lao động  

Sự cố tai nạn lao động có thể gây thiệt hại về ngƣời và tài sản cũng nhƣ hoạt động sản 

xuất của toàn công ty. Nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn lao động là do: 

- Tình trạng sức khỏe của nhân viên không tốt: ngủ gật trong lúc làm việc, làm việc 

quá sức gây choáng váng,… 

- Do công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy về an toàn lao động nhƣ:  

 Quần áo, tóc tai không gọn gàng khi làm việc tại các máy móc thiết bị; 

 Bất cẩn của nhân viên trong quá trình làm việc, vận hành máy móc thiết bị, trong 

quá trình sử dụng điện; 

 Thói quen không sử dụng bảo hộ lao động khi làm việc; 

 Không thực hiện đầy đủ và đúng các nội quy sản xuất. 

Những tác động khi xảy ra tai nạn lao động: 

- Ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân viên trực tiếp lao động; 

- Có thể phải dừng sản xuất để xử lý sự cố, ảnh hƣởng đến tiến độ, kế hoạch sản 

xuất của toàn nhà máy; 

- Tai nạn lao động xảy ra có thể là nguyên nhân dẫn đến những sự cố khác nhƣ: sự 

cố rò rỉ nhiên liệu, sự cố cháy nổ do công nhân không chủ động đƣợc công việc. 

2.1.5.2. Sự cố cháy nổ, rò rỉ nguyên nhiên liệu 
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Sự cố gây cháy nổ khi xảy ra có thể dẫn tới các thiệt hại về kinh tế - xã hội và làm ô 

nhiễm cả 3 hệ sinh thái đất, nƣớc, không khí và gây thiệt hại về ngƣời và tài sản cho Nhà 

máy và cộng đồng dân cƣ xung quanh. Nguồn gốc phát sinh loại sự cố này từ kho chứa 

nguyên liệu và hóa chất (sơn, dung môi, dầu máy,…) có thể do các nguyên nhân sau: 

 Sự cố rò rỉ hóa chất, nguyên nhiên liệu: 

Trong quá trình sử dụng, lƣu trữ và vận chuyển nguyên nhiên liệu nhƣ dầu máy, sơn 

nƣớc, sơn bột, dung môi, hóa chất làm sạch bề mặt,… có thể xảy ra sự cố đổ vỡ và rò rỉ. 

Sự cố này xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhƣ sau: 

- Sử dụng, vận chuyển nguyên nhiên liệu và hóa chất không đúng các nguyên tắc kỹ 

thuật an toàn đã đề ra với từng chủng loại; 

- Va chạm mạnh, gây đổ tràn trong quá trình lƣu trữ và vận chuyển; 

- Lƣu trữ nguyên nhiên liệu và hóa chất trong các thùng chứa không đạt yêu cầu về 

chất lƣợng, mục đích; 

- Sử dụng các bình chứa nguyên nhiên liệu và hóa chất sai mục đích. 

Khi sự cố liên quan đến rò rỉ nguyên nhiên liệu và hóa chất xảy ra sẽ tác động đến 

môi trƣờng đất, nƣớc, không khí. Ngoài ra, các loại dầu rất dễ gây cháy khi gặp nguồn 

nhiệt, do đó khi xảy ra sự cố rò rỉ có thể gây sự cố cháy nổ làm thiệt hại về ngƣời và tài 

sản. 

 Sự cố cháy nổ 

- Kho nguyên liệu, hóa chất 

+ Sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu nếu không đƣợc phát hiện và xử lý kịp thời có thể 

gây ra sự cố này. 

+ Tồn trữ hoặc để nhiên liệu dễ bắt cháy ở khu vực có nguồn sinh nhiệt. 

+ Công nhân hút thuốc và vứt tàn thuốc trong kho; 

+ Sự cố chập điện, phát sinh tia lửa bén vào sản phẩm hay nguyên vật liệu gây cháy; 

+ Cháy lan từ 1 khu vực gần đó sẽ bén lửa sang khu vực kho gây cháy. 

- Sự cố về điện 

+ Các sự cố về thiết bị điện, lựa chọn thiết bị điện và dây điện không phù hợp với các 

trang thiết bị, máy móc khác, hoặc khi hệ thống cung cấp điện cho Dự án bị chập, nổ,… 

+ Dây trần, dây điện, động cơ, quạt... bị quá tải trong quá trình vận hành, phát sinh 

nhiệt và dẫn đến cháy, hoặc do chập mạch khi gặp mƣa going; 

+ Việc thiết kế và lắp đặt hệ thống điện tại các khu vực đặc thù (có khả năng xảy ra 

cháy) sẽ đƣợc tính toán và sử dụng thiết bị hợp lý. 

Các nguyên nhân, phạm vi ảnh hƣởng và cƣờng độ tác động của các nhóm sự cố cháy 

nổ nêu trên đƣợc đánh giá chi tiết nhƣ sau: 
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- Sự cố về các thiết bị điện: dây trần, dây điện, động cơ, quạt... bị quá tải trong quá 

trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy, hoặc do chập mạch khi gặp mƣa giông. 

- Việc thiết kế và lắp đặt hệ thống điện tại các khu vực đặc thù (có khả năng xảy ra 

cháy) sẽ đƣợc tính toán và sử dụng thiết bị hợp lý. 

- Sự cố chảy nổ khi máy móc, thiết bị làm việc dƣới áp lực quá cao, khi vận hành 

không đảm bảo các thông số kỹ thuật, hoạt động quá công suất cũng nhƣ không đảm bảo 

chất lƣợng thiết bị. 

2.1.5.3. Sự cố từ hệ thống giảm thiểu ô nhiễm 

Sự cố liên quan đến hệ thống thoát nƣớc nhƣ rò rỉ, bể đƣờng ống thoát nƣớc; sự cố bể 

tự họai, hơi dung môi, HTXL nƣớc thải xử lý không đạt giới hạn tiếp nhận nƣớc thải của 

KCN và các tiêu chuẩn về môi trƣờng: 

 Hệ thống thoát nƣớc 

- Hệ thống thu gom nƣớc thải, nƣớc mƣa bị nghẹt dẫn đến nƣớc thải bị chảy tràn ra 

môi trƣờng xung quanh. 

- Đƣờng ống dẫn nƣớc bị bể, bục do sử dụng trong thời gian lâu. 

 Đối với HTXL nƣớc thải, bể tự hoại: 

+ Thƣờng xuyên kiểm tra sự hoạt động của máy móc thiết bị và các hạng mục công 

trình của HTXL nƣớc thải, bể tự hoại. 

+ Kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của công nhân tại hệ thống XLNT để 

kịp thời phát hiện và ứng phó khi sự cố xảy ra. 

+ Đối với trƣờng hợp hệ thống xử lý nƣớc thải gặp sự cố, công ty sẽ liên hệ với đơn vị 

hạ tầng KCN Long Đức để thỏa thuận xử lý trong thời gian công ty khắc phục sự cố.  

+ Đối với các sự cố rò rỉ, vỡ đƣờng ống thoát nƣớc: thƣờng xuyên kiểm tra các mối 

nối, van khóa trên các hệ thống thoát nƣớc để phát hiện sớm các sự cố.. 

 Hệ thống xử lý khí thải, bụi, mùi 

- Các đƣờng ống dẫn khí bị gãy vỡ rò rỉ khí thải chƣa xử lý ra bên ngoài môi trƣờng. 

- Hệ thống xử lý bị quá tải, chất lƣợng khí đầu ra không đạt. 

- Các thiết bị của hệ thống xử lý bụi, khí thải bị hỏng và không đƣợc thay thế kịp 

thời nên chất lƣợng khí đầu ra không đạt quy chuẩn. 

 Khu vực lƣu trữ CTR: chất thải rắn nếu không đƣợc lƣu trữ theo quy định có thể bị 

rò rỉ, tràn đổ hoặc bị cuốn theo nƣớc mƣa chảy tràn gây ô nhiễm môi trƣờng cho nguồn 

tiếp nhận. Mặt khác, nếu kho chứa không đảm bảo yêu cầu về phòng chống cháy nổ khi 

xảy ra sự cố sẽ gây tác động rất lớn đến môi trƣờng, con ngƣời và tài sản. 

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện 

2.2.1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 

2.2.2.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt đƣờng giao thông nội bộ, sân,… đƣợc lọc rác 

có kích thƣớc lớn bằng các tấm lƣới thép hoặc các song chắn rác tại các hố ga trƣớc khi 
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chảy vào hệ thống cống thoát nƣớc mƣa. Các hố ga đƣợc định kỳ nạo vét, bùn thải thu 

gom sẽ thuê đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý; 

Dự án hiện hữu: Nƣớc mƣa từ mái tôn công trình hiện hữu đƣợc thu gom vào các 

ống đứng bằng nhựa sau đó đƣợc xả vào hệ thống thoát nƣớc mƣa của nhà máy bằng hệ 

thống ống bê tông cốt thép 300mm, tổng chiều dài 357m rồi chảy ra hệ thống thoát 

nƣớc mƣa chung của KCN với 1 vị trí đấu nối trên đƣờng N-2 của KCN Long Đức (tọa 

độ X;Y=1199268,54; 415716,41); 1 vị trí đấu nối trên đƣờng D-4 của KCN Long Đức 

(tọa độ X;Y=1199201,72; 415808,86). 

Dự án mở rộng, nâng công suất: Tại dự án mở rộng, nâng công suất công ty thực 

hiện xây mới một xƣởng sản xuất và sẽ xây dựng hệ thống thoát nƣớc mƣa hoàn chỉnh, 

kết nối vào hệ thống thóa nƣớc mƣa hiện hữu. Nƣớc mƣa từ mái tôn công trình mới sẽ 

đƣợc thu gom vào các ống đứng bằng nhựa sau đó sẽ đƣợc xả vào hệ thống thoát nƣớc 

mƣa của nhà máy bằng hệ thống ống BTCT 300mm, tổng chiều dài khoảng 240m rồi 

chảy vào hệ thống thoát nƣớc mƣa chung của dự án hiện hữu. 

Dự án hoạt động ổn định: Khi dự án đi vào hoạt động ổn định hệ thống thoát nƣớc 

mƣa tách biệt hoàn toàn với hệ thống thoát nƣớc thải. Nƣớc mƣa từ mái tôn công trình sẽ 

đƣợc thu gom vào các ống đứng bằng nhựa sau đó sẽ đƣợc xả vào hệ thống thoát nƣớc 

mƣa của nhà máy bằng hệ thống ống BTCT 300mm, tổng chiều dài khoảng 597m trƣớc 

khi đấu nối với hệ thống thu gom nƣớc mƣa của KCN  tại 1 vị trí đấu nối trên đƣờng N-2 

của KCN Long Đức (tọa độ X;Y=1199268,54; 415716,41); 1 vị trí đấu nối trên đƣờng D-

4 của KCN Long Đức (tọa độ X;Y=1199201,72; 415808,86). 

2.2.2.2. Thu gom, thoát nƣớc thải 

Sơ đồ phƣơng án thu gom và xử lý nƣớc thải của Nhà máy đƣợc trình bày nhƣ sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Phương án thu gom nước thải của dự án 

Nƣớc thải sinh hoạt  

6 m
3
/ngày 

Nƣớc thải sản xuất 

(nƣớc thải xử lý bề 

mặt) 17 m
3
/ngày 

Bể tự hoại 5 ngăn cải 

tiến xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt 100 ngƣời 
 

HTXLNT sản xuất 

Công suất 25m
3
/ngày 

Hố ga đấu nối KCN 

Long Đức 

Nƣớc thải sản xuất 

(nƣớc thải máy đánh 

rung) 0,18 m
3
/ngày 

HTXLNT sản xuất 

Công suất 1,2 m
3
/ngày 

HTXL nƣớc thải 

tập trung của KCN 

Nguồn tiếp nhận 
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Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh đƣợc thu gom bằng hệ thống 

ống nhựa PVC Ø200 về bể tự hoại 5 ngăn cải tiến theo phƣơng thức tự chảy. Chiều dài 

đƣờng ống thu gom nƣớc thải về bể tự hoại 5 ngăn cải tiến là 102m. 

      Nƣớc thải sản xuất từ công đoạn xử lý bề mặt đƣợc thu gom bằng ống nhựa PVC Ø49 

đƣa về hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất công suất 25 m
3
/ngày xử lý, tổng chiều dài 

đƣờng ống thu gom nƣớc thải khu xử lý bề mặt đến hệ thống xử lý là 49m. 

      Nƣớc thải sản xuất từ công đoạn đánh rung đƣợc thu gom bằng ống nhựa PVC Ø49 

đƣa về hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất công suất 1,2 m
3
/ngày xử lý, tổng chiều dài 

đƣờng ống thu gom từ các máy rung đến hệ thống là 11m. 

      Hệ thống thoát nƣớc thải của KCN Long Đức đã đƣợc đầu tƣ thực hiện hoàn chỉnh, chỉ 

cần đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc chung của KCN và đƣợc dẫn về trạm xử lý nƣớc thải 

tập trung của KCN Long Đức. 

2.2.2.3. Xử lý nƣớc thải 

Bảng 4.31. Thống kê lƣợng nƣớc thải sinh hoạt của dự án hiện hữu và dự án nâng công 

suất 

STT 
Mục đích 

sử dụng 

Lƣợng nƣớc sử dụng 

(m
3
/ngày.đêm) 

Lƣợng nƣớc thải 

(m
3
/ngày.đêm) Phƣơng án xử 

lý nƣớc thải Hiện 

hữu 

Dự 

án 

Ổn 

định 

Hiện 

hữu 
Dự án 

Ổn 

định 

I. Lƣợng nƣớc cần xử lý sau khi sử dụng  

1 

Nƣớc cấp 

sinh hoạt 

công nhân 

viên 

5,2 0,8 6 5,2 0,8 6 

Đƣa về bể xử lý 

nƣớc thải sinh 

hoạt cho 100 

ngƣời xử lý 

2 Nƣớc cấp sản xuất cho công đoạn: 

2.1 

Nƣớc làm 

mát công 

đoạn đúc 

1 1,3 2,3 - - - 

Tuần hoàn tái 

sử dụng không 

thải bỏ 

2.2 

Nƣớc cấp 

tách khuôn 

công đoạn 

đúc 

0,05 0,08 0,13 0,05 0,08 0,13 
Thu gom chất 

thải nguy hại 

2.3 

Nƣớc dùng 

cho công 

đoạn đánh 

rung 

0,08 0,1 0,18 0,08 0,1 0,18 

Đƣa về 

HTXLNT sản 

xuất 1,2 

m
3
/ngày xử lý 

2.4 

Nƣớc dùng 

cho công 

đoạn gia 

công tại 

0,05 0,06 0,11 0,05 0,06 0,11 

Thu gom chất 

thải nguy hại, 1 

năm/lần 
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STT 
Mục đích 

sử dụng 

Lƣợng nƣớc sử dụng 

(m
3
/ngày.đêm) 

Lƣợng nƣớc thải 

(m
3
/ngày.đêm) Phƣơng án xử 

lý nƣớc thải Hiện 

hữu 

Dự 

án 

Ổn 

định 

Hiện 

hữu 
Dự án 

Ổn 

định 

máy phay, 

tiện 

2.5 

Nƣớc dùng 

cho quá 

trình sơn 

5 7 12 0,01 0,02 0,03 

Định kỳ 3-6 

tháng lắng cặn 

sơn giao đơn vị 

xử lý 

2.6 

Nƣớc cấp 

cho công 

đoạn xử lý 

bề mặt 

8 9 17 8 9 17 

Đƣa về 

HTXLNT sản 

xuất 25 m
3
/ngày 

xử lý 

II. Lƣợng nƣớc cấp tiêu hao, tuần hoàn tái sử dụng, không phát sinh nƣớc thải 

3 

Nƣớc phục 

vụ cho tƣới 

cây 

7,32 0 7,32 - - - - 

4 
Nƣớc cấp 

PCCC 
108 108 216 - - - - 

Tổng cộng lƣợng 

nƣớc sử dụng và 

cần xử lý (tính cho 

ngày sử dụng lớn 

nhất, không tính 

nƣớc PCCC) 

26,7 18,34 45,04 13,39 10,06 23,45 - 

2.2.1.3.1. Xử lý nƣớc thải sinh hoạt 

 Hiện hữu: Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân viên hiện 

hữu theo các đƣờng ống PVC Ø200 đƣa về bể tự hoại 5 ngăn cải tiến hiện hữu để xử lý 

(bể tự hoại 5 ngăn cải tiến công suất xử lý cho 100 ngƣời, V= 14,164 m
3
). Sau đó đấu nối 

với hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN (1 điểm nằm trên đƣờng N-2) tọa độ X;Y= 

1199279,45; 415732,40. 

 Dự án hoạt động ổn định: Tại dự án mở rộng, nâng công suất thực hiện xây mới 

một xƣởng sản xuất và không có nhà vệ sinh, số lƣợng ngƣời tăng lên không nhiều (tăng 

thêm 10 công nhân), công nhân viên toàn dự án sẽ sử dụng các nhà vệ sinh tại xƣởng 

hiện hữu vì vậy phƣơng án thu gom, xử lý nƣớc thải sinh hoạt không thay đổi. Toàn bộ 

nƣớc sinh hoạt phát sinh theo đƣờng ống PVC Ø200 đƣa về bể tự hoại 5 ngăn cải tiến 

hiện hữu để xử lý (bể xử lý nƣớc thải sinh hoạt cho 100 ngƣời V= 14,164 m
3
). 

 Dự án hoạt động ổn định: chiều dài đƣờng ống thu gom nƣớc thải phát sinh từ 

công ty về bể tự hoại 5 ngăn cải tiến xử lý nƣớc thải sinh hoạt là 102 m. Nƣớc thải sinh 

hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân viên theo các đƣờng ống PVC Ø200 đƣa về bể 
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tự hoại 5 ngăn cải tiến hiện hữu để xử lý (bể tự hoại 5 ngăn cải tiến công suất xử lý cho 

100 ngƣời, V= 14,164 m
3
). Sau đó đấu nối với hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN 

Long Đức (1 điểm nằm trên đƣờng N-2) tọa độ X;Y= 1199279,45; 415732,40. 

Sơ đồ bể tự hoại 5 ngăn cải tiến hiện hữu xử lý nƣớc thải sinh hoạt cho 100 ngƣời: 

 

 

(1)Ngăn thiếu khí 1 (2) Ngăn thiếu khí 2 (3) Ngăn hiếu khí  

(4) Ngăn chứa nƣớc ra (5) Ngăn khử trùng 

Hình 3.2. . Quy trình bể tự hoại 5 ngăn cải tiến 

Thuyết minh quy trình xử lý nƣớc thải 

    Toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ dự án đƣợc dẫn đến bể tự hoại 5 ngăn cải tiến 

hiện hữu tại công ty. Đầu tiên nƣớc thải đƣợc dẫn đến ngăn thiếu khí 1 với chức năng thu 

gom toàn bộ nƣớc phát sinh, tại bể này sẽ phân tách nƣớc và cặn chất thải. Nƣớc thải sau 

phân tách dẫn đến ngăn thiếu khí 2 với nhiệm vụ khử nitrat.  

     Nƣớc sau khi qua ngăn thiếu khí 2 dẫn đến ngăn hiếu khí sử dụng giá thể và màng lọc 

nhằm xử lý BOD5, khử nitrat hóa và tách pha lấy nƣớc sạch. Tại đây nitơ trong nƣớc thải 

dƣới tác động của vi sinh vật, NH4
+
 sẽ đƣợc chuyển hóa thành NO2 và NO3

-
. Quá trình 

tạo thành NO2
-
 gọi là quá trình nitrit hóa, vi khuẩn Nitrosomonas sẽ chuyển hóa NH4

+
 

thành NO2.  

NH4
+
 + 3/2O2  NO2

-
 + H2O + 2H

+
 

Quá trình tạo thành NO3
-
 gọi là quá trình nitrat hóa, vi khuẩn Nitrobacter tiếp tục 

chuyển hóa NO2
-
 thành NO3

-
.  

NO2
-
 + 1/2O2  NO3

-
 

Nƣớc tại bể hiếu khi một phần nhỏ đƣợc hồi lƣu về bể thiếu khí 2 sẽ làm tăng khả 

năng hoạt động của vi sinh tạo sinh khối giải phóng năng lƣợng giảm lƣu lƣợng khí cần 

cung cấp. 

Nƣớc tiếp tục đƣợc dẫn đến bể chứa nƣớc ra sau xử lý. Nƣớc tại bể này một phần 

đƣợc hồi lƣu về bể hiếu khí với mục đích pha loãng và đảm bảo cung cấp lƣợng nƣớc thải 

cho bể này và một phần nƣớc đƣợc thoát ra ngoài. Trƣớc khi nƣớc đƣợc dẫn ra bên ngoài 

sẽ qua một ngăn nhỏ khử trùng để đảm bảo khử các vi khuẩn có trong nƣớc thải trƣớc ra 

hố ga đấu nối nƣớc thải KCN Long Đức. 

1 2 3 4 
5 
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2.2.1.3.2. Xử lý nƣớc thải sản xuất 

Nƣớc thải sản xuất cần xử lý tại nhà máy của dự án phát sinh từ 2 nguồn: công đoạn 

đánh rung và công đoạn xử lý bề mặt. 

+ Đối với công đoạn đánh rung chứa chủ yếu là các chất rắn lơ lửng, dầu mỡ khoáng 

sẽ đƣa về hệ thống xử lý nƣớc thải công suất thiết kế 1,2m
3
/ngày xử lý. 

 + Nƣớc thải từ công đoạn xử lý bề mặt chứa chủ yếu kim loại nặng đƣa về hệ thống 

xử lý nƣớc thải sản xuất hiện hữu công suất thiết kế 25m
3
/ngày đêm. 

Ngoài ra dự án có phát sinh nƣớc thải lẫn dầu từ công đoạn phay, tiện; nƣớc thải cặn 

sơn; nhũ tƣơng (hóa chất và nƣớc tại công đoạn tách khuôn) đƣợc định kỳ thu gom giao 

đơn vị xử lý chất thải nguy hại.  

Sơ đồ công nghệ của HTXL sản xuất công suất thiết kế 25m
3
/ngày xử lý nƣớc thải 

công đoạn xử lý bề mặt nhƣ sau: 

 
Hình 3.3. HTXL nước thải sản xuất công suất 25 m

3
/ngày đêm  

Thuyết minh quy trình xử lý nƣớc thải: 

Nƣớc thải từ quá trình xử lý bề mặt đƣợc dẫn về bồn chứa nƣớc thải đầu vào. Ở đây, 

nƣớc thải đƣợc lƣu chứa và bơm từng đợt lên bể phản ứng có sử dụng axit, than hoạt tính 

Bồn chứa nƣớc ra 
 

Nƣớc thải cần xử lý 

Bồn chứa nƣớc thải  

 

Bồn điều chỉnh pH  
 

Bồn trung hòa  
 

Bồn lắng cặn 

Nƣớc ra đạt giới hạn tiếp 

nhận KCN Long Đức 

H2SO4, than 

hoạt tính Bồn phản ứng 
 

Thiết bị ép bùn 

  

 

Bùn thu 

gom giao 

dơn vị 
 

Ca(OH)2 

H2SO4 
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nhằm xử lý các hóa chất có trong quá trình xử lý bể mặt. Tiếp theo nƣớc đƣợc chảy tràn 

sang bồn điều chỉnh pH. Tại bồn điều chỉnh pH, vôi sẽ đƣợc châm vào nƣớc thải nhằm 

tạo điều kiện thuận lời cho quá trình lắng cặn phía sau. Nƣớc thải tiếp tục đƣợc chảy tràn 

sang bồn lắng cặn. Ở đây, nhờ tác dụng của trọng lực, các bông cặn sẽ lắng xuống đáy 

bể. Phần bùn lắng dƣới đáy bể đƣợc bơm qua thiết bị nén bùn, qua máy ép bùn để loại bỏ 

nƣớc trong bùn. Bùn thải sẽ đƣợc đơn vị thu gom chất thải nguy hại thu gom và xử lý. 

Nƣớc thải từ quá trình ép bùn sẽ đƣợc chảy về bể trung hòa có châm axit để tiếp tục xử lý 

trƣớc khi nƣớc đƣợc dẫn đến bể chứa nƣớc ra và thoát ra ngoài. Nƣớc thải đầu ra đạt giới 

hạn tiếp nhận KCN Long Đức. 

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định phát sinh 17m
3
/ngày nước thải sản xuất công 

đoạn xử lý bề mặt, công suất xử lý của HTXL nước thải sản xuất công suất 25m
3
/ngày 

đủ khả năng xử lý nên chủ dự án vẫn tiếp tục sử dụng HTXL nước thải sản xuất này 

cho dự án mở rộng, nâng công suất. 

Bảng 4.32. Các thông số kỹ thuật của HTXL nƣớc thải sản xuất công suất 25m
3
/ngày 

đêm 

STT Tên bể Số lƣợng Thông số kỹ thuật 

1  Bồn chứa nƣớc thải 2 
2 bồn tổng thể tích 10.000 lít, 

bồn Inox 

2  Bể phản ứng 1 
Bồn nhựa model Suiko MH-300, 

V=300 lít 

3  Bể điều chỉnh  pH 1 
Bồn nhựa model Suiko MH-300, 

V=300 lít 

4  Bể lắng cặn 1 
Bồn nhựa model Suiko MH-300, 

V=300 lít 

5  Bể trung hòa 1 
Bồn nhựa model Suiko MH-300, 

V=300 lít 

6  Bể chứa nƣớc ra 1 
Bồn nhựa model Suiko MH-300, 

V=200 lít 

7  Máy ép bùn 1 Công suất 0,5 MPA 

Bảng 4.33. Các hóa chất sử dụng cho HTXL nƣớc thải sản xuất 25m
3
/ngày đêm 

STT Tên hóa chất 
Khối lƣợng 

(tấn/năm) 

1  Acid Sulfuric (H2SO4) 2 

2  Canxi hydro oxit (Ca(OH)2) 2 

3  Than hoạt tính 2 

Đối với nƣớc thải sản xuất từ công đoạn đánh rung đƣợc đƣa về HTXLNT công 

suất 1,2 m
3
/ngày, quy trình công nghệ nhƣ sau: 



Công ty TNHH Việt Nam Shibutani – Báo cáo đề xuất Giấy phép Môi trường  

 

     120 

 

Hình 3.4. HTXL nước thải sản xuất công suất 1,2 m
3
/ngày  

Thuyết minh quy trình 

Toàn bộ nƣớc thải công đoạn rung sản phẩm tại dự án đƣợc đƣa đến hệ thống xử lý 

nƣớc thải sản xuất công suất 1,2 m
3
/ngày với các bồn riêng biệt và chức năng xử lý khác 

nhau: 

Bồn trộn đều: với chức năng thu gom nƣớc và sử dụng máy thổi gió để đƣa không khí 

vào trong bồn, lợi dụng sự nhào trộn trong không khí làm cho chất nƣớc trong nƣớc thải 

đều đặn và có tác dụng điều tiết lƣu lƣợng nƣớc thải. 

Bồn phản ứng: Sử dụng NaOH để điều khiển độ pH ở khoảng 7～7,8; thêm vào PAC 

và thuốc tẩy màu để phân bổ trong nƣớc, mang theo tính chất ổn định của các hạt nhựa 

chịu tải tĩnh điện, dựa vào tác dụng của tầng phân tán các hạt nén,hấp thụ,điện trung hòa 

 

 

 

 

 

Máy ép cặn 
 

Nƣớc thải xử lý 

Bồn trộn đều 

V=500L 

 

Bồn phản ứng 

V=300L 
 

Bồn đông tụ keo 

V=300L 
 

Bồn lắng đọng 

V=500L 
 

Bồn dòng chảy 

V=500L 
 

Thu gom 

giao dơn vị 

xử lý 

 

Bùn đất 

bánh 

Chất 

lọc 

chảy 

về 
 

Bồn chựng lại 

V=300L 
 

Nƣớc ra đạt giới hạn tiếp 

nhận KCN Long Đức 

RO-600 

Polymer 

NaOH, 

PAC 
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và các dàn,để phá hủy tính chất ổn định giữa các hạt,giảm thấp sức dính giữa chúng với 

nhau,và tụ hợp lại với nhau. 

Bồn đông tụ keo: Thêm vào Polymer (chất poly hữu cơ cao phân tử), nó là dung dịch 

mang điện âm, tác dụng trong bồn tích tụ nhựa thành hình hydroxide mang điện tích 

dƣơng, vì lƣợng phân tử lớn,nên các chất hỗ trợ vô cơ không có tác dụng làm dính các 

dàn, làm cho vật chất hữu cơ trong nƣớc hình thành lớp keo qua lớn, tăng thêm tính giảm 

lắng hạt. 

 Bồn lắng đọng: Khi lắng tụ trong bồn hình thành dạng keo nhũ, và bồn này tiến hành 

tách li dịch rắn. Nƣớc thải dẫn vào trung tâm ống, khi chảy ra ống, dòng chính hƣớng ra 

phân bổ tứ phía. Trong nƣớc thải những hạt ô nhiễm có tỷ trọng khác nhau, lắng xuống 

tốc độ cũng khác nhau, nhƣng nhờ có tác dụng động lực và thời gian dài giữ lại chất lắng 

đọng sẽ lắng đọng hẳn dƣới đáy bồn, tiếp đó sử dụng bơm tải bùn tải đi địa điểm sân 

phơi. 

Máy ép cặn: Phần nƣớc sau khi đƣợc vải lọc lọc xong đƣợc ống dẫn nƣớc lƣu hồi về 

bồn trộn đều 

Máy lọc nƣớc RO 600: sử dụng tháp lọc than hoạt tính hấp thụ và loại bỏ các chất 

kèm theo nƣớc thải và COD trong nƣớc thải. 

Nƣớc thải sau xử lý đạt giới hạn tiếp nhận KCN Long Đức. 

Bảng 4.34. Thiết bị sử dụng của HTXL nƣớc thải sản xuất công suất 1,2 m
3
/h 

Hạng mục Số lƣợng 
Công suất 

(Kw) 

Máy châm thuốcNaOH BX-50 1 0,375 

Máy châm thuốc PAC BX-50 1 0,375 

Máy châm thuốc Polymer BX-50 1 0,375 

Máy thổi gió 2HP 1 1,5 

Máy hút bùn 5HP 1 3,75 

RO-600 lọc 1 / 4HP 1 0,375 

Bảng 4.35. Các hóa chất sử dụng cho HTXL nƣớc thải sản xuất 25m
3
/ngày đêm 

STT Tên hóa chất Trạng thái 
Khối lƣợng 

(tấn/năm) 

1 NaOH 45% Dung dịch 0,3 

2 PAC 10% Dung dịch 0,3 

3 Polyme Dạng bột 0,1 

2.2.2. Biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.2.2.1. Đối với hệ thống ống thoát nhiệt ở khu vực đúc nhôm, kẽm 

Hiện hữu 
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Công ty sử dụng máy móc với công nghệ hiện đại, kín và có hệ thống làm mát đi kèm, 

giúp hạn chế tối đa lƣợng nhiệt thừa phát sinh và không phát sinh khí thải, hơi dung môi 

tại công đoạn này. Chủ dự án đã bố trí hệ thống các chụp hút, đƣờng ống để thu gom, 

thoát nhiệt thừa ra bên ngoài nhà xƣởng, đảm bảo môi trƣờng làm việc cho công nhân 

viên. 

Bảng 4.36. Thông số kỹ thuật hệ thống thoát nhiệt của máy đúc nhôm  

STT Tên Thông số kỹ thuật Số lƣợng 

1.  Công suất quạt  
7,5Kw  380V 

12.000m
3
/giờ 150Pa 

01 

2.  Chụp hút 

Số lƣợng: 02 

Kích thƣớc: W1 × L1 × H0,55m 

& W1 × L2 × H0,55m 

02 

3.  Đƣờng ống chính 
Chiều dài: 3,38m 

Đƣờng kính: D 0,55m 
01 

4.  Đƣờng ống nhánh 
Chiều dài: 8m 

Đƣờng kính:  D  0,3m 
01 

5.  Đƣờng ống thoát khí 

Chiều cao (so với mái): H 

1,615m 

Đƣờng kính: D 0,4m 

01 

 

  
Hình 3.5. Hình ảnh chụp hút tại khu vực đúc 

   Dự án hoạt động ổn định: Sau khi di dời 02 máy đúc sang xƣởng 2 và nhập mới hai 

máy đúc công ty sẽ làm các đƣờng ống thu gom kết nối vào hệ thống thoát khí hiện hữu. 

Công suất quạt hút hiện tại vẫn đảm bảo. 

2.2.2.2. Đối với quá trình sơn 
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Hiện hữu dự án có các công trình xử lý khí thải sơn và ống thoát khí khu vực sơn nhƣ 

sau: 

+ 02 hệ thống xử lý khí thải công đoạn sơn công suất 25.000 m
3
/giờ/hệ thống 

+ 01 hệ thống xử lý khí thải công đoạn sơn công suất: 6.000 m
3
/giờ 

+ 01 hệ thống thu gom thoát khí thải công đoạn sấy sau sơn bột: 990 m
3
/giờ 

+ 01 hệ thống thu gom thoát khí thải công đoạn pha sơn (2 ống thoát khí): 3.000 

m
3
/giờ 

  Quy trình công nghệ của các hệ thống xử lý khí thải sơn đều giống nhau, cụ thể: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6. Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải sơn tại nhà máy 

   Khí thải chứa bụi, hơi dung môi hữu cơ trong buồng phun sơn đƣợc hấp thụ bởi màng 

nƣớc có trong buồng. Khi sơn thì phần sơn thừa sẽ đập vào màng nƣớc và theo nƣớc trôi 

xuống khe hút. Dƣới áp lực của quạt hút cao áp thì cả nƣớc và phần sơn thừa này sẽ đƣợc 

hút lên phía trên đập vào các tấm chắn Eliminator đƣợc thiết kế tối ƣu để dập bụi sơn và 

nƣớc rơi trở lại khay hứng và theo khay hứng chảy ra bể lắng tách. Sau khi dập bụi sơn và 

nƣớc xuống máng hứng thì chỉ có không khí đƣợc thải ra ngoài môi trƣờng. Phần cặn sơn 

tại bể lắng sẽ đƣợc vớt ra theo định kỳ và đƣợc xử lý theo tiêu chuẩn xử lý rác nguy hại 

môi trƣờng. Phần nƣớc trong bể hoàn toàn không cần thay thế mà chỉ cần câp thêm nƣớc 

bù lại lƣợng nƣớc bị bốc hơi. Trong một số trƣờng hợp vì lý do mỹ quan môi trƣờng thì 

cần thay nƣớc  12 tháng 1 lần. Cần vớt hết cặn sơn trƣớc khi thay nƣớc, và nƣớc này cần 

xử lý các chất thải nguy hại trƣớc khi thải vào môi trƣờng. Hiệu quả của công nghệ sơn 

này có thể lọc đƣợc 99,5% bụi sơn do nƣớc làm mát mất độ bám của sơn và dễ dàng bị dập 

xuống dƣới. Dòng khí sau khi ra khỏi thiết bị xử lý sẽ là khí sạch đạt các tiêu chuẩn môi 

trƣờng theo QCVN 20:2009/BTNMT. 

Khí thải 

Màng nƣớc 

Tấm chắn 

Eliminator 

Quạt hút 

Ống thoát khí 
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Quy trình thoát khí khu vực sấy sau sơn và tại phòng pha sơn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7. Quy trình công nghệ hệ thống thu gom khu vực sấy và phòng pha sơn 

    Khí thải thoát ra từ lò sấy chỉ là khí nóng và không có lẫn bụi sơn vào trong không khí. 

Khí nóng đƣợc gia nhiệt tại buồng gia nhiệt sử dụng đầu đốt rồi đƣợc quạt tuần hoàn thổi 

vào lò thông qua ống gió thổi sau khi khí nóng sấy các sản phẩm bên trong lò thì đi vào 

ống gió hồi về và quay lại buồng gia nhiệt dùng đầu đốt. Đây là một hệ thống khép kín 

đƣợc kết nối bởi hệ thống ống gió tuần hoàn. Một phần khí nóng đƣợc lấy trực tiếp từ lò 

thông qua quạt khí thải và van khí giúp ta có thể điều chỉnh đƣợc lƣợng khí nóng thoát ra. 

Bảng 4.37. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải  khu vực sơn  

STT Tên Thông số kỹ thuật Số lƣợng 

Hệ thống xử lý khí thải sơn công đoạn phun sơn công suất 25.000 m
3
/giờ 

1 Công suất quạt 
15Kw 

25.000m
3
/giờ 

2 

2 Chụp hút 

Số lƣợng: 01 

Kích thƣớc: 1.680 × 1.280 × 580 

mm 

2 

3 Đƣờng ống chính Chiều dài:10m 2 

Khí thải 

Chụp hút 

Quạt hút 

Ống thoát khí 

Màng nƣớc Tấm chắn 

Eliminator 

Bể lắng tách 

Cặn sơn 
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STT Tên Thông số kỹ thuật Số lƣợng 

Đƣờng kính: 800x800mm 

4 Đƣờng ống nhánh 
Chiều dài: 12m 

Đƣờng kính:800x800mm 
2 

5 Màng nƣớc Vật liệu: SGCC  2 

6 
Tấm chắn nƣớc 

Eliminator 

Vật liệu: SGCC 

Kích thƣớc thiết bị: 834 x740 

x40mm 

36 

7 Đƣờng ống thoát khí 

Chiều cao: 11,6m 

Đƣờng kính: 800x800mm 

+ Tọa độ X=1199182,25; 

Y=415807,98; 

+ Tọa độ X=1199200,94; 

Y=415807,98; 

02 

Hệ thống xử lý khí thải sơn công đoạn phun sơn công suất 6.000 m
3
/giờ 

1 Công suất quạt 
15Kw 

6.000 m
3
/giờ 

1 

2 Chụp hút 

Số lƣợng: 01 

Kích thƣớc: 1.680 × 1.280 × 580 

mm 

1 

3 Đƣờng ống chính 
Chiều dài:10m 

Đƣờng kính: 800×800 mm 
1 

4 Đƣờng ống nhánh 
Chiều dài: 12m 

Đƣờng kính:800×800mm 
1 

5 Màng nƣớc Vật liệu: SGCC  2 

6 
Tấm chắn nƣớc 

Eliminator 

Vật liệu: SGCC 

Kích thƣớc thiết bị: 834×740 

×40mm 

18 

7 Đƣờng ống thoát khí 

Chiều cao: 11,6m 

Đƣờng kính: 800×800mm 

Tọa độ X=1199200,83; 

Y=415807,98 

1 

Ống thoát khí khu vực sấy sau sơn bột công suất 990 m
3
/h 

1 Công suất quạt 
7,5 Kw 

990m
3
/giờ 

1 
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STT Tên Thông số kỹ thuật Số lƣợng 

2 Chụp hút 
Số lƣợng:  1 

Kích thƣớc: 500×600×2900mm 
1 

3 Đƣờng ống chính 
Chiều dài: 30m 

Đƣờng kính: Ø300mm 
1 

4 Đƣờng ống thoát khí 

Chiều cao:  7m 

Đƣờng kính: Ø300mm 

Tọa độ ống thoát: X=1199200,50; 

Y=415807,98 

1 

Ống thoát khí khu vực phòng pha sơn công suất 3.000 m
3
/h 

1 Công suất quạt 
7,5 Kw 

3.000m
3
/giờ 

1 

2 Chụp hút 
Số lƣợng:  1 

Kích thƣớc: 500×600×2900mm 
2 

3 Đƣờng ống chính 
Chiều dài: 30m 

Đƣờng kính: Ø300mm 
1 

4 Đƣờng ống thoát khí 

Chiều cao:  11,6m 

Đƣờng kính: Ø300mm 

Tọa độ ống thoát: X=1199202,83; 

Y=415807,33 

1 

 

 
Hình 3.8. Ống thoát khí HTXL khí thải tại công đoạn sơn và công đoạn pha sơn 

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định các HTXL khu vực sơn, hệ thống thoát khí 

khu vực sấy, pha sơn vẫn giữ nguyên tại khu vực xƣởng hiện hữu. Hiện tại, các 
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HTXL khí thải chƣa hoạt động hết công suất thiết kế. Do đó, khi mở rộng, nâng công 

suất, chủ dự án vẫn tiếp tục sử dụng các HTXL khi thải, hệ thống thoát khí hiện hữu. 

2.2.2.3. Đối với hệ thống xử lý bụi khu vực mài 

Toàn bộ công đoạn mài sẽ thực hiện tại xƣởng 2 xây mới, vì vậy các máy mài, hệ thống 

xử lý bụi mài sẽ đƣợc di dời sang xƣởng xây mới. Quá trình di dời máy móc thực hiện đảm 

bảo an toàn lao động, thực hiện theo đúng quy định và che chắn cẩn thận hạn chế các tác 

động đến ảnh hƣởng khu vực hoạt động hiện hữu. 

Hiện hữu tại dự án sử dụng các máy mài bằng giấy nhám, bánh nỉ hay đá mài. Đối với 

công đoạn mài bằng bánh nỉ và giấy nhám đƣợc bố trí các ống hút dẫn về hệ thống xử lý 

bụi bằng cylone xử lý, hiện tại, HTXL khí thải này chƣa hoạt động hết công suất thiết kế. 

Do đó, khi mở rộng, nâng công suất, chủ dự án vẫn tiếp tục sử dụng. Quy trình xử lý hệ 

thống xử lý khí thải khu vực mài bằng cyclone nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.9. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý khí thải mài công suất 6.300 m
3
/h 

    Bụi phát sinh từ công đoạn mài đƣợc thu gom và dẫn về hệ thống xử lý khí thải lọc bụi 

bằng cyclone. Các chụp hút đƣợc bố trí lắp đặt tại các vị trí trực tiếp phát sinh bụi (có 6 

chụp hút tại 6 vị trí máy mài), kết nối vào hệ đƣờng ống chính. Nhờ lực hút của quạt ly 

tâm cao áp sẽ hút các hạt bụi lơ lửng đƣa về thiết bị xử lý. Sau đó, luồng không khí chứa 

bụi đi vào thân cyclone theo phƣơng tiếp tuyến với thân cyclone ở phần trên rồi xoáy 

xuống dần gặp ống hình phễu. Quạt hút giúp cho bụi đi theo chiều xoắn ốc. Bụi dƣới tác 

dụng của lực ly tâm nên bị văng vào thành ống mất dẫn vận tốc và rơi xuống dƣới. Dòng 

xoáy chứa khí sạch thu dần đƣờng kính xoáy và hƣớng lên phía trên đi ra ngoài theo ống 

thoát khi ra bên ngoài. Ống khói đƣờng kính 300mm, chiều cao 5,5m; khí thải đạt QCVN 

19:2009/BTNMT (Kv=1, Kp theo lƣu lƣợng nguồn thải).  

Đối với các máy mài sử dụng đá mài có các thùng lọc bụi bằng túi vải, định kỳ vệ sinh 

các túi vải để tăng hiệu suất thu hồi. Hiện hữu dự án có 5 thiết bị thu hồi bụi mài gắn liền 

với các máy mài. Tại dự án mở rộng, nâng công suất công ty đầu tƣ thêm 4 máy mài tƣơng 

ứng với 4 thiết bị thu hồi máy đi kèm. Khi đi vào hoạt động ổn định công ty có 09 máy mài 

Khí thải 

Ống hút 

Quạt hút 

Cyclone đôi 

Ống thoát khí 
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bằng đá mài tƣơng ứng 9 thiết bị thu hồi bụi túi vải (đây chỉ là thiết bị đi kèm máy, không 

có ống thoát khí thải). 

Thống kê hệ thống xử lý khí thải công đoạn mài và thiết bị thu hồi bụi khi dự án đi vào 

hoạt động ổn định: 

STT Tên Thông số kỹ thuật Số lƣợng 

HTXL bụi công đoạn mài công suất 6.300 m
3
/h 

1.  Công suất quạt  
7,5Kw  380V 

6.300 m
3
/giờ, 3.500Pa 

1 

2.  Ống hút Đƣờng kính 100 mm 4 

3.  Thiết bị xử lý Cyclone 
Kích thƣớc 1000 × 3000 × 4500 

mm 
2 

4.  Đƣờng ống chính 
Chiều dài: 8 m 

Đƣờng kính: 300 mm 
1 

5.  
Đƣờng ống thoát khí 

thải 

Chiều cao: H=4500mm 

Đƣờng kính: D= 300mm 

Tọa độ ống thoát: =1199200,94; 

Y=415808,64 

1 

01 Thiết bị thu hồi bụi 900 m
3
/h (không có ống thải) 

6.  Quạt hút 
Số lƣợng: 1 máy 

Công suất: 1,5KW 
1 

07 Thiết bị thu hồi bụi 480 m
3
/h (không có ống thải) 

7.  Quạt hút 
Số lƣợng: 1 máy 

Công suất: 11KW 
1 

1 Thiết bị thu hồi bụi 300 m
3
/h (không có ống thải) 

8.  Quạt hút 
Số lƣợng: 1 máy 

Công suất: 0.4KW 
1 

2.2.2.4. Đối với khí thải tại khu vực xử lý bề mặt 

    Hiện hữu tại công đoạn xử lý bể mặt gồm 12 bể thực hiện các công đoạn xử lý bề mặt 

trƣớc khi sơn sản phẩm. Tại các bể này bố trí các chụp hút đƣa về hệ thống thoát khí 

công suất quạt hút 66.000 m
3
/h. 

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định hệ thống thu gom thoát khí thải khu vực xử lý bề 

mặt vẫn giữ nguyên tại khu vực xƣởng hiện hữu. Hiện tại, công suất quạt hút chƣa hoạt 

động hết công suất. Do đó, khi mở rộng, nâng công suất, chủ dự án vẫn tiếp tục sử dụng hệ 

thống thu gom thoát khí thải hiện hữu. 
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   Quy trình thoát khí khu vực xử lý bề mặt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.10. Quy trình công nghệ hệ thống thu gom khu vực xử lý bề mặt 

2.2.2.5. Đối với khí thải lò hơi sử dụng khí LPG 

Hiện tại dự án dùng lò hơi sử dụng khí LPG (công suất bốc hơi tối đa 300.000 

kcal/giờ) hạn chế tối đa gây ô nhiễm môi trƣờng. Xây dựng khu vực lò hơi đúng thông số 

kỹ thuật, mái che, đƣợc đặt tại ví trí riêng, cách xa nơi sản xuất trực tiếp của công nhân. 

Ống khói đƣợc nối từ nơi đặt lò hơi có kích thƣớc đƣờng kính ống khoảng 100mm, 

vật liệu ống làm bằng inox, chiều cao khoảng 7,5m. 

2.2.2.6. Kiểm soát bụi, khí thải từ các phƣơng tiện giao thông 

Về vấn đề ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải, nhà máy sẽ áp dụng 

các biện pháp thích hợp để hạn chế tối đa nguồn ô nhiễm trên gồm: 

+ Kho bãi, đƣờng giao thông nội bộ trong khuôn viên dự án đã đƣợc bê tông và đƣợc 

vệ sinh thƣờng xuyên; 

+ Quy định cho các phƣơng tiện giao thông không đƣợc chở quá trọng tải quy định; 

+ Bảo dƣỡng phƣơng tiện theo đúng định kỳ; 

+ Không để xe nổ máy lâu trong khu vực khi chờ bốc hàng hoặc đổ hàng; 

+ Bê tông hóa các tuyến đƣờng giao thông bên trong Công ty, thƣờng xuyên vệ sinh 

các tuyến đƣờng. 

+ Các biện pháp trên sẽ làm giảm thiểu ô nhiễm không khí bởi các tác nhân nhƣ khói 

bụi, khí thải, bụi do lƣu thông, tiếng ồn động cơ và tai nạn giao thông do chất lƣợng xe 

đƣợc bảo dƣỡng thƣờng xuyên. 

2.2.1. Công trình biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải thông thƣờng 

a) Chất thải rắn sinh hoạt 

Vấn đề thu gom và xử lý rác sinh hoạt đƣợc kiến nghị nhƣ sau: 

- Trong từng phòng và từng khu vực nhà máy đều phải trang bị các loại thùng rác có 

nắp đậy: 1 thùng nhựa 20 lit đựng rác loại cứng nhƣ vỏ đồ hộp, các loại chai thủy tinh, 

chai nhựa; 2 thùng 20 lit đựng rác có dạng mềm, ƣớt dễ phân hủy nhƣ: thức ăn thừa, vỏ 

trái cây. 

- Các thùng chứa đƣợc lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. Chất thải sau 

Khí thải 

Chụp hút 

Quạt hút 

Ống thoát khí 
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khi thu gom đƣợc bảo quản cẩn thận, không để xảy ra tình trạng các thùng chứa chất thải 

bị phân hủy bởi nƣớc mƣa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt là đối với một số loại chất thải 

có khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với những chất thải có thành phần dễ hòa tan 

trong nƣớc hay dễ phân hủy, từ đó làm ô nhiễm nguồn nƣớc mặt và nƣớc ngầm). 

 Hiện hữu: Toàn bộ lƣợng chất thải này đƣợc thu gom và lƣu giữ trong 4 thùng 

chứa 240L có nắp đậy đặt bên bên ngoài nhà xƣởng và hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải định kỳ 2 ngày/1 lần. Chủ dự án đã ký hợp đồng 

thu gom chất thải sinh hoạt với Hợp tác xã thƣơng mại dịch vụ Lộc An. 

 Dự án mở rộng, nâng công suất: Toàn bộ lƣợng chất thải này sẽ đƣợc thu gom và 

lƣu giữ trong 1 thùng chứa 240L có nắp đậy đặt bên bên ngoài nhà xƣởng và hợp đồng 

với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải định kỳ 2 ngày/1 lần. 

Chủ dự án đã ký hợp đồng thu gom chất thải sinh hoạt với đơn vị có chức năng. 

 Dự án hoạt động ổn định: Toàn bộ lƣợng chất thải này sẽ đƣợc thu gom và lƣu 

giữ trong 5 thùng chứa 240L có nắp đậy đặt bên bên ngoài nhà xƣởng và hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải định kỳ 2 ngày/1 lần. Chủ dự 

án đã ký hợp đồng thu gom chất thải sinh hoạt với đơn vị có chức năng. 

b) Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

 Hiện hữu: Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng đƣợc Công ty thu gom, phân 

loại và lƣu giữ tại kho riêng có mái che, sàn bê tông có diện tích 30 m
2
. Chủ dự án đã ký 

hợp đồng thu gom chất thải rắn công nghiệp không nguy hại với Công ty TNHH MTV 

Thanh Tùng 2 đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

 Dự án mở rộng, nâng công suất: Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng đƣợc 

Công ty thu gom, phân loại và lƣu giữ tại kho có diện tích 30 m
2
 (kế bên khu vực lƣu giữ 

chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng hiện hữu 30m
2
). Chủ dự án đã ký hợp đồng thu 

gom chất thải rắn công nghiệp không nguy hại đơn vị có chức năng đến thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo quy định. 

 Dự án hoạt động ổn định: Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng đƣợc Công ty 

thu gom, phân loại và lƣu giữ tại kho có diện tích 60 m
2
. Chủ dự án đã ký hợp đồng thu 

gom chất thải rắn công nghiệp không nguy hại đơn vị có chức năng đến thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo quy định. 

Lƣợng bùn phát sinh từ bể tự hoại (không đƣa về khu vực lƣu giữ chất thải) sẽ đƣợc 

Công ty thuê xe hút hầm cầu đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định với tần suất 

6 tháng/lần. 

Tần suất và thời gian thu gom phụ thuộc vào khối lƣợng chất thải trong kho, đơn vị thu 

gom xử lý sẽ đến nhà máy thu gom khi Công ty gửi văn bản đến đơn vị hợp đồng yêu cầu 

thu gom, vận chuyển và xử lý. 

c) Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất đƣợc phân loại, bảo quản chất 

thải nguy hại (CTNH) theo chủng loại trong các bồn chứa, thùng chứa, bao bì chuyên 

dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán 

ra môi trƣờng, có dán nhãn bao gồm các thông tin sau:  
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- Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH; 

- Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi hóa, …); 

- Ngày bắt đầu đƣợc đóng gói, bảo quản; 

- Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 về “Chất thải nguy hại - 

dấu hiệu cảnh báo”. 

- Việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đƣợc thực hiện theo Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ và Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trƣờng quy định về quản lý chất thải nguy 

hại. 

 Hiện hữu: Sau khi phân loại tại nguồn, phân loại theo từng loại CTNH theo từng 

mã CTNH đã đƣợc xác định, chất thải đƣợc chứa trong các thùng chứa chuyên dụng đối 

với từng loại chất thải và đƣợc tập trung chứa trong kho chất thải nguy hại của công ty, 

có diện tích khoảng 10 m
2
. Kho lƣu giữ đƣợc bố trí có mái che và đƣợc phân chia khu 

vực hợp lý, tƣơng ứng với từng loại chất thải. Sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng 

để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định hiện hành. 

 Dự án mở rộng, nâng công suất: Sau khi phân loại tại nguồn, phân loại theo từng 

loại CTNH theo từng mã CTNH đã đƣợc xác định, chất thải đƣợc chứa trong các thùng 

chứa chuyên dụng đối với từng loại chất thải và đƣợc tập trung chứa trong kho chất thải 

nguy hại của công ty, có diện tích khoảng 10 m
2

 (bên cạnh khu vực lƣu giữ CTNH hiện 

hữu 10m
2
). Kho lƣu giữ đƣợc bố trí có mái che và đƣợc phân chia khu vực hợp lý, tƣơng 

ứng với từng loại chất thải. Sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định hiện hành 

 Dự án hoạt động ổn định: Sau khi phân loại tại nguồn, phân loại theo từng loại 

CTNH theo từng mã CTNH đã đƣợc xác định, chất thải đƣợc chứa trong các thùng chứa 

chuyên dụng đối với từng loại chất thải và đƣợc tập trung chứa trong kho chất thải nguy 

hại của công ty, có diện tích khoảng 20 m
2
. Kho lƣu giữ đƣợc bố trí có mái che và đƣợc 

phân chia khu vực hợp lý, tƣơng ứng với từng loại chất thải. Sau đó hợp đồng với đơn vị 

có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định 

hiện hành. 

Ngoài ra, để quản lý tốt nguồn chất thải rắn, công ty thực hiện các biện pháp sau: 

- Trong mỗi khu vực phát sinh chất thải rắn, chủ dự án có kế hoạch thu gom thƣờng 

xuyên không để chất thải rắn tràn lan hay bị phân hủy bởi các thành phần trong môi 

trƣờng. Các cống rãnh cũng có thể là nơi tích tụ chất thải đƣợc nạo vét thƣờng xuyên; 

- Xây dựng gờ chắn bao quanh khu vực chứa chất thải nhằm tránh tình trạng chất 

thải lỏng bên trong khu chứa rò rỉ ra ngoài hoặc nƣớc mƣa chảy vào bên trong; 

- Lập bản kê để theo dõi tình trạng lƣu giữ chất thải; 

- Phân công một nhân viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm việc phân loại, quản lý chất 

thải tại công ty;  

- Trong quá trình giao nhận chất thải nguy hại với đơn vị thu gom, xử lý theo hợp 

đồng ký kết, Công ty sẽ tuân thủ quy định giao nhận và lƣu giữ chứng từ quản lý chất 

thải nguy hại theo đúng quy định. Trƣờng hợp chất thải tại công ty phát sinh nhiều công 

ty sẽ tăng tần suất thu gom để đảm bảo khả năng lƣu chứa tại nhà máy. 
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- Toàn bộ lƣợng chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án đƣợc thu gom và lƣu giữ 

trong kho chất thải rắn nguy hại có mái che và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải định kỳ theo đúng quy định. Hiện tại, công ty đã hợp 

đồng với Công ty CP Môi trƣờng Thiên Thanh đến thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH 

theo quy định. 

2.2.2. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

a) Phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động 

Trong quá trình hoạt động, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau đây để phòng ngừa 

sự cố tai nạn lao động: 

- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng 

công đoạn sản xuất tại xƣởng sản xuất; 

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân: mũ, giày, găng 

tay, khẩu trang, kính mắt bảo hộ; 

- Trang bị các trang thiết bị và dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết để kịp thời ứng 

cứu sơ bộ trƣớc khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện; 

- Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng xảy ra sự 

cố, bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi có xảy ra sự cố; 

- Thành lập đội an toàn lao động HSE trong nhà máy. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao tác ứng 

cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phƣơng tiện thông tin, địa 

chỉ liên lạc khi có sự cố; 

- Ngƣời lao động (kể cả học nghề) trƣớc khi vào làm việc phải đƣợc khám sức khoẻ; 

chủ dự án phải căn cứ vào sức khoẻ của ngƣời lao động để bố trí việc làm và nghề nghiệp 

cho phù hợp với sức khỏe của ngƣời lao động; 

- Có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên ít nhất 1 lần/năm, việc 

khám sức khỏe đƣợc các đơn vị chuyên môn thực hiện và tuân thủ theo quy định tại 

Thông tƣ 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế về việc hƣớng dẫn quản lý vệ 

sinh lao động và sức khỏe ngƣời lao động. 

b) Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) sẽ đƣợc thực hiện nghiêm túc theo đúng Luật 

PCCC. Chủ đầu tƣ sẽ kết hợp với Công an PCCC của KCN để xây dựng các phƣơng án 

PCCC an toàn cho Công ty và phải đƣợc phê duyệt phƣơng án PCCC của cơ quan có 

thẩm quyền. Hệ thống phòng cháy và chữa cháy đƣợc thiết kế theo các tiêu chuẩn TCVN 

2622:1995 về “Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu cho thiết kế” và 

TCVN 7336:2003 quy định về các yêu cầu đối với thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự 

động bằng nƣớc, bọt (sprinkler). 
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Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ đối với khu vực lƣu trữ hóa chất công ty đã thực hiện 

các biện pháp sau: 

- Bố trí khu vực lƣu trữ riêng biệt, có mái che, khung thép đƣợc gia cố theo yêu cầu 

và đƣợc sơn chống cháy nhằm tăng thời gian chịu lửa của cấu kiện, nền đổ bê tông, mái 

lợp tôn và thiết kế thông gió phù hợp, thông thoáng cho các loại hóa chất, tránh tình trạng 

tích tụ lâu dài hơi hóa chất tạo hỗn hợp cháy nổ; 

- Các chất lỏng có tính dễ cháy (Dầu DO, dầu nhớt máy) khi tiếp xúc trực tiếp với 

nguồn lửa nên khu vực lƣu trữ đƣợc thiết kế chịu đƣợc lửa, nhiệt độ cao, không phản ứng 

hóa học và không thấm chất lỏng. Tƣờng bên ngoài chịu đƣợc lửa ít nhất là 30 phút, tất 

cả các tƣờng đều không thấm nƣớc, bề mặt bên trong của tƣờng trơn nhắn, sơn chống 

cháy, có thể rửa một cách dễ dàng và không bắt bụi. 

- Xung quanh khu vực lƣu trữ đƣợc thiết kế các bờ bao quanh với chiều cao 0,2m, 

tránh hóa chất độc hại tràn đổ vào hệ thống thoát nƣớc của công ty cũng nhƣ KCN. 

- Bố trí các biển cảnh báo, báo cháy và thiết bị chữa cháy tại chỗ nhƣ bình chữa 

cháy CO2, bình chữa cháy khô ACB, … 

Hệ thống phòng chống sét đƣợc thiết kế theo các công nghệ mới nhằm đạt độ an toàn 

cao cho các hoạt động của Công ty. Hệ thống chống sét gồm kim thu sét tích cực đƣợc 

lắp đặt tại điểm cao nhất của công trình, hộp kiểm tra điện trở đất và hệ tiếp đất đƣợc 

thiết kế, lắp đặt tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. 

- Ngoài ra, hệ thống phòng cháy chữa cháy đƣợc lắp đặt tại tất cả các phòng, khu 

vực trong toàn dự án. Các thiết bị báo cháy nhƣ: tủ điều khiển báo cháy, tủ hiển thị báo 

cháy, hệ thống đèn thoát hiểm, …Hệ thống chữa cháy gồm bể nƣớc ngầm, bơm nƣớc 

chữa cháy, hộp chữa cháy, họng tiếp nƣớc chữa cháy, trụ nƣớc chữa cháy ngoài trời, …. 

c) Phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu 

Để phòng chống và ứng cứu sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu tại khu vực Dự án, Chủ đầu 

tƣ sẽ phối hợp cùng với các cơ quan chức năng PCCC giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt các 

hệ thống kỹ thuật tại kho chứa, lập phƣơng án ứng cứu khi xảy ra sự cố. Đồng thời, chủ 

dự án sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố nhƣ sau: 

- Lƣu trữ nguyên nhiên liệu dạng lỏng với khối lƣợng ít nhất (đủ dùng, lƣợng dự 

phòng khoảng 10 – 15% lƣợng cần dùng); 

- Bảo quản nguyên liệu, nhiên liệu trong các thiết bị chuyên dụng, các thùng chứa 

phải đậy kín, đặt nơi khô ráo, thông thoáng; 

- Trong khu vực chứa nguyên nhiên liệu dễ cháy, treo biển cấm không đƣợc hút 

thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa; 

- Tuân thủ các yêu cầu về đảm bảo an toàn hóa chất của Nhà nƣớc, bảo vệ môi 

trƣờng phòng chống tràn hóa chất trong quá trình bảo quản, tồn chứa, vận hành và sử 

dụng; 
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- Vận chuyển bình chứa, thùng chứa đúng cách (di chuyển bình ở tƣ thế đứng, 

không lăn tròn, hạn chế rung động mạnh), tuyệt đối không đƣợc dùng bình chứa, thùng 

chứa vào các mục đích khác; 

- Thƣờng xuyên kiểm tra định kỳ bình chứa và kho chứa; 

- Tuân thủ và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ; 

- Tổ chức nhân sự cho kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố. 

 
Hình 3.11. Sơ đồ ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất 

d) Phòng chống sự cố hệ thống khống chế ô nhiễm môi trƣờng ngừng hoạt động  

 Phòng ngừa sự cố 

Để phòng chống các sự cố có liên quan đến hệ thống khống chế ô nhiễm môi trƣờng 

ngừng hoạt động nhƣ hệ thống giảm thiểu ô nhiễm không khí, nƣớc thải, hệ thống thoát 

nƣớc mƣa, nƣớc thải, … thực hiện các biện pháp sau: 

- Đối với các hệ thống thoát khí thải 

+ Tuân thủ các yêu cầu thiết kế do nhà sản xuất cung cấp; 

+ Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành; 

+ Định kỳ vệ sinh các hệ thống xử lý khí thải, bụi, mùi; 

+ Theo dõi thƣờng xuyên để khác phục kịp thời các sự cố. 

- Đối với HTXL nƣớc thải sản xuất, bể tự hoại 5 ngăn: 

+ Thƣờng xuyên kiểm tra sự hoạt động của máy móc thiết bị và các hạng mục công 

trình của HTXL nƣớc thải, bể tự hoại. 

Sau khi khắc phục 

xong sự cố 

THÔNG BÁO 

- Cho mọi ngƣời 

gần khu vực xảy 

ra sự cố 

- Thông báo cho 

Đội trƣởng 

- Thông báo 

ngừng hoạt động 

khu vực xảy ra sự 

cố. 

PHÁT HIỆN 

SỰ CỐ 

- Vị trí? 

- Mức độ rò rỉ? 

- Nguyên nhân? 

- Ngƣời bị 

thƣơng? 

- … 

ĐỘI TRƢỞNG 

 

Điều hành Đội ứng 

phó sự cố, tiến 

hành cấc biện pháp 

cấn thiết để ứng 

phó sự cố 

ĐỘI ỨNG PHÓ 

SỰ CỐ 
 

- Trang bị các 

trang thiết bị 

BHLĐ ứng phó 

sự cố hóa chất. 

- Sơ tán con 

ngƣời, tài sản cần 

thiết. 

- Cấp cứu nạn 

nhân do sự cố 

hóa chất gây ra.  

- Cô lập hiện 

trƣờng xảy ra sự 

cố hóa chất 

- Khắc phục tại 

nguồn sự cố rò rỉ 

(Khống chế 

không cho cháy 

lan - Nếu có phát 

sinh đám cháy) 

KIỂM TRA, 

ĐÁNH GIÁ 

Công ty kiểm tra 

đánh giá mức độ 

ô nhiễm khu vực 

xảy ra sự cố. 

BÁO CÁO 

 

Báo cáo lãnh đạo 

về tình hình sự cố  

BAN CHỈ HUY 

CƠ QUAN CHỨC 

NĂNG 

 

- Sở Công thƣơng 

- Sở Tài nguyên môi 

trƣờng 

- sở CS PCCC tỉnh 

- UBND xã  

- Bệnh viện 

- Các lực lƣợng tiếp 

ứng khác. 

 
 

 

 

ỨNG PHÓ SỰ 

CỐ HÓA CHẤT 

Sự cố ngoài tầm 

kiểm soát 
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+ Kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của công nhân tại hệ thống XLNT để 

kịp thời phát hiện và ứng phó khi sự cố xảy ra. 

+ Đối với trƣờng hợp hệ thống xử lý nƣớc thải gặp sự cố, công ty sẽ liên hệ với đơn vị 

hạ tầng KCN Long Đức để thỏa thuận xử lý trong thời gian công ty khắc phục sự cố.  

+ Đối với các sự cố rò rỉ, vỡ đƣờng ống thoát nƣớc: thƣờng xuyên kiểm tra các mối 

nối, van khóa trên các hệ thống thoát nƣớc để phát hiện sớm các sự cố. 

 Ứng phó sự cố 

Bảng 4.38. Đối với HTXL nƣớc thải khi gặp sự cố và cách ứng phó nhƣ sau: 

STT Hiện tƣợng  Nguyên nhân Cách khắc phục 

1 

pH kế 

Hiển thị sai 

Điện cực hƣ Thay 

Điện cực dơ Vệ sinh định kỳ 

Giá trị bị sai lệch Hiệu chỉnh định kỳ 

Kiểm soát quá 

trình sai 
Cài đặt không phù hợp Điều chỉnh lại 

2 

Bơm chìm nƣớc thải 

không hoạt động. 

a. Chƣa cấp điện cho bơm 

b. Nƣớc trong bể quá ít. 

c. Van máy bơm chƣa 

mở. 

d. Bơm bị chèn vật lạ hay 

bị sự cố. 

a. Đóng tất cả thiết bị điện 

điều khiển bơm (CB, 

contactor, công tắc mở bơm 

tại tủ điện). 

b. Chờ nƣớc đầy. 

c. Mở van và điều chỉnh van 

ở vị trí thích hợp. 

 

d. Kiểm tra bơm để tìm cách 

khắc phục. 

3 Bơm định lƣợng hóa 

chất không hoạt động. 

a. Chƣa cấp điện, khí cho 

bơm 

b. Có vật lạ nghẹt trong 

van của đầu hút và đầu 

đẩy  

c. Bị khí lọt vào 

a. Đóng tất cả thiết bị điện 

điều khiển bơm (CB, 

contactor, công tắc mở máy 

– tại tủ điện). 

b. Vệ sinh đầu hút và đầu 

đẩy 

 

 

c. Kiểm tra đệm và xả khí 

4 Máy 

khuấy  

Quá nhiệt Vòng bị bị mòn hoặc bị 

hỏng 

Liên hệ nhà sản xuất để kiểm 

tra 

Không còn chất bôi trơn Thêm chất bôi trơn 

Trục bị hỏng do chạy 

không tải 

Thay trục  

5 Máy thổi 

khí, nén 

Quá nhiệt 

và tiếng ồn 

Hết dầu Cấp dầu vào 

Bạc đạn bị hƣ Cấp dầu vào hoặc yêu cầu 
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STT Hiện tƣợng  Nguyên nhân Cách khắc phục 

khí bất thƣờng nhà sản xuất kiểm tra 

Công suất 

giảm 

Dây đai bị đùn hoặc hƣ  Điều chỉnh hoặc thay thế 

Bị nghẹt ở bộ lọc khí Vệ sinh 

Đối với trƣờng hợp hệ thống xử lý nƣớc thải gặp sự cố nguy cấp, công ty sẽ liên hệ với 

đơn vị hạ tầng KCN Long Đức để thỏa thuận xử lý trong thời gian công ty khắc phục 

sớm nhất. Lƣợng nƣớc thải sẽ đƣợc lƣu giữ và không xả ra trực tiếp ngoài môi trƣờng 

đến khi HTXL nƣớc thải khắc phục xong. 
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CHƢƠNG V 

PHƢƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤ HỒI MÔI TRƢỜNG, PHƢƠNG ÁN BỒI HOÀN 

ĐA DẠNG SINH HỌC 

Dự án không thuộc ngành nghề khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự án 

gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học nên không thực hiện nội dung tại chƣơng này. 
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CHƢƠNG VI 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải  

Không thuộc đối tƣợng phải cấp phép đối với nƣớc thải theo quy định tại Điều 39 

Luật Bảo vệ môi trƣờng (do nƣớc thải đƣợc đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải 

tập trung của Khu công nghiệp Long Đức, không xả ra môi trƣờng).  

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

- Nguồn phát sinh khí thải:  

+ Khí thải từ công đoạn sơn nƣớc 1; 

+ Khí thải từ công đoạn sơn nƣớc 2; 

+ Khí thải từ công đoạn sơn nƣớc 2; 

+ Khí thải từ công đoạn mài; 

- Lƣu lƣợng xả khí thải tối đa: 62.300 m
3
/giờ, trong đó: 

+ Khí thải từ công đoạn sơn nƣớc 1: 25.000 m
3
/giờ 

+ Khí thải từ công đoạn sơn nƣớc 2: 25.000 m
3
/giờ 

+ Khí thải từ công đoạn sơn nƣớc 3: 6.000 m
3
/giờ 

+ Khí thải từ công đoạn mài: 6.300 m
3
/giờ 

- Dòng khí thải: 3 dòng thải 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

+ Khí thải công đoạn sơn nƣớc: lƣu lƣợng, bụi, CO, NO
2
, SO

2
, Benzen, Toluene, n-

Butyl axetat; đạt giới hạn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kv=1, Kp=0,9) và QCVN 

20:2009/BTNMT. 

+ Khí thải công đoạn mài: lƣu lƣợng, bụi đạt giới hạn QCVN 19:2009/BTNMT (Kv=1, 

Kp=0,9). 

Cụ thể: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn 

cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ  

1 Lƣu lƣợng m
3
/giờ - 

06 tháng/lần 

2 Bụi mg/Nm
3
 180 

3 SO2 mg/Nm
3
 450 

4 CO mg/Nm
3
 900 

5 NOx mg/Nm
3
 765 

6 Benzen mg/Nm
3
 4,5 

7 Toluene mg/Nm
3
 675 

8 n-Butyl axetat mg/Nm
3
 855 

9 

Các thông số còn lại tại Bảng 1 - QCVN 19: 2009/BTNMT 

phải xử lý đạt QCVN 19: 2009/BTNMT, cột B, Kv = 0,9, 

Kp = 1,0. 

_ 
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- Vị trí, phƣơng thức xả khí thải: khí thải sau xử lý đƣợc quạt hút hút ra bên ngoài 

nhà xƣởng, tọa độ: 

+ HTXL KT từ công đoạn sơn nƣớc 1: Tọa độ X=1199182,25; Y=415807,98; 

+ HTXL KT công đoạn sơn nƣớc 2: Tọa độ X=1199200,94; Y=415807,98; 

+ HTXL KT công đoạn sơn nƣớc 3: Tọa độ X=1199200,83; Y=415807,98; 

+ HTXL KT từ công đoạn mài: Tọa độ X=1199200,94; Y=415808,64; 

(theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107
0
45, múi chiếu 3

0
). 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn:  

- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn trong hoạt động sản xuất phát sinh từ công đoạn đúc, 

dập, gia công cơ khí đƣợc bố trí trong một khu vực riêng biệt và trang thiết bị chụp tai 

chống ồn cho nhân viên làm việc tại những khu vực này. 

- Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và 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, cụ thể nhƣ sau: 

Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 
70 55 6 tháng/lần 

Khu vực 

thông thường 

Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ   

1 
70 60 6 tháng/lần 

Khu vực  

thông thường 
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CHƢƠNG VII 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ 

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

     Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trƣờng của dự án, chủ dự án tự rà soát và đề xuất 

kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chƣơng trình quan trắc môi 

trƣờng trong giai đoạn vận hành, cụ thể nhƣ sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 7.1: Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

STT Tên công trình Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 

1 

02 Hệ thống xử lý khí thải 

công đoạn sơn công suất 

25.000 m
3
/h/hệ thống 

Tháng 03/2023 Tháng 06/2023 

2 

01 Hệ thống xử lý khí thải 

công đoạn sơn công suất 

6.000 m
3
/h  

Tháng 03/2023 Tháng 06/2023 

3 

01 Hệ thống xử lý khí thải 

công đoạn mài công suất 

6.300 m
3
/h  

Tháng 03/2023 Tháng 06/2023 

4 
Hệ thống xử lý nƣớc thải sản 

xuất 1,2 m
3
/ngày 

Tháng 03/2023 Tháng 06/2023 

5 
Hệ thống xử lý nƣớc thải sản 

xuất 25 m
3
/ngày 

Tháng 03/2023 Tháng 06/2023 

- Công suất dự kiến đạt đƣợc của Dự án tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành 

thử nghiệm: khoảng 70 % công suất đã đăng ký. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 
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Bảng 7.2: Kế hoạch về thời gian lấy các loại mẫu chất thải trƣớc khi thải ra môi trƣờng  

Giai đoạn 

Nội 

dung  

quan 

trắc 

Thời gian quan trắc  

dự kiến 

Thông số  

quan trắc 

Quy chuẩn  

áp dụng 

Tần số  

quan trắc 
Thiết bị xử lý 

Tổ 

chức 

quan 

trắc 

Dự 

kiến 

Lấy mẫu giai đoạn tổ hợp 

Giai đoạn 

hiệu chỉnh 
Khí thải 

- Lấy mẫu lần 1: 

Sau khi có văn bản chấp 

thuận cho phép VHTN 

của Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 

- Lấy mẫu lần 2: 

Cách 15 ngày sau khi 

lấy mẫu lần 1. 

- Lấy mẫu lần 3: 

Cách 15 ngày sau khi 

lấy mẫu lần 2. 

03 ống thoát khí thải 

sau hệ thống xử lý 

công đoạn sơn: Lƣu 

lƣợng, bụi, CO, 

NO2, SO2, Benzen, 

Toluene, n-Butyl 

axetat 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

Cột B (Kv=1; 

Kp=0,9); QCVN 

20:2009/BTNMT 

Mỗi lần lấy 

3 mẫu tại 3 

thời điểm 

03 Hệ thống 

xử lý khí thải 

công suất lần 

lƣợt 25.000 

m
3
/h, 25.000 

m
3
/h, 6.000 

m
3
/h 

Trung 

tâm tƣ 

vấn 

công 

nghệ 

môi 

trƣờng 

và an 

toàn vệ 

sinh lao 

động   
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Giai đoạn 

Nội 

dung  

quan 

trắc 

Thời gian quan trắc  

dự kiến 

Thông số  

quan trắc 

Quy chuẩn  

áp dụng 

Tần số  

quan trắc 
Thiết bị xử lý 

Tổ 

chức 

quan 

trắc 

Dự 

kiến 

- Lấy mẫu lần 4: 

Cách 15 ngày sau khi 

lấy mẫu lần 3. 

- Lấy mẫu lần 5: 

Cách 15 ngày sau khi lấy 

mẫu lần 4. 

01 ống thoát khí thải 

sau hệ thống xử lý 

công đoạn mài: Lƣu 

lƣợng, bụi 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

Cột B (Kv=1; 

Kp=0,9). 

Mỗi lần lấy 

3 mẫu tại 3 

thời điểm 

01 Hệ thống 

xử lý khí thải 

công đoạn mài 

công suất 

6.300 m
3
/h 

Giai đoạn 

hiệu chỉnh 

Nƣớc 

thải 

- Lấy mẫu lần 1: 

Sau khi có văn bản chấp 

thuận cho phép VHTN 

của Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 

- Lấy mẫu lần 2: 

Cách 15 ngày sau khi 

lấy mẫu lần 1. 

- Lấy mẫu lần 3: 

Cách 15 ngày sau khi 

Hệ thống xử lý nƣớc 

thải công đoạn rung: 

- Bể trộn đều: pH, 

TSS, BOD5, COD, 

Tổng N, Tổng P, 

Tổng dầu mỡ 

khoáng, Amoni. 

- Bể dòng chảy: 

pH, TSS, BOD5, 

COD, Tổng N, Tổng 

P, Tổng dầu mỡ 

khoáng, Amoni. 

Giới hạn tiếp nhận 

KCN Long Đức 

Mỗi lần lấy 

3 mẫu tại 3 

thời điểm 

Hệ thống xử lý 

nƣớc thải công 

đoạn rung 

công suất 1,2 

m
3
/ngày 

 

Trung 

tâm tƣ 

vấn 

công 

nghệ 

môi 

trƣờng 

và an 

toàn vệ 

sinh lao 

động   
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Giai đoạn 

Nội 

dung  

quan 

trắc 

Thời gian quan trắc  

dự kiến 

Thông số  

quan trắc 

Quy chuẩn  

áp dụng 

Tần số  

quan trắc 
Thiết bị xử lý 

Tổ 

chức 

quan 

trắc 

Dự 

kiến 

lấy mẫu lần 2. 

- Lấy mẫu lần 4: 

Cách 15 ngày sau khi 

lấy mẫu lần 3. 

- Lấy mẫu lần 5: 

Cách 15 ngày sau khi 

lấy mẫu lần 4. 

Hệ thống xử lý nƣớc 

thải công đoạn xử lý 

bề mặt: 

- Bồn chứa nƣớc 

thải đầu vào: pH, 

TSS, BOD5, COD, 

Tổng N, Tổng P, 

Tổng dầu mỡ 

khoáng, Amoni, độ 

màu. 

- Bồn chứa nƣớc 

ra: pH, TSS, BOD5, 

COD, Tổng N, Tổng 

P, Tổng dầu mỡ 

khoáng, Amoni, độ 

màu. 

Giới hạn tiếp nhận 

KCN Long Đức 

Mỗi lần lấy 

3 mẫu tại 3 

thời điểm 

01 Hệ thống 

xử lý nƣớc thải 

công đoạn xử 

lý bề mặt công 

suất 25 

m
3
/ngày 

 

Trung 

tâm tƣ 

vấn 

công 

nghệ 

môi 

trƣờng 

và an 

toàn vệ 

sinh lao 

động   

Lấy mẫu giai đoạn ổn định 

Giai đoạn 

ổn định 

Nƣớc 

thải  

- Lấy mẫu lần 1: 

Sau khi  ong giai đoạn 

- 03 ống thoát khí 

thải sau hệ thống 

xử lý công đoạn 

Nƣớc thải: giới 

hạn tiếp nhận của 

01 ngày/lần 

01mẫu/ngày 

- 03 

HTXLKT công 

suất lần lƣợt 

Trung 

tâm tƣ 

vấn 
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Giai đoạn 

Nội 

dung  

quan 

trắc 

Thời gian quan trắc  

dự kiến 

Thông số  

quan trắc 

Quy chuẩn  

áp dụng 

Tần số  

quan trắc 
Thiết bị xử lý 

Tổ 

chức 

quan 

trắc 

Dự 

kiến 

và khí 

thải 

 

điều chỉnh  

 

 

 

 

 

 

sơn: Lƣu lƣợng, 

bụi, CO, NO2, SO2, 

Benzen, Toluene, n-

Butyl axetat 

- 01 ống thoát khí 

thải sau hệ thống 

xử lý công đoạn 

mài: Lƣu lƣợng, bụi 

-Đầu vào và đầu ra 

02 HTXLNT (4 

mẫu): pH, TSS, 

BOD5, COD, Tổng 

N, Tổng P, Dầu 

khoáng, Dầu mỡ 

ĐTV Amoni, Tổng 

Coliform, Độ màu. 

 

 

KCN Long Đức. 

Khí thải: QCVN 

19:2009/BTNMT 

Cột B (Kv=1; Kp 

theo lƣu lƣợng 

nguồn thải), 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

 

 

 

25.000 m
3
/h, 

25.000 m
3
/h, 

6.000 m
3
/h. 

- 01 

HTXLKT công 

đoạn mài công 

suất 6.300 

m
3
/h 

- 01 

HTXLNT công 

đoạn rung 

công suất 1,2 

m
3
/ngày 

- 01 

HTXLNT công 

đoạn xử lý bề 

mặt công suất 

25 m
3
/ngày 

công 

nghệ 

môi 

trƣờng  

và an 

toàn vệ 

sinh lao 

động 
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Giai đoạn 

Nội 

dung  

quan 

trắc 

Thời gian quan trắc  

dự kiến 

Thông số  

quan trắc 

Quy chuẩn  

áp dụng 

Tần số  

quan trắc 
Thiết bị xử lý 

Tổ 

chức 

quan 

trắc 

Dự 

kiến 

- Lấy mẫu lần 2: 

Liên tiếp sau khi lấy 

mẫu lần 1   

- Lấy mẫu lần 3: 

Liên tiếp sau khi lấy 

mẫu lần 2 

 

- Đầu ra 02 

HTXLNT (2 mẫu): 

pH, TSS, BOD5, 

COD, Tổng N, Tổng 

P, Dầu khoáng, Dầu 

mỡ ĐTV Amoni, 

Tổng Coliform, Độ 

màu. 

- 03 ống thoát khí 

thải sau hệ thống 

xử lý công đoạn 

sơn: Lƣu lƣợng, 

bụi, CO, NO2, SO2, 

Benzen, Toluene, n-

Butyl axetat 

- 01 ống thoát khí 

thải sau hệ thống 

xử lý công đoạn 

mài: Lƣu lƣợng, bụi 

Nƣớc thải: giới 

hạn tiếp nhận của 

KCN Long Đức. 

Khí thải: QCVN 

19:2009/BTNMT 

Cột B (Kv=1; 

Kp=0,9), QCVN 

20:2009/BTNMT 

01 ngày/lần 

01mẫu/ngày 

 

 

 

- 03 

HTXLKT công 

suất lần lƣợt 

25.000 m
3
/h, 

25.000 m
3
/h, 

6.000 m
3
/h. 

- 01 

HTXLKT công 

đoạn mài công 

suất 6.300 

m
3
/h 

- 01 

HTXLNT công 

đoạn rung 

công suất 1,2 

m
3
/ngày 

- 01 

HTXLNT 

công đoạn xử 

lý bề mặt công 

Trung 

tâm tƣ 

vấn 

công 

nghệ 

môi 

trƣờng  

và an 

toàn vệ 

sinh lao 

động 
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Giai đoạn 

Nội 

dung  

quan 

trắc 

Thời gian quan trắc  

dự kiến 

Thông số  

quan trắc 

Quy chuẩn  

áp dụng 

Tần số  

quan trắc 
Thiết bị xử lý 

Tổ 

chức 

quan 

trắc 

Dự 

kiến 

suất 25 

m
3
/ngày 
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1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng dự kiến phối 

hợp thực hiện 

- Tên đơn vị lấy mẫu: Trung tâm tƣ vấn công nghệ môi trƣờng và an toàn vệ sinh lao 

động 

- Đia chỉ liên hệ: 286/8A Tô Hiến Thành, phƣờng 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: 028.38680842                             Fax: 028.38680869 

- Email: trungtamcoshet@gmail.com 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng số : VIMCERTS 

026 

Trung tâm tƣ vấn công nghệ môi trƣờng và an toàn vệ sinh lao động đƣợc thành lập dựa 

trên Quyết đinh số 2611/QĐ-BTNMT, ngày 18/11//2014 quyết đinh về việc đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng do Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cấp.  

Trung tâm tƣ vấn công nghệ môi trƣờng và an toàn vệ sinh lao động đƣợc Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng cấp Quyết định số 381/QĐ-BTNMT, ngày 21/02/20219 về việc điều chỉnh nội 

dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng. 

Trung tâm tƣ vấn công nghệ môi trƣờng và an toàn vệ sinh lao động đã đƣợc Bộ Khoa 

học và Công nghệ cấp quyết định số 339/QĐ-VPCNCL, ngày 19/11/2013 Quyết định về việc 

công nhận phòng thí nghiệm, đính kèm chứng chỉ công nhận mã số VILAS 444. 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải 

Bảng 7.3: Giám sát môi trƣờng trong giai đoạn vận hành thƣơng mại và vận hành thử 

nghiệm 

Nội dung 

giám sát 

Vị trí giám 

sát/lấy mẫu giám 

sát 

Tần suất 

giám sát 

Thông số giám 

sát 

Tiêu chuẩn so 

sánh/Quy định 

áp dụng 

Nƣớc 

thải 

Tại hố ga đấu nối nƣớc 

thải với KCN trên 

đƣờng N-2 

06 tháng/lần 

pH, TSS, 

BOD5, COD, 

Tổng N, Tổng 

P, Tổng dầu 

mỡ khoáng, 

Amoni, độ 

màu 

Giới hạn tiếp 

nhận KCN Long 

Đức 

Khí thải 

3 điểm sau HTXL 

khí thải công đoạn 

sơn 

06 tháng/lần 

Lƣu lƣợng, 

bụi, CO, NO
2
, 

SO
2
, Benzen, 

Toluene, n-

Butyl axetat 

QCVN 

19:2009/BTNM, 

cột B (Kv=1, 

Kp=0,9) và 

QCVN 

mailto:trungtamcoshet@gmail.com
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Nội dung 

giám sát 

Vị trí giám 

sát/lấy mẫu giám 

sát 

Tần suất 

giám sát 

Thông số giám 

sát 

Tiêu chuẩn so 

sánh/Quy định 

áp dụng 

01 điểm sau HTXL 

khí thải công đoạn 

mài 

06 tháng/lần Lƣu lƣợng, bụi 

20:2009/BTNMT

. 

Chất 

thải 

01 điểm tại khu vực 

lƣu giữ chất thải rắn 

của nhà máy.  

Thƣờng 

xuyên và 

liên tục từ 

khi phát 

sinh 

Khối lƣợng, 

chủng loại và 

hóa đơn, chứng 

từ giao nhận 

chất thải 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

và Thông tƣ số 

02/2020/TT-

BTNMT ngày 

10/01/2022. 

Kiểm tra giám sát 

việc thu gom, lƣu 

giữ và hợp đồng 

với đơn vị có 

chức năng để xử 

lý chất thải rắn 

của dự án 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm 

Kinh phí thực hiện phục vụ quá trình bảo trì, bảo dƣỡng, công tác bảo vệ môi trƣờng hằng 

năm: 

Bảng 7.4: Bảng tổng hợp chi phí đầu tƣ dự án 

STT Hạng mục Chi phí (VNĐ) 

1 

Chi phí cho hoạt động quản lý, giám sát môi 

trƣờng: 
98.000.000 

- Quan trắc môi trƣờng định kỳ 

- Bể tự hoại 5 ngắn cải tiến 

- HTXL nƣớc thải sản xuất 

- Khu vực lƣu giữ CTR 

- Chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn và chất thải nguy hại 

30.000.000 

3.000.000 

30.000.000 

5.000.000 

30.000.000 

2 

- Chi phí quản lý môi trƣờng: trồng và chăm 

sóc cây xanh 
10.000.000 

Tổng chi phí quản lý, giám sát môi trƣờng 145.000.000 
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CHƢƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

Công ty TNHH Việt Nam Shibutani  – Chủ dự án xin cam kết: 

- Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu 

trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật của Việt 

Nam. 

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp khống chế nguồn ô nhiễm phát sinh từ hoạt động 

của dự án theo đúng phƣơng án kỹ thuật đã nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trƣờng này và những yêu cầu theo giấy phép môi trƣờng.  

- Đảm bảo kinh phí đầu tƣ các công trình xử lý môi trƣờng cũng nhƣ kinh phí thực hiện 

chƣơng trình giám sát môi trƣờng.  

- Đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của dự án nằm trong giới hạn cho 

phép của Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng: 

- Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT; QCVN 

21:2016/BYT; QCVN 22:2016/BYT, QCVN 24:2016/BYT; QCVN 26:2016/BYT, QCVN 

02:2019/BYT, QCVN 03: 2019/BYT. 

 QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngƣỡng 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; 

 Giới hạn tiếp nhận nƣớc thải của KCN Long Đức. 

- Đảm bảo việc quản lý chất thải rắn,  phế liệu, quy định về quản lý chất thải nguy hại, 

giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh tuân thủ Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính Phủ và Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài Nguyên và Môi trƣờng. 

- Thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung của báo cáo giấy phép môi trƣờng của Dự án đã 

đƣợc phê duyệt. 

- Có bộ phận chuyên môn đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trƣờng. 

- Công khai thông tin, lƣu giữ, cập nhật số liệu môi trƣờng và báo cáo về việc thực hiện 

nội dung của giấy phép môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt của dự án. 

- Thực hiện chƣơng trình giám sát môi trƣờng định kỳ và nộp Báo cáo công tác bảo vệ 

môi trƣờng định kỳ 01 lần/năm đến Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai và Sở tài 

nguyên môi trƣờng tỉnh Đồng Nai. 

- Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trƣờng nào phát sinh chúng tôi sẽ trình báo 

ngay với các cơ quan quản lý môi trƣờng địa phƣơng và các cơ quan có chuyên môn để xử lý 

ngay nguồn ô nhiễm này./. 
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PHẦN PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC I : MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 

PHỤ LỤC II : KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG 

PHỤ LỤC III : MỘT SỐ SƠ ĐỒ, BẢN VẼ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 

 

 











































































































































































































































HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
(Dùng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan)

SALES INVOICE
Ngày (day) 31 tháng (month) 03 năm (year) 2021

Đơn vị bán (Seller): CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SHIBUTANI
MST (Tax Code): 3603272520
Địa chỉ (Address): Khu công nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại (Tel.): 02513681308    Fax: 02513681309
STK (Account No.): 735299 (USD) - 347299 (VNÐ) - 945072 (JPY) - MUFG Bank,Ltd – Ho Chi Minh City Branch

0481000779640 - Vietcombank - Chi nhánh Biên Hòa

Người mua (Buyer):
Đơn vị (Co. name): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH TÙNG 2
MST (Tax Code): 3600573463
Địa chỉ (Address): E189, tổ 3, KP 5, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
HTTT (Pay. method): Tiền mặt/Chuyển khoản
STK (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

SL
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Nhôm phế liệu Kg 1.234 11.000 13.574.000

2 Kẽm phế liệu Kg 37 16.000 592.000

3 Nhựa phế liệu Kg 240 5.000 1.200.000

4 Giấy phế liệu Kg 800 2.500 2.000.000

5 Sắt phế liệu Kg 182 5.000 910.000

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 18.276.000

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Mười tám triệu hai trăm bảy mươi sáu nghìn đồng chẵn./.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Đã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM
SHIBUTANI

Ngày: 31/03/2021

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: N2EYVVS8GNC

Mẫu số (Form No.):

Ký hiệu (Serial No.):

Số (Invoice No.):

07KPTQ0/001

SH/19E

0000097

http://ehoadon.vn
http://tracuu.ehoadon.vn
https://van.ehoadon.vn/TCHD?MTC=N2EYVVS8GNC


































Số/No: DD.20104999 
 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

TEST REPORT 
16/06/2022 

Trang/Page:1/1 

 

Đơn vị yêu cầu/ Customer : CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SHIBUTANI 

Địa điểm lấy mẫu/ Sampling location : Khu vực thực hiện xây xưởng mới 

Địa chỉ/ Address : KCN Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

Loại mẫu/ Type of sample : Đất  

Ký hiệu mẫu/ Mark of sample : DD.713207 

Ngày lấy (nhận) mẫu/ Sampling (receiving) date : 08/06/2022 

Ngày thử nghiệm/ Date of testing  : 09/09/2022 – 15/06/2022 

Điều kiện lấy mẫu/ Sampling conditions : Trời nắng, gió nhẹ 

Phương pháp lấy mẫu/ Sampling method : TCVN 7538-2:2005, TCVN 4046:1985, TCVN 5297:1995, 

TCVN 7538-3:2005, TCVN 5960:1995 

Kết quả thử nghiệm/ Testing results :  
 

TT 

No 

Thông số 

Parameters 

Đơn vị 

tính 

Unit 

Phương pháp thử 

Test method 

Kết quả 

Result 

QCVN  

03-MT:2015/ 

BTNMT 

1 As mg/kg 
TCVN 6649 – 2000 + 

TCVN 8467 – 2010
(**)

 

KPH 

(MDL=0,15) 
25 

2 Chì mg/kg 
TCVN 6649 – 2000 + 

TCVN 6496 – 2009 
(**)

 

KPH 

(MDL=0,15) 
300 

3 Cd mg/kg 
TCVN 6649 – 2000 + 

TCVN 6496 – 2009
(**)

 

KPH 

(MDL=0,15) 
10 

4 Cu mg/kg 
TCVN 6649 – 2000 + 

TCVN 6496 – 2009
(**)

 
1,17 300 

5 Zn mg/kg 
TCVN 6649 – 2000 + 

TCVN 6496 – 2009
(**)

 
5,14 300 

6 Cr mg/kg 
TCVN 6649 – 2000 + 

TCVN 6496 – 2009
(**)

 
1,41 250 

 

Ghi chú/ Note: 

(*): Phương pháp đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công nhận/ Method is accreditated by MONRE. 

(**): Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ/ Subcontracted test. 
KPH: không phát hiện/ Not detected; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit. 

 
  

 



Số/No: DD.20105000 
 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

TEST REPORT 
17/06/2022 

Trang/Page:1/1 

 

Đơn vị yêu cầu/ Customer : CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SHIBUTANI 

Địa điểm lấy mẫu/ Sampling location : Khu vực thực hiện xây xưởng mới 

Địa chỉ/ Address : KCN Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

Loại mẫu/ Type of sample : Đất  

Ký hiệu mẫu/ Mark of sample : DD.713207 

Ngày lấy (nhận) mẫu/ Sampling (receiving) date : 09/06/2022 

Ngày thử nghiệm/ Date of testing  : 10/09/2022 – 16/06/2022 

Điều kiện lấy mẫu/ Sampling conditions : Trời nắng, gió nhẹ 

Phương pháp lấy mẫu/ Sampling method : TCVN 7538-2:2005, TCVN 4046:1985, TCVN 5297:1995, 

TCVN 7538-3:2005, TCVN 5960:1995 

Kết quả thử nghiệm/ Testing results :  
 

TT 

No 

Thông số 

Parameters 

Đơn vị 

tính 

Unit 

Phương pháp thử 

Test method 

Kết quả 

Result 

QCVN  

03-MT:2015/ 

BTNMT 

1 As mg/kg 
TCVN 6649 – 2000 + 

TCVN 8467 – 2010
(**)

 

KPH 

(MDL=0,15) 
25 

2 Chì mg/kg 
TCVN 6649 – 2000 + 

TCVN 6496 – 2009 
(**)

 

KPH 

(MDL=0,15) 
300 

3 Cd mg/kg 
TCVN 6649 – 2000 + 

TCVN 6496 – 2009
(**)

 

KPH 

(MDL=0,15) 
10 

4 Cu mg/kg 
TCVN 6649 – 2000 + 

TCVN 6496 – 2009
(**)

 
1,15 300 

5 Zn mg/kg 
TCVN 6649 – 2000 + 

TCVN 6496 – 2009
(**)

 
5,12 300 

6 Cr mg/kg 
TCVN 6649 – 2000 + 

TCVN 6496 – 2009
(**)

 
1,40 250 

 

Ghi chú/ Note: 

(*): Phương pháp đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công nhận/ Method is accreditated by MONRE. 

(**): Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ/ Subcontracted test. 
KPH: không phát hiện/ Not detected; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit. 

 
  

 



  

 

Số/No: 94.06.1919 
 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

TEST REPORT 
15/06/2022 

Trang/Page:1/1 

Đơn vị yêu cầu/ Customer : CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SHIBUTANI 

Địa điểm lấy mẫu/ Sampling location : Khu vực thực hiện xây xưởng mới 

Địa chỉ/ Address : KCN Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

Loại mẫu/ Type of sample : Vi khí hậu, tiếng ồn & Không khí xung quanh 

Ký hiệu mẫu/ Mark of sample : KX.03494 

Ngày lấy (nhận) mẫu/ Sampling (receiving) date : 07/06/2022 

Ngày thử nghiệm/ Date of testing  : 08/06/2022 – 14/06/2022 

Điều kiện lấy mẫu/ Sampling conditions : Trời nắng 

Kết quả thử nghiệm/ Testing results :  
 

TT 

No 

Thông số 

Parameters 

Đơn vị 

tính 

Unit 

Phương pháp lấy 

mẫu 

Sampling method 

Phương pháp thử 

Test method 

Kết quả 

Result 

QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

KX.03494   

1 Độ ồn dBA TCVN 7878-2:2010 TCVN 7878-2:2010
(*) 

60 ≤70 - 

2 Nhiệt độ 
0
C 

QCVN 

46:2012/BTNMT 

QCVN 

46:2012/BTNMT
(*) 29,8 - - 

3 Độ ẩm % 
QCVN 

46:2012/BTNMT 

QCVN 

46:2012/BTNMT
(*) 55 - - 

4 Tốc độ gió m/s 
QCVN 

46:2012/BTNMT 

QCVN 

46:2012/BTNMT
(*)

 
0,5 - - 

5 Bụi µg/m
3
 TCVN 5067:1995 TCVN 5067:1995

(*) 
65 - 300 

6 NO2 µg/m
3
 TCVN 6137:2009 TCVN 6137:2009

(*) 
62 - 200 

7 SO2 µg/m
3
 TCVN 5971:1995 TCVN 5971:1995

(*) 
78 - 350 

8 CO µg/m
3
 SOP.49.LMK_CO SOP.50.PTK_CO

(*) 
1.710 - 30.000 

 

Ghi chú/ Note: 

(*): Phương pháp đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công nhận/ Method is accreditated by MONRE. 

(**): Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ/ Subcontracted test. (***): Chỉ tiêu tham khảo. 

KPH: không phát hiện/ Not detected; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit. 

 

  

  

  



  

 

Số/No: 94.06.1929 
 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

TEST REPORT 
16/06/2022 

Trang/Page:1/1 

Đơn vị yêu cầu/ Customer : CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SHIBUTANI 

Địa điểm lấy mẫu/ Sampling location : Khu vực thực hiện xây xưởng mới 

Địa chỉ/ Address : KCN Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

Loại mẫu/ Type of sample : Vi khí hậu, tiếng ồn & Không khí xung quanh 

Ký hiệu mẫu/ Mark of sample : KX.03494 

Ngày lấy (nhận) mẫu/ Sampling (receiving) date : 08/06/2022 

Ngày thử nghiệm/ Date of testing  : 09/06/2022 – 15/06/2022 

Điều kiện lấy mẫu/ Sampling conditions : Trời nắng 

Kết quả thử nghiệm/ Testing results :  
 

TT 

No 

Thông số 

Parameters 

Đơn vị 

tính 

Unit 

Phương pháp lấy 

mẫu 

Sampling method 

Phương pháp thử 

Test method 

Kết quả 

Result 

QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

KX.03494   

1 Độ ồn dBA TCVN 7878-2:2010 TCVN 7878-2:2010
(*) 

59 ≤70 - 

2 Nhiệt độ 
0
C 

QCVN 

46:2012/BTNMT 

QCVN 

46:2012/BTNMT
(*) 29,4 - - 

3 Độ ẩm % 
QCVN 

46:2012/BTNMT 

QCVN 

46:2012/BTNMT
(*) 56 - - 

4 Tốc độ gió m/s 
QCVN 

46:2012/BTNMT 

QCVN 

46:2012/BTNMT
(*)

 
0,4 - - 

5 Bụi µg/m
3
 TCVN 5067:1995 TCVN 5067:1995

(*) 
154 - 300 

6 NO2 µg/m
3
 TCVN 6137:2009 TCVN 6137:2009

(*) 
65 - 200 

7 SO2 µg/m
3
 TCVN 5971:1995 TCVN 5971:1995

(*) 
85 - 350 

8 CO µg/m
3
 SOP.49.LMK_CO SOP.50.PTK_CO

(*) 
2.050 - 30.000 

 

Ghi chú/ Note: 

(*): Phương pháp đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công nhận/ Method is accreditated by MONRE. 

(**): Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ/ Subcontracted test. (***): Chỉ tiêu tham khảo. 

KPH: không phát hiện/ Not detected; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit. 

 

  

  

  



  

 

Số/No: 94.06.1936 
 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

TEST REPORT 
17/06/2022 

Trang/Page:1/1 

Đơn vị yêu cầu/ Customer : CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SHIBUTANI 

Địa điểm lấy mẫu/ Sampling location : Khu vực thực hiện xây xưởng mới 

Địa chỉ/ Address : KCN Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

Loại mẫu/ Type of sample : Vi khí hậu, tiếng ồn & Không khí xung quanh 

Ký hiệu mẫu/ Mark of sample : KX.03494 

Ngày lấy (nhận) mẫu/ Sampling (receiving) date : 09/06/2022 

Ngày thử nghiệm/ Date of testing  : 10/06/2022 – 16/06/2022 

Điều kiện lấy mẫu/ Sampling conditions : Trời nắng 

Kết quả thử nghiệm/ Testing results :  
 

TT 

No 

Thông số 

Parameters 

Đơn vị 

tính 

Unit 

Phương pháp lấy 

mẫu 

Sampling method 

Phương pháp thử 

Test method 

Kết quả 

Result 

QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

KX.03494   

1 Độ ồn dBA TCVN 7878-2:2010 TCVN 7878-2:2010
(*) 

62 ≤70 - 

2 Nhiệt độ 
0
C 

QCVN 

46:2012/BTNMT 

QCVN 

46:2012/BTNMT
(*) 29,0 - - 

3 Độ ẩm % 
QCVN 

46:2012/BTNMT 

QCVN 

46:2012/BTNMT
(*) 55 - - 

4 Tốc độ gió m/s 
QCVN 

46:2012/BTNMT 

QCVN 

46:2012/BTNMT
(*)

 
0,6 - - 

5 Bụi µg/m
3
 TCVN 5067:1995 TCVN 5067:1995

(*) 
135 - 300 

6 NO2 µg/m
3
 TCVN 6137:2009 TCVN 6137:2009

(*) 
70 - 200 

7 SO2 µg/m
3
 TCVN 5971:1995 TCVN 5971:1995

(*) 
60 - 350 

8 CO µg/m
3
 SOP.49.LMK_CO SOP.50.PTK_CO

(*) 
2.200 - 30.000 

 

Ghi chú/ Note: 

(*): Phương pháp đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công nhận/ Method is accreditated by MONRE. 

(**): Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ/ Subcontracted test. (***): Chỉ tiêu tham khảo. 

KPH: không phát hiện/ Not detected; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit. 

 

  

  

  















SD-WI-BE49 

 1/5

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT  

Phiếu An Toàn Hóa Chất  

FINECLEANER 4202 
(FC – 4202) 

 

Số CAS: Hợp chất 

Số UN: 1760 

Số đăng ký EC: 

Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có):  

Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có): 

 

PHẦN I. Nhận dạng hóa chất 

- Tên thường gọi của chất: FC-4202  

- Tên thương mại: FC-4202 

- Tên khác (không là tên khoa học):  

- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ:  Số điện thoại liên hệ trong 
trường hợp khẩn cấp: 

 

0274 3743152/3 

- Tên nhà sản xuất và địa chỉ: 

Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing 

12 Đại lộ Độc Lập, VSIP, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, VN 

- Mục đích sử dụng: Chế phẩm xử lý bề mặt kim loại 

PHẦN II. Thông tin về thành phần các chất 

Tên thành phần nguy hiểm Số CAS 
Công thức hóa 

học 
Hàm lượng  

(% theo trọng lượng) 

Phosphoric acid 7664-38-2 H3PO4 40 ~ 50 

Surfactant 9016-45-9 -- 1 ~ 10 

Butyl cellosolve 111-76-2 C4H9OC2H4OH 1 ~ 10 

Nước 7732-18-5 H2O  

PHẦN III. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất  

1. Mức xếp loại nguy hiểm: 88 

2. Cảnh báo nguy hiểm: 

- Theo phân loại GHS: 

+ Độc cấp tính – tiếp xúc đường miệng: loại 4 

+ Ăn mòn/kích ứng da: loại 1 

+ Tổn thương nghiêm trọng/kích ứng mắt: loại 1 

+ Tác nhân gây ung thư: loại 2 

+ Độc tính sinh sản: loại 2  

+ Độc tính hệ thống/cơ quan mục tiêu tiếp xúc một lần: loại 2 (gan, hệ thống mạch máu, thận, hệ thần 
kinh) , loại 3 (kích ứng hô hấp) 

+ Độc cấp tính với môi trường thủy sinh: loại 3 

- Nguy hiểm, độc nếu nuốt phải, có thể gây kích ứng hô hấp. 
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- Gây bỏng da và nguy hiểm cho mắt. 

- Có thể gây ung thư hoặc ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. 

- Ảnh hưởng đến một số hệ thống/cơ quan mục tiêu. 

- Độc với môi trường thủy sinh. 

3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng: 

- Đường mắt: Khi tiếp xúc với mắt gây kích ứng mắt, tổn thương giác mạc. 

- Đường da: Khi tiếp xúc với da gây ăn mòn, kích ứng da. 

- Đường tiêu hóa: Gây tổn thương đường tiêu hóa nếu ăn uống phải. 

- Đường thở: Gây kích ứng hô hấp nếu hít phải. 

PHẦN IV. Biện pháp sơ cứu về y tế  

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt: Vạch mí mắt lên, rửa mắt ngay dưới vòi nước ít nhất 
trong vòng 15 phút để rửa sạch cả mắt lẫn mí mắt. Khám bác sĩ. 

2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da: Cởi bỏ quần áo, giày dính hóa chất. Rửa sạch da dưới vòi nước 
chảy. Đi khám bác sĩ. Giặt sạch quần áo trước khi sử dụng lại.  

3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp: Di chuyển ra chỗ thoáng khí, cởi bỏ quần áo dính 
hóa chất. Nếu khó thở, cho thở oxy. Nếu ngưng hô hấp, hô hấp nhân tạo. Có thể gây kích ứng cổ họng. 
Đừng cố nôn. Đưa đến bác sĩ. 

4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa: Rửa và súc miệng thật sạch. Hóa chất có tính ăn mòn, đừng 
cố nôn. Gọi ngay cho bác sĩ. Nếu nạn nhân bị nôn, nghiêng đầu nạn nhân sang một bên để tránh tắc đường 
thở. 

PHẦN V. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn 

1. Xếp loại về tính cháy: Không bắt lửa 

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: Không có 

3. Các tác nhân gây cháy, nổ (tia lửa, tĩnh điện, nhiệt độ cao, va đập, ma sát…): Không có 

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác:  

- Di dời các vật liệu dễ cháy xung quanh đám cháy. 

- Di chuyển các thùng chứa hóa chất ra khỏi đám cháy nếu có thể mà không nguy hiểm. 

- Làm nguội thùng chứa hóa chất và khu vực xung quanh bằng nước nếu không thể di dời ra khỏi đám 
cháy. 

- Chữa cháy từ hướng đầu gió để tránh hít phải khí độc thoát ra từ đám cháy. 

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: yêu cầu như các trường hợp chữa cháy 
thông thường. 

6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có) 

PHẦN VI. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sư cố 

1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ:  

- Khắc phục rò rỉ. Thu hồi hóa chất đổ ra. 

2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng:  

- Mang đồ bảo hộ để tránh tiếp xúc với hóa chất. 

- Tạo vòng bao ngăn không cho hóa chất lan rộng ra. 

- Độc với môi trường thủy sinh. Tránh để hóa chất hay nước rửa chảy vào hệ thống nước tự nhiên. 

- Thu hồi hóa chất đổ ra bằng các chất hấp phụ như đất, cát, vải cotton và đựng trong thùng chứa thích 
hợp. 

- Hóa chất có tính acid. Dùng soda khan hoặc vôi đã tôi để trung hòa. Cẩn thận khi trung hòa có thể giải 
phóng nhiệt. 
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PHẦN VII. Yêu cầu về cất giữ 

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ 
dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ…):  

- Thao tác với hóa chất ở nơi thông thoáng. 

- Sử dụng vật liệu chống ăn mòn cho các thiết bị. 

- Mang đồ bảo hộ thích hợp để ngăn không cho hóa chất tiếp xúc da, mắt, niêm mạc. 

- Hóa chất có tính acid. Tránh thao tác gần các chất có tính kiềm. 

- Tránh thao tác mạnh làm ngã đổ, hoặc gây sốc nổ thùng chứa hóa chất. 

2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản: 

- Lưu trữ ở khu vực dành riêng cho hóa chất. 

- Đóng kín bao bì khi không sử dụng. 

- Lưu trữ nơi thông thoáng, tránh xa các chất có tính kiềm. 

PHẦN VIII. Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân 

1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết: 

- Thiết lập hệ thống thông gió cục bộ để giữ cho môi trường làm việc luôn thông thoáng. 

- Giới hạn tiếp xúc: 

+ ACGIH: Acid phosphoric TWA: 1mg/m3 

  STEL: 3mg/m3 

 Butyl cellosolve TWA: 20ppm 

+ OSHA Acid phosphoric PE: 1mg/m3 

 Butyl cellosolve PEL: 50ppm/ 240mg/m3 

 

- Lắp đặt hệ thống nước rửa và vòi nước cấp cứu gần nơi thao tác, sử dụng hóa chất. 

2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc:  

- Bảo vệ mắt: Kính bảo hộ chống hóa chất, mặt nạ.   

- Bảo vệ thân thể: Quần áo bảo hộ. 

- Bảo vệ tay: Găng tay chống hóa chất 

- Bảo vệ hô hấp: khẩu trang hay mặt nạ  

3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: quần áo bảo hộ, kính, găng tay, khẩu trang. 

4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc…):  

- Rửa tay sạch sau khi tiếp xúc với hóa chất.  

- Không ăn, uống hay hút thuốc khi đang sử dụng hóa chất.  

- Không mang đồ bảo hộ dính hóa chất ra khỏi nơi làm việc. 

PHẦN IX. Đặc tính lý, hóa của hóa chất 

Trạng thái vật lý: dạng lỏng Điểm sôi (0C): Không có thông tin 

Màu sắc: màu nâu nhạt Điểm nóng chảy (0C): Không có thông tin 

Mùi đặc trưng: không có thông tin Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương 
pháp xác định: Không có 

Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 
chuẩn: không có thông tin 

Nhiệt độ tự cháy (0C): Không có 

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất 
tiêu chuẩn: không có thông tin 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với 
không khí): Không có 
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Độ hòa tan trong nước: 100% Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với 
không khí): Không có 

Độ PH: 1 Tỷ lệ hóa hơi: không có thông tin 

Khối lượng riêng (kg/m3): 1.3 (270C) Các tính chất khác (nếu có):  

n-octanol: Butyl cellosolve 0.83 

PHẦN X. Mức ổn định và khả năng hoạt động của hóa chất 

1. Tính ổn định: Ổn định ở điều kiện bình thường 

2. Khả năng phản ứng: 

- Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng phân hủy: không có thông tin 

- Các phản ứng nguy hiểm: không có thông tin  

- Các chất có phản ứng sinh nhiệt, khí độc hại, các chất không bảo quản chung: các chất kiềm 

- Phản ứng trùng hợp: không có thông tin 

PHẦN XI. Thông tin về độc tính 

Tên thành phần Loại ngưỡng Kết quả Đường tiếp xúc Sinh vật thử 

Acid phosphoric LD50 1530mg/kg Miệng Chuột 

Acid phosphoric LD50 1250mg/kg Miệng Chuột 

Acid phosphoric LD50 2740mg/kg Da Thỏ 

Acid phosphoric LC50 >0.85mg/L (1h) Hô hấp Chuột 

Surfactant LD50 1800mg/kg  Da Chuột 

Butyl cellosolve LD50 420 – 2417mg/kg Miệng Chuột 

Butyl cellosolve LD50  99 – 638mg/kg  Da Thỏ 

Butyl cellosolve LC50 2.2 – 2.4mg/L (4h)  Hô hấp Chuột 

1. Các ảnh hưởng mãn tính với người: Chưa có thông tin 

2. Các ảnh hưởng độc khác: Chưa có thông tin 

PHẦN XII. Thông tin về sinh thái 

1. Độc tính với sinh vật 

Tên thành phần Loại sinh vật Chu kỳ ảnh hưởng Kết quả  

Surfactant Cá hồi cầu vồng LC50  4.7 mg/L(EO:8mol) 

Butyl cellosolve Giáp xác (tôm nhỏ) EC50 (48h) 5.4 mg/L 

Butyl cellosolve Cá (Sheepshead minnow) LC50 (96h) 116 mg/L 

2. Tác động trong môi trường 

- Mức độ phân hủy sinh học: Chưa có thông tin 

- Chỉ số BOD và COD: Chưa có thông tin 

- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học: Chưa có thông tin 

- Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: Chưa có thông tin 

PHẦN XIII. Yêu cầu trong việc thải bỏ 

1. Thông tin quy định tiêu hủy: Xử lý nước thải phải được thực hiện theo quy định của nhà nước. 

2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: Chưa có thông tin. 
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3. Biện pháp tiêu hủy: chưa có thông tin 

4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý: Chưa có thông tin. 

PHẦN XIV. Yêu cầu trong vận chuyển 

Tên quy định Số UN  Tên vận 
chuyển 
đường 
biển 

Loại, 
nhóm 
hàng 
nguy 
hiểm 

Quy 
cách 
đóng 
gói 

Nhãn vận 
chuyển  

Thông tin 
bổ sung  

Quy định về vận chuyển hàng nguy 
hiểm của Việt Nam:  

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 
09/11/2009 của CP quy định Danh 
mục hàng nguy hiểm và vận chuyển 
hàng nguy hiểm bằng phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ; 

- Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 
10/3/2005 của CP quy định Danh mục 
hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải 
hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy 
nội địa. 

 

 

1760 

 

 

không 
có 

 

 

8 

 

 

25 
kg/can 

 

 

FC-4202 

 

 

vận chuyển 
hàng kèm 
theo COA 

Quy định về vận chuyển hàng nguy 
hiểm quốc tế của EU, USA… 

không
có 

- - - - - 

PHẦN XV. Quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật phải tuân thủ 

1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới: Chưa có thông tin 

2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký: Chưa có thông tin 

3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ: Chưa có thông tin 

PHẦN XVI. Thông tin cần thiết khác 

Ngày tháng biên soạn Phiếu:   tháng 10 năm 2013 

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 01/2021 

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing 

Lưu ý người đọc: 

- Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới 
nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. 

- Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử 
dụng và tiếp xúc 
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT  

Phiếu An Toàn Hóa Chất  

FINECLEANER 4306A 
(FC – 4306A) 

 

Số CAS: Hợp chất 

Số UN: 3262 

Số đăng ký EC: 

Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có):  

Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có): 

 

PHẦN I. Nhận dạng hóa chất 

- Tên thường gọi của chất: FC-4306A  

- Tên thương mại: FC-4306A 

- Tên khác (không là tên khoa học):  

- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ:  Số điện thoại liên hệ trong 
trường hợp khẩn cấp: 

 

0274 3743152/3 

- Tên nhà sản xuất và địa chỉ: 

Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing 

12 Đại lộ Độc Lập, VSIP, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, VN 

- Mục đích sử dụng: Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại 

PHẦN II. Thông tin về thành phần các chất 

Tên thành phần nguy hiểm Số CAS 
Công thức hóa 

học 
Hàm lượng  

(% theo trọng lượng) 

Hợp chất phốt phát -- (PO4)3- 50 ~ 60 

Sodium hydroxide 1310-73-2 NaOH 30 

Chelating agent -- -- 10 ~ 20 

Surfactant -- -- 0.1 ~ 1.0 

PHẦN III. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất  

1. Mức xếp loại nguy hiểm:  

2. Cảnh báo nguy hiểm: 

- Theo phân loại GHS: 

+ Độc cấp tính – tiếp xúc đường miệng: loại 4 

+ Ăn mòn/kích ứng da: loại 1 

+ Tổn thương nghiêm trọng/kích ứng mắt: loại 1 

+ Độc tính hệ thống/cơ quan mục tiêu tiếp xúc một lần: loại 1 (cơ quan sinh sản nam) 

+ Độc cấp tính với môi trường thủy sinh: loại 3 

- Nguy hiểm, độc nếu nuốt phải. 

- Gây bỏng da và nguy hiểm cho mắt. 

- Có thể gây nguy hại đến cơ quan sinh sản ở nam. 

- Độc với môi trường thủy sinh. 
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3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng: 

- Đường mắt: Khi tiếp xúc với mắt gây kích ứng mắt, tổn thương giác mạc. 

- Đường da: Khi tiếp xúc với da gây ăn mòn, kích ứng da. 

- Đường tiêu hóa: Gây tổn thương đường tiêu hóa nếu ăn uống phải. 

- Đường thở:  

PHẦN IV. Biện pháp sơ cứu về y tế  

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt: Vạch mí mắt lên, rửa mắt ngay dưới vòi nước ít nhất 
trong vòng 15 phút để rửa sạch cả mắt lẫn mí mắt. Khám bác sĩ. 

2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da : Cởi bỏ quần áo, giày dính hóa chất. Rửa sạch da bằng xà 
phòng dưới vòi nước chảy. Đi khám bác sĩ. Giặt sạch quần áo trước khi sử dụng lại.  

3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp : Di chuyển ra chỗ thoáng khí, cởi bỏ quần áo dính 
hóa chất. Nếu khó thở, cho thở oxy. Nếu ngưng hô hấp, hô hấp nhân tạo. Có thể gây kích ứng cổ họng. 
Đừng cố nôn. Đưa đến bác sĩ. 

4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa : Rửa và súc miệng thật sạch. Hóa chất có tính ăn mòn, 
đừng cố nôn. Gọi ngay cho bác sĩ. Nếu nạn nhân bị nôn, nghiêng đầu nạn nhân sang một bên để tránh tắc 
đường thở. 

PHẦN V. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn 

1. Xếp loại về tính cháy: Không bắt lửa 

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: Không có 

3. Các tác nhân gây cháy, nổ (tia lửa, tĩnh điện, nhiệt độ cao, va đập, ma sát…): Không có 

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác:  

- Di dời các vật liệu dễ cháy xung quanh đám cháy. 

- Di chuyển các thùng chứa hóa chất ra khỏi đám cháy nếu có thể mà không nguy hiểm. 

- Làm nguội thùng chứa hóa chất và khu vực xung quanh bằng nước nếu không thể di dời ra khỏi đám 
cháy. 

- Chữa cháy từ hướng đầu gió để tránh hít phải khí độc thoát ra từ đám cháy. 

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: yêu cầu như các trường hợp chữa cháy 
thông thường. 

6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có) 

PHẦN VI. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sư cố 

1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ:  

- Khắc phục rò rỉ. Thu hồi hóa chất đổ ra. 

2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng:  

- Mang đồ bảo hộ để tránh tiếp xúc với hóa chất. 

- Độc với môi trường thủy sinh. Tránh để hóa chất hay nước rửa chảy vào hệ thống nước tự nhiên. 

- Thu hồi hóa chất đổ ra và đựng trong thùng chứa thích hợp. 

- Hóa chất dạng bột, thao tác cẩn thận tránh để bụi hóa chất phát tán rộng. 

PHẦN VII. Yêu cầu về cất giữ 

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ 
dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ…):  

- Thao tác với hóa chất ở nơi thông thoáng. 

- Mang đồ bảo hộ thích hợp để ngăn không cho hóa chất tiếp xúc da, mắt, niêm mạc. 

- Tránh để hóa chất đổ vào môi trường. 
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- Tránh thao tác mạnh hay chất hàng quá cao làm ngã đổ thùng chứa hóa chất. 

2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản: 

- Lưu trữ ở khu vực dành riêng cho hóa chất, nơi thông thoáng. 

- Đóng kín bao bì khi không sử dụng. 

PHẦN VIII. Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân 

1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết: 

- Thiết lập hệ thống thông gió cục bộ để giữ cho môi trường làm việc luôn thông thoáng. 

- Lắp đặt hệ thống nước rửa và vòi nước cấp cứu gần nơi thao tác, sử dụng hóa chất. 

- Giới hạn tiếp xúc: 

+ ACGIH: Sodium hydroxide Ceiling: 2mg/m3 

+ OSHA Sodium hydroxide PEL  : 2mg/m3 

2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc:  

- Bảo vệ mắt: Kính bảo hộ chống hóa chất, mặt nạ.   

- Bảo vệ thân thể: Quần áo bảo hộ. 

- Bảo vệ tay: Găng tay chống hóa chất 

- Bảo vệ hô hấp: khẩu trang hay mặt nạ  

3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: quần áo bảo hộ, kính, găng tay, khẩu trang. 

4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc…):  

- Rửa tay sạch sau khi tiếp xúc với hóa chất.  

- Không ăn, uống hay hút thuốc khi đang sử dụng hóa chất.  

- Không mang đồ bảo hộ dính hóa chất ra khỏi nơi làm việc. 

PHẦN IX. Đặc tính lý, hóa của hóa chất 

Trạng thái vật lý: dạng rắn  Điểm sôi (0C): không có thông tin 

Màu sắc: màu trắng Điểm nóng chảy (0C): không có thông tin 

Mùi đặc trưng: không có thông tin Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương 
pháp xác định: không có 

Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 
chuẩn: không có thông tin 

Nhiệt độ tự cháy (0C): không có 

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất 
tiêu chuẩn: không có thông tin 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với 
không khí): không có 

Độ hòa tan trong nước: 100% Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với 
không khí): không có 

Độ PH: không có thông tin Tỷ lệ hóa hơi: không có thông tin 

Khối lượng riêng (kg/m3): không có thông tin Các tính chất khác (nếu có): không có thông tin 

PHẦN X. Mức ổn định và khả năng hoạt động của hóa chất 

1. Tính ổn định: Ổn định ở điều kiện bình thường 

2. Khả năng phản ứng: 

- Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng phân hủy: không có thông tin 

- Các phản ứng nguy hiểm: không có thông tin  

- Các chất có phản ứng sinh nhiệt, khí độc hại, các chất không bảo quản chung: không có thông tin 

- Phản ứng trùng hợp: không có thông tin 
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PHẦN XI. Thông tin về độc tính 

Tên thành phần Loại ngưỡng Kết quả Đường tiếp xúc Sinh vật thử 

Hợp chất phốt phát LD50 1700mg/kg Miệng Chuột 

Sodium hydroxide LD50 325mg/kg Miệng Thỏ 

Chelating agent LD50 > 2000mg/kg Miệng Chuột 

Surfactant LD50 2100mg/kg Miệng Chuột 

Surfactant LD50 5700mg/kg Miệng Chuột 

Surfactant LD50  3000mg/kg Miệng Chuột 

1. Các ảnh hưởng mãn tính với người: Chưa có thông tin 

2. Các ảnh hưởng độc khác: Chưa có thông tin 

PHẦN XII. Thông tin về sinh thái 

1. Độc tính với sinh vật 

Tên thành phần Loại sinh vật Chu kỳ ảnh hưởng Kết quả 

Sodium hydroxide Giáp xác (Ceriodaphnia) EC50 (48h) 40.4 mg/L 

Chelating agent Cá (Golden orfe) LC50 (96h) > 500 mg/L 

Chelating agent Giáp xác (Bọ chét nước) EC50 (48h) > 100 mg/L 

2. Tác động trong môi trường 

- Mức độ phân hủy sinh học: Chưa có thông tin 

- Chỉ số BOD và COD: Chưa có thông tin 

- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học: Chưa có thông tin 

- Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: Chưa có thông tin 

PHẦN XIII. Yêu cầu trong việc thải bỏ 

1. Thông tin quy định tiêu hủy: Xử lý nước thải phải được thực hiện theo quy định của nhà nước. 

2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: Chưa có thông tin. 

3. Biện pháp tiêu hủy: chưa có thông tin 

4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý: Chưa có thông tin. 

PHẦN XIV. Yêu cầu trong vận chuyển 

Tên quy định Số UN  Tên vận 
chuyển 
đường 
biển 

Loại, 
nhóm 
hàng 
nguy 
hiểm 

Quy 
cách 
đóng 
gói 

Nhãn vận 
chuyển  

Thông tin 
bổ sung  

Quy định về vận chuyển hàng nguy 
hiểm của Việt Nam:  

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 
09/11/2009 của CP quy định Danh 
mục hàng nguy hiểm và vận chuyển 
hàng nguy hiểm bằng phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ; 

- Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 

 

 

3262 

 

 

không 
có 

 

 

8 

 

 

20 
kg/bao 

 

 

FC-4306A 

 

 

vận chuyển 
hàng kèm 
theo COA 
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10/3/2005 của CP quy định Danh mục 
hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải 
hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy 
nội địa. 

Quy định về vận chuyển hàng nguy 
hiểm quốc tế của EU, USA… 

không
có 

- - - - - 

PHẦN XV. Quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật phải tuân thủ 

1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới: Chưa có thông tin 

2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký: Chưa có thông tin 

3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ: Chưa có thông tin 

PHẦN XVI. Thông tin cần thiết khác 

Ngày tháng biên soạn Phiếu:   tháng 11 năm 2013 

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 01/2021 

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing 

Lưu ý người đọc: 

- Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới 
nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. 

- Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử 
dụng và tiếp xúc 
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT  

Phiếu An Toàn Hóa Chất  

ADJUSTMENT 4763 
(AJ-4763) 

 

Số CAS: 7697-37-2 

Số UN: 2031 

Số đăng ký EC: 

Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có):  

Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có): 

 

PHẦN I. Nhận dạng hóa chất 

- Tên thường gọi của chất: AJ-4763  

- Tên thương mại: AJ-4763 

- Tên khác (không là tên khoa học):  

- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ:  Số điện thoại liên hệ trong 
trường hợp khẩn cấp: 

 

0274 3743152/3 

- Tên nhà sản xuất và địa chỉ: 

Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing 

12 Đại lộ Độc Lập, VSIP, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, VN 

- Mục đích sử dụng: Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại 

PHẦN II. Thông tin về thành phần các chất 

Tên thành phần nguy hiểm Số CAS Công thức hóa học 
Hàm lượng  

(% theo trọng lượng) 

Nitric acid 7697-37-2 HNO3 < 50 

PHẦN III. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất 

1. Mức xếp loại nguy hiểm: 

2. Cảnh báo nguy hiểm: 

- Nguy hiểm. Chất oxy hóa mạnh. Tiếp xúc với các vật liệu khác có thể gây cháy. 

- Ăn mòn mạnh, gây bỏng khi tiếp xúc. 

3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng: 

- Đường mắt: khi văng vào mắt có thể gây bỏng nghiêm trọng 

- Đường da: khi bị văng lên da sẽ ăn mòn da. 

- Đường tiêu hóa: nuốt nhầm hóa chất gây tổn thương (bỏng) hệ tiêu hóa. 

- Đường hô hấp: hít phải hơi hóa chất gây tổn thương đường hô hấp. 

PHẦN IV. Biện pháp sơ cứu về y tế 

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): Vạch mí mắt lên, rửa mắt 
ngay dưới vòi nước ít nhất trong vòng 15 phút để rửa sạch cả mắt lẫn mí mắt. Khám bác sĩ. 

2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): Cởi bỏ ngay quần áo, giày dính hóa chất. Rửa 
sạch ít nhất trong vòng 15 phút. Nếu vẫn còn bị kích ứng thì đi khám bác sĩ.  

3. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất): Uống nhiều nước. Hóa 
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chất có tính ăn mòn, đừng cố nôn ọe. Nếu nôn mửa thì uống thêm nước. Khám bác sĩ. Không đưa vào 
miệng nạn nhân bất tỉnh bất cứ vật gì. 

PHẦN V. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn 

1. Xếp loại về tính cháy: Không bắt lửa 

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: không có 

3. Các tác nhân gây cháy, nổ: không có  

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác: yêu 
cầu như các trường hợp chưa cháy thông thường. 

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: yêu cầu như các trường hợp chữa cháy 
bình thường  

6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có):  

- Quần áo dính hóa chất có thể bắt lửa.  

- Tiếp xúc vật liệu dễ cháy có thể gây ra cháy. 

PHẦN VI. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sư cố 

1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ: khắc phục rò rỉ, lau sạch chỗ dính hóa chất. 

2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng:  

- Mặc quần áo bảo hộ. 

- Không để hóa chất tiếp tục chảy ra. 

- Thu hồi hóa chất bằng các chất hấp phụ không cháy như đất, cát và để trong đồ chứa thích hợp để xử 
lý. 

- Lấy nước lau sạch chỗ dính hóa chất. 

PHẦN VII. Yêu cầu về cất giữ 

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ 
dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ…):  

- Thao tác với hóa chất ở nơi thông thoáng. 

- Mang đồ bảo hộ thích hợp để ngăn không cho hóa chất văng lên da, quần áo, niêm mạc. 

2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản: 

- Tránh lưu trữ hóa chất ở nơi trực tiếp dẫn đến hệ thống cống rãnh 

- Lưu giữ ở khu vực dành riêng cho hóa chất, nơi thông thoáng gió, tránh nguồn nhiệt và các chất kiềm. 

PHẦN VIII. Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân 

1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết:  

- Thiết lập hệ thống thông gió cục bộ để giữ cho môi trường làm việc luôn thông thoáng. 

- Lắp đặt hệ thống nước rửa và vòi nước cấp cứu gần nơi thao tác, sử dụng hóa chất. 

2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc  

- Bảo vệ mắt: Kính bảo hộ chống hóa chất. 

- Bảo vệ thân thể: Quần áo bảo hộ lao động. 

- Bảo vệ tay: Găng tay bằng Neoprene hay plastic 

- Bảo vệ chân: Đi giày hoặc ủng. 

- Bảo vệ hô hấp: Sử dụng mặt nạ phòng độc. 

3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: quần áo bảo hộ, mặt nạ phòng độc hay mặt nạ 
dưỡng khí, găng tay, ủng 
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4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc…): Rửa tay sạch sau khi tiếp xúc với hóa chất. 

PHẦN IX. Đặc tính lý, hóa của hóa chất 

Trạng thái vật lý: Chất lỏng Điểm sôi (0C): > 100 

Màu sắc: dung dịch trong Điểm nóng chảy (0C): Không áp dụng 

Mùi đặc trưng: mùi hăng Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương 
pháp xác định: Không có 

Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 
chuẩn: chưa có thông tin 

Nhiệt độ tự cháy (0C): Không có 

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất 
tiêu chuẩn: chưa có thông tin 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với 
không khí): Không có 

Độ hòa tan trong nước: 100% Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với 
không khí): Không có 

Độ PH: không có thông tin Tỷ lệ hóa hơi: Chưa có thông tin 

Khối lượng riêng (g/cm3): 1.2 – 1.3 Các tính chất khác (nếu có) 

PHẦN X. Mức ổn định và khả năng hoạt động của hóa chất 

1. Tính ổn định: Ổn định 
2. Khả năng phản ứng: 
- Phản ứng phân hủy và các chất phụ phẩm: oxit của nitơ 
- Các phản ứng nguy hiểm (ăn mòn, cháy, nổ, phản ứng với môi trường xung quanh):  
- Các chất có phản ứng sinh nhiệt, khí độc hại, các chất không bảo quản chung: các chất khử, chất kiềm. 
- Phản ứng trùng hợp: Không xảy ra. 

PHẦN XI. Thông tin về độc tính 

Tên thành phần Loại ngưỡng Kết quả Đường tiếp xúc Sinh vật thử 

Nitric acid TLV (AGGIH) 5 mg/m3  Hô hấp, da -- 

1. Các ảnh hưởng mãn tính với người: chưa có thông tin 

2. Các ảnh hưởng độc khác: chưa có thông tin 

PHẦN XII. Thông tin về sinh thái 

1. Độc tính với sinh vật: chưa có thông tin 

2. Tác động trong môi trường 
- Mức độ phân hủy sinh học: chưa có thông tin 
- Chỉ số BOD và COD: chưa có thông tin 
- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học: chưa có thông tin 
- Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: chưa có thông tin 

PHẦN XIII. Yêu cầu trong việc thải bỏ 

1. Thông tin quy định tiêu hủy: Xử lý nước thải phải được thực hiện theo quy định của nhà nước. 
2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: Chưa có thông tin. 
3. Biện pháp tiêu hủy: hóa chất này là acid mạnh, cần phải trung hòa trước khi thải vào hệ thống nước 
thải. 
4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý: Chưa có thông tin. 
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PHẦN XIV. Yêu cầu trong vận chuyển 

Tên quy định Số UN  Tên vận 
chuyển 
đường 
biển 

Loại, 
nhóm 
hàng 
nguy 
hiểm 

Quy 
cách 
đóng 
gói 

Nhãn vận 
chuyển  

Thông 
tin bổ 
sung  

Quy định về vận chuyển hàng nguy 
hiểm của Việt Nam:  
- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP 
ngày 09/11/2009 của CP quy định 
Danh mục hàng nguy hiểm và vận 
chuyển hàng nguy hiểm bằng 
phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ; 
- Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 
10/3/2005 của CP quy định Danh 
mục hàng hóa nguy hiểm và việc 
vận tải hàng hóa nguy hiểm trên 
đường thủy nội địa. 

 
 

2031 

 
 

không 
có 

 
 
8 

 
 

20 
kg/can 

 
 

AJ-4763 

 
 

vận 
chuyển 
hàng 
kèm 
theo 
COA 

Quy định về vận chuyển hàng nguy 
hiểm quốc tế của EU, USA… 

Khôn 
có 

- - - - - 

PHẦN XV. Quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật phải tuân thủ 

1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới: Chưa có thông tin 
2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký: Chưa có thông tin 
3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ: Chưa có thông tin 

PHẦN XVI. Thông tin cần thiết khác 

Ngày tháng biên soạn Phiếu:  tháng 11 năm 2013 

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 01/2021 

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing 

Lưu ý người đọc: 
Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới 
nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. 
Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử 
dụng và tiếp xúc 
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT  

Phiếu An Toàn Hóa Chất  

PALCOAT 3700 Makeup A 
(CT – 3700MA) 

 

Số CAS : Hợp chất 

Số UN : 3287 

Số đăng ký EC : 

Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có) :  

Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có) : 

 

PHẦN I. Nhận dạng hóa chất 

- Tên thường gọi của chất : CT - 3700MA  

- Tên thương mại : CT - 3700MA 

- Tên khác (không là tên khoa học) :  

- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ :  

Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing 

12 Đại lộ Độc Lập, VSIP, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, VN 

Số điện thoại liên hệ trong 
trường hợp khẩn cấp : 

 

0274 3743152/3 - Tên nhà sản xuất và địa chỉ: 

Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing Hà Nội 

Lô 8, Đường TS 25, KCN Tiên Sơn, P. Đồng Nguyên, TP. Từ Sơn, 
Tỉnh Bắc Ninh, VN 

- Mục đích sử dụng: Hóa chất xử lý bề mặt kim loại 

PHẦN II. Thông tin về thành phần các chất 

Tên thành phần nguy hiểm Số CAS Công thức hóa học 
Hàm lượng  

(% theo trọng lượng) 

Hydrofluoric acid 
7664-
39-3 

HF 0.9 

Hợp chất Fluorozirconic -- -- 0.1 - 1 

PHẦN III. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất  

1. Mức xếp loại nguy hiểm: Theo phụ lục I Nghị định 104/2009/NĐ-CP: Số hiệu nguy hiểm 60 

-Mối nguy vật lý: 

Chất nổ:  Không áp dụng 

Khí ga dễ cháy: Không áp dụng 

Sol khí dễ cháy: Không áp dụng 

Khí oxy hóa:  Không áp dụng 

Khí dưới áp suất:  Không áp dụng 

Các chất lỏng dễ cháy:  Không thể phân loại  

Chất rắn dễ cháy:  Không áp dụng 

Chất và hỗn hợp tự phản ứng:  Không áp dụng 
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Chất lỏng tự cháy:  Không thể phân loại 

Chất rắn tự cháy:  Không áp dụng 

Chất và hỗn hợp tự tỏa nhiệt: Không thể phân loại 

Chất và hỗn hợp, mà tiếp xúc với nước phát ra khí ga dễ cháy:  Không áp dụng 

Chất lỏng oxy hóa:  Không thể phân loại 

Chất rắn oxy hóa:  Không áp dụng 

Peroxit hữu cơ:  Không áp dụng 

Ăn mòn đối với các kim loại:  Không thể phân loại 

-Nguy hiểm với sức khỏe: 

Độc cấp tính - miệng:  Không phân loại 

Độc cấp tính - da:  Không phân loại 

Độc cấp tính - hít (khí):  Không áp dụng 

Độc cấp tính - khi hít phải (hơi):  Không phân loại 

Độc cấp tính - hít (bụi và sương):  Không phân loại 

Ăn mòn/ kích ứng da:  Không phân loại 

Tổn thương nghiêm trọng/ kích ứng mắt:  Không phân loại 

Nhạy cảm hô hấp:  Không thể phân loại 

Mẫn cảm da: Không phân loại 

Đột biến tế bào mầm: Không phân loại 

Tính gây ung thư: Không thể phân loại 

Độc tính sinh sản: Không thể phân loại 

Độc tính cơ quan cụ thể (tiếp xúc một lần): Không thể phân loại 

Độc tính cơ quan cụ thể (tiếp xúc lặp lại): Không thể phân loại 

Độc tính hô hấp: Không thể phân loại 

-Mối nguy hiểm môi trường: 

Nguy hại cấp tính đến môi trường thủy sinh: Không phân loại 

Nguy hại lâu dài đến môi trường thủy sinh: Không thể phân loại 

2. Cảnh báo nguy hiểm: 

Theo phân loại GHS: 

-Từ cảnh báo: không có 

+Chỉ dùng trong công nghiệp 

+Không phân loại nguy hiểm theo hệ thống phân loại GHS 

-Phòng ngừa: 

+Nếu cần thiết, mang khẩu trang, găng tay chống hóa chất hoặc đồ bảo hộ để tránh nuốt phải, tiếp xúc, 
hít phải. 

- Đối phó với một số sự cố: 

+Trường hợp bị nuốt phải, tiếp xúc hay hít phải thì rửa và súc miệng, rửa chỗ dính hóa chất thật sạch 

+Đi đến bác sĩ nếu cần thiết. 

- Bảo quản:  

+ Bảo quản hóa chất nơi thông thoáng, có mái che. 
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-Thải bỏ: 

+Xử lý hóa chất thải hoặc bao bì rỗng theo yêu cầu của pháp luật. 

Thông tin nguy hiểm không theo phân loại GHS: 

-Cảnh báo: Độc nếu nuốt phải 

-Phòng ngừa: 

+Rửa tay, mặt thật sạch sau khi thao tác với hóa chất 

+Mang găng tay bảo hộ, mắt kính, khẩu trang, quần áo bảo hộ để tránh nuốt phải, tiếp xúc hay hít phải. 

- Đối phó với một số sự cố: 

+Nếu xuất hiện kích ứng da hay mắt thì đi đến bác sĩ 

+NẾU DÍNH VÀO DA: Rửa sạch bằng nước và xà phòng. 

+NẾU DÍNH VÀO MẮT: Rửa sạch cẩn thận bằng nước trong 15 phút. Loại bỏ kính áp tròng, nếu có. 
Tiếp tục rửa và đưa nạn nhân tới cơ sở y tế. 

+Trường hợp bị nuốt phải, tiếp xúc hay hít phải thì rửa và súc miệng, rửa chỗ dính hóa chất thật sạch 

+Đi đến bác sĩ nếu cần thiết. 

+Cởi bỏ hếtđồ bảo hộ bị dính hóa chất và giặt sạch trước khi tái sử dụng 

- Bảo quản:  

+ Đóng kín thùng chứa. 

+Bảo quản hóa chất nơi thông thoáng 

-Thải bỏ: 

+Xử lý hóa chất thải hoặc bao bì rỗng theo yêu cầu của pháp luật. 

3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng: 

- Đường mắt:  

- Đường da:  

- Đường tiêu hóa: Độc nếu ăn uống phải. 

- Đường thở:  

PHẦN IV. Biện pháp sơ cứu về y tế  

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): Vạch mí mắt lên, rửa mắt 
ngay dưới vòi nước ít nhất trong vòng 15 phút để rửa sạch cả mắt lẫn mí mắt. Nếu cần thiết đi bác sĩ. 

2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): cởi bỏ quần áo, giày dính hóa chất. Rửa sạch 
da bằng nước và xà phòng dưới vòi nước chảy. Nếu xuất hiện các triệu chứng kích ứng da thì đến bệnh 
viện. Giặt sạch đồ bảo hộ trước khi tái sử dụng 

3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí): 
Di chuyển nạn nhân ra chỗ thoáng khí nằm nghỉ. Nếu vẫn khó thở hay không thở được thì làm hô hấp 
nhân tạo. Nếu nạn nhân bị nôn thì đặt đầu nạn nhân nghiêng sang một bên để tránh tắc đường thở. Đưa 
đến bệnh viện. 

4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất): Rửa và súc miệng thật 
sạch. Đi bệnh viện. Nếu nạn nhân bị nôn thì đặt đầu nạn nhân nghiêng sang một bên để tránh tắc đường 
thở. 

PHẦN V. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn 

1. Xếp loại về tính cháy: Không bắt lửa 

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: khi hỏa hoạn, khí độc có thể thoát ra từ đám cháy 

3. Các tác nhân gây cháy, nổ (tia lửa, tĩnh điện, nhiệt độ cao, va đập, ma sát…): Không có 

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác:  

- Mang đồ bảo hộ chuyên dụng khi chữa cháy 

- Ngay lập tức di chuyển các thùng chưa hóa chất và các vật liệu dễ cháy xung quanh ra khỏi khu vực 
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cháy nếu không nguy hiểm. 

- Làm nguội các thùng chứa háo chất và khu vực xung quanh bằng nước nếu không thể di chuyển ra 
ngoài 

- Mang đồ bảo hộ chữa cháy. Chữa cháy từ hướng đầu gió để tránh hít phải khí ga độc thoát ra từ đám 
cháy.  

- Sử dụng thiết bị chữa cháy phù hợp trường hợp cụ thể. 

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: Yêu cầu như các trường hợp chữa cháy 
bình thường và mang mặt nạ phòng độc để tránh hít khí độc. 

6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có) 

PHẦN VI. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sư cố 

1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ:  
- Khắc phục rò rỉ, thu hồi hóa chất đổ ra bằng các chất hấp phụ như mùn cưa, đất, cát, vụn cotton. Lau 
sạch chỗ dính hóa chất. 
2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng:  
- Mang đồ bảo hộ. 
- Tạo thành vòng bao, không để hóa chất tiếp tục chảy ra, thu hồi hóa chất đổ ra và chứa trong vật chứa 
thích hợp chờ xử lý. 
- Làm sạch chỗ dính hóa chất. Tránh để chảy vào hệ thống nước tự nhiên. 

PHẦN VII. Yêu cầu về cất giữ 

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ 
dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ…):  
- Thao tác với hóa chất ở nơi thông thoáng.  
- Mang đồ bảo hộ thích hợp để ngăn không cho hóa chất văng lên da, quần áo, niêm mạc. 
- Rửa tay và mặt thật sạch sau khi thao tác với hóa chất. Không mang đồ bảo hộ dính hóa chất vào khu 
nghỉ ngơi. 
- Tránh thao tác mạnh tay, chất hàng quá cao gây sốc, ngã đổ thùng hóa chất. 
2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản: 
- Lưu trữ trong thùng chứa đậy kín, nơi thông thoáng. 
- Đóng kín sau khi sử dụng 
- Không chứa hóa chất trong các vật chứa thực phẩm. 
- Sử dụng bao bì có độ bền cao để chưa hóa chất. 

PHẦN VIII. Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân 

1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết:  

- Thiết lập hệ thống thông gió cục bộ để giữ cho môi trường làm việc luôn thông thoáng. 

- Lắp đặt hệ thống nước rửa và vòi nước cấp cứu gần nơi thao tác, sử dụng hóa chất. 

- Không ăn uống trong khu vực làm việc và lưu trữ hóa chất. 

- Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp (Sức khỏe nghề nghiệp – Nhật): 

Tên hóa chất TWA Ceiling Năm 
Hydrofluoric acid -- 3ppm / 2.5mg/m3 2008 

 
- Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp (ACGIH): 

Tên hóa chất TWA STEL Ceiling Da Năm 
Hydrofluoric acid 0.5ppm -- 2ppm O 2008 
Hợp chất Fluorozirconic 2.5(F)/5(Zr)mg/m3 5(F)/10(Zr)mg/m3 --  2008 
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- Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp (OSHA): 

Tên hóa chất PEL Ceiling Da 
Hydrofluoric acid 3ppm --  
Hợp chất Fluorozirconic 2.5(F)/5(Zr)mg/m3 --  

2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc  

- Bảo vệ mắt: Kính bảo hộ. Nếu cần thiết dùng kính chống hóa chất, mặt nạ 

- Bảo vệ đường thở: Khẩu trang bảo hộ 

- Bảo vệ thân thể: Quần áo bảo hộ lao động chống hóa chất 

- Bảo vệ tay: Găng tay chống hóa chất. 

3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: mang quần áo bảo hộ, đeo mặt nạ, găng tay, đi 
ủng 

4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc…): Quần áo nhiễm hóa chất không được mang ra khỏi nơi 
làm việc. Rửa tay sạch sau khi tiếp xúc với hóa chất. Không ăn uống hay hút thuốc khi đang làm việc 

PHẦN IX. Đặc tính lý, hóa của hóa chất 

Trạng thái vật lý: Chất lỏng Điểm sôi (0C): không có thông tin 

Màu sắc: Không màu Điểm nóng chảy (0C): Không áp dụng 

Mùi đặc trưng: không có thông tin Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương 
pháp xác định: Không có 

Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 
chuẩn: không có thông tin 

Nhiệt độ tự cháy (0C): Không có 

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất 
tiêu chuẩn: không có thông tin 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với 
không khí): Không có 

Độ hòa tan trong nước: chất lỏng tan trong nước Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với 
không khí): Không có 

Độ PH: 2.4 Tỷ lệ hóa hơi: không có thông tin 

Tỷ trọng: 1 (270C)  Các tính chất khác (nếu có) 

PHẦN X. Mức ổn định và khả năng hoạt động của hóa chất 

1. Tính ổn định: Ổn định ở điều kiện bình thường 
2. Khả năng phản ứng: 
- Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng phân hủy: không có thông tin 
- Các phản ứng nguy hiểm (ăn mòn, cháy, nổ, phản ứng với môi trường xung quanh): phản ứng với 
kiềm 
- Các chất có phản ứng sinh nhiệt, khí độc hại, các chất không bảo quản chung: tránh bảo quản chung 
với các chất kiềm 
- Phản ứng trùng hợp: Không xảy ra. 

PHẦN XI. Thông tin về độc tính 

Tên thành phần Loại ngưỡng Kết quả Đường tiếp xúc Sinh vật thử 

Hydrofluoric acid 
LD50 Tiêu chuẩn EU CLP: 

Cấp 1 – cấp 2 
miệng -- 

Hydrofluoric acid 
LD50 Tiêu chuẩn EU CLP: 

Cấp 1 – cấp 2 
da -- 

Hydrofluoric acid LC50 0.79-1.915mg/L(1h) Hô hấp Chuột 
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Hợp chất Fluorozirconic LD50 68 mg/kg Miệng Chuột 

Hợp chất Fluorozirconic 
LD50 Tiêu chuẩn EU CLP: 

Cấp 3 – cấp 4 
da -- 

Hợp chất Fluorozirconic 
LC50 Tiêu chuẩn EU CLP: 

Cấp 2 – cấp 3 
Hô hấp -- 

-Danh sách số 1 về nguy cơ sức khỏe: 

Tên thành phần Ăn 
mòn/kíc

h ứng 
da 

Tổn thương 
nghiệm 

trọng/kích ứng 
mắt 

Tác nhân 
nhạy hô 

hấp 

Tác 
nhân 

nhạy da 

Gây đột 
biến tế 

bào mầm 

 

Độc 
tính 

sinh sản 

 

Hydrofluoric acid 1A 1 X 1 2 X 

Hợp chất Fluorozirconic 1 1 X X X X 

 

-Danh sách số 2 về nguy cơ sức khỏe: 

Tên thành phần Độc tính hệ thống/cơ quan 
mục tiêu tiếp xúc một lần 

Độc tính hệ thống/cơ quan mục 
tiêu tiếp xúc lặp lại 

Độc tính 
hô hấp 

 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 1 Cấp 2 

Hydrofluoric acid 

Cơ quan 
hô hấp, 

tụy 

  Tuyến yên, gan, phế 
quản, tuyến giáp, hệ 
thần kinh, thận, tinh 
hoàn, răng, xương 

 X 

Hợp chất Fluorozirconic X X X X X X 

X : Không thể phân loại 

- : Không phân loại 

2. Các ảnh hưởng độc khác:  

- Tính gây ung thu: 

Tên thành phần PL 
GHS 

IARC NTP EPA 
1986 

EPA 

1996 

EPA 

2005 

ACGIH EU Hội SK 
nghề 

nghiệp - 
Nhât 

Hydrofluoric acid X         

Hợp chất Fluorozirconic -      A4   
 

PHẦN XII. Thông tin về sinh thái 

1. Độc tính với sinh vật:  

-Độc cấp tính: 

Tên thành phần Loại sinh vật Chu kỳ ảnh hưởng Kết quả  

Hydrofluoric acid Giáp xác nhỏ  48 giờ EC50 – 10.5mg/L 
 

2. Tác động trong môi trường 
- Mức độ phân hủy sinh học: Chưa có thông tin 
- Chỉ số BOD và COD: Chưa có thông tin 
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- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học: Chưa có thông tin 
- Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: Chưa có thông tin 

PHẦN XIII. Yêu cầu trong việc thải bỏ 

1. Thông tin quy định tiêu hủy: Nước thải và các vật chứa phải được xử lý theo quy định có liên quan 
của nhà nước, cơ quan môi trường, địa phương 
2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: Chưa có thông tin. 
3. Biện pháp tiêu hủy: Chất thải hay sản phẩm của quá trình xử lý chất thải hay đốt phải được xử lý 
theo đúng quy định của cơ quan nhà nước  
4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý: Chưa có thông tin. 

PHẦN XIV. Yêu cầu trong vận chuyển 

Tên quy định Số UN  Tên 
vận 

chuyển 
đường 
biển 

Loại, 
nhóm 
hàng 
nguy 
hiểm 

Quy 
cách 

đóng gói 

Nhãn vận 
chuyển  

Thông 
tin bổ 
sung  

Quy định về vận chuyển hàng nguy 
hiểm của Việt Nam:  
- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP 
ngày 09/11/2009 của CP quy định 
Danh mục hàng nguy hiểm và vận 
chuyển hàng nguy hiểm bằng phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ 
- Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 
10/3/2005 của CP quy định Danh 
mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận 
tải hàng hóa nguy hiểm trên đường 
thủy nội địa. 

 
 

3287 

 
 

Chất 
lỏng 
độc, 

chất vô 
cơ 

 
 

6.1 

 
 

20 kg/can 
PG III 

 
 

 

 
 
 

Quy định về vận chuyển hàng nguy 
hiểm quốc tế của EU, USA… 

- - - - - - 

PHẦN XV. Quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật phải tuân thủ 

1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới: Chưa có thông tin 
2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký: Chưa có thông tin 
3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ: Chưa có thông tin 

PHẦN XVI. Thông tin cần thiết khác 

Ngày tháng biên soạn Phiếu:  tháng 05 năm 2016 

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: tháng 11/2021 

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing 

Lưu ý người đọc: 
- Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và 
mới nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai 
nạn. 
- Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử 
dụng và tiếp xúc 
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT  

Phiếu An Toàn Hóa Chất  

PALCOAT 3700 Makeup B 
(CT – 3700MB) 

 

Số CAS: Hợp chất 

Số UN: 3264 

Số đăng ký EC: 

Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có):  

Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có): 

 

PHẦN I. Nhận dạng hóa chất 

- Tên thường gọi của chất: CT - 3700MB  

- Tên thương mại: CT - 3700MB 

- Tên khác (không là tên khoa học):  

- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ :  

Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing 

12 Đại lộ Độc Lập, VSIP, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, VN 

Số điện thoại liên hệ trong 
trường hợp khẩn cấp: 

 

0274 3743152/3 - Tên nhà sản xuất và địa chỉ: 

Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing Hà Nội 

Lô 8, Đường TS 25, KCN Tiên Sơn, P. Đồng Nguyên, TP. Từ Sơn, 
Tỉnh Bắc Ninh, VN 

- Mục đích sử dụng: Hóa chất xử lý bề mặt kim loại 

PHẦN II. Thông tin về thành phần các chất 

Tên thành phần nguy hiểm Số CAS Công thức hóa học 
Hàm lượng  

(% theo trọng lượng) 

Hợp chất Chrom (III)  -- -- 1 – 10 

PHẦN III. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất  

1. Mức xếp loại nguy hiểm: Theo phụ lục I Nghị định 104/2009/NĐ-CP: Số hiệu nguy hiểm 88 

-Mối nguy vật lý: 

Chất nổ:  Không áp dụng 

Khí ga dễ cháy: Không áp dụng 

Sol khí dễ cháy: Không áp dụng 

Khí oxy hóa:  Không áp dụng 

Khí dưới áp suất:  Không áp dụng 

Các chất lỏng dễ cháy:  Không thể phân loại  

Chất rắn dễ cháy:  Không áp dụng 

Chất và hỗn hợp tự phản ứng:  Không áp dụng 

Chất lỏng tự cháy:  Không thể phân loại 

Chất rắn tự cháy:  Không áp dụng 
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Chất và hỗn hợp tự tỏa nhiệt: Không thể phân loại 

Chất và hỗn hợp, mà tiếp xúc với nước phát ra khí ga dễ cháy:  Không áp dụng 

Chất lỏng oxy hóa:  Không thể phân loại 

Chất rắn oxy hóa:  Không áp dụng 

Peroxit hữu cơ:  Không áp dụng 

Ăn mòn đối với các kim loại:  Không thể phân loại 

-Nguy hiểm với sức khỏe: 

Độc cấp tính - miệng:  Không phân loại 

Độc cấp tính - da:  Không phân loại 

Độc cấp tính - hít (khí):  Không áp dụng 

Độc cấp tính - khi hít phải (hơi):  Không phân loại 

Độc cấp tính - hít (bụi và sương):  Không phân loại 

Ăn mòn/ kích ứng da:  Cấp 1 

Tổn thương nghiêm trọng/ kích ứng mắt:  Cấp 1 

Nhạy cảm hô hấp:  Không thể phân loại 

Mẫn cảm da: Không thể phân loại 

Đột biến tế bào mầm: Không thể phân loại 

Tính gây ung thư: Không thể phân loại 

Độc tính sinh sản: Không thể phân loại 

Độc tính cơ quan cụ thể (tiếp xúc một lần): Không thể phân loại 

Độc tính cơ quan cụ thể (tiếp xúc lặp lại): Không thể phân loại 

Độc tính hô hấp: Không thể phân loại 

-Mối nguy hiểm môi trường: 

Nguy hại cấp tính đến môi trường thủy sinh: Không thể phân loại 

Nguy hại lâu dài đến môi trường thủy sinh: Không thể phân loại 

2. Cảnh báo nguy hiểm: 

Theo phân loại GHS: 

 

-Từ cảnh báo: nguy hiểm 

+Gây bỏng da và nguy hiểm cho mắt 

-Phòng ngừa: 

+Không hít bụi, khí, hơi, sương hóa chất 

+Rửa tay, mặt thật kỹ sau khi sử dụng 

+Mang găng tay, kính/mặt nạ bảo hộ, quần áo bảo hộ 

- Đối phó với một số sự cố: ngay lập tức gọi cho cơ sở y tế 
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+NẾU NUỐT PHẢI: Rửa và súc miệng thật sạch. Đừng cố nôn. 

+NẾU DÍNH VÀO DA: Cởi bỏ tất cả quần áo bị dính hóa chất. Rửa sạch da dưới vòi nước chảy. Quần 
áo nhiễm hóa chất cần phải giặt sạch trước khi dùng lại. 

+NẾU HÍT PHẢI: Di chuyển nạn nhân ra chỗ thoáng khí nằm nghỉ 

+NẾU DÍNH VÀO MẮT: Rửa sạch cẩn thận bằng nước trong 15 phút. Loại bỏ kính áp tròng, nếu có. 
Tiếp tục rửa và đưa nạn nhân tới cơ sở y tế 

- Bảo quản:  

+ Bảo quản hóa chất nơi thông thoáng, đóng kín thùng chứa 

-Thải bỏ: 

+Xử lý hóa chất thải hoặc bao bì rỗng theo yêu cầu của pháp luật. 

3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng: 

- Đường mắt: gây nguy hại cho mắt 

- Đường da: có thể gây bỏng da 

- Đường tiêu hóa:  

- Đường thở: 

PHẦN IV. Biện pháp sơ cứu về y tế  

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): Vạch mí mắt lên, rửa mắt 
ngay dưới vòi nước ít nhất trong vòng 15 phút để rửa sạch cả mắt lẫn mí mắt. Đi bệnh viện 

2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): cởi bỏ quần áo, giày dính hóa chất. Rửa sạch 
da dưới vòi nước chảy. Đi bệnh viện. Giặt sạch đồ bảo hộ trước khi tái sử dụng 

3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí): 
Di chuyển nạn nhân ra chỗ thoáng khí nằm nghỉ. Có thể kích ứng họng, đừng cố nôn. Đi bệnh viện. 

4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất): Hóa chất có tính ăn mòn, 
đừng cố nôn. Rửa và súc miệng thật sạch. Đi bệnh viện. Nếu nạn nhân bị nôn thì đặt đầu nạn nhân 
nghiêng sang một bên để tránh tắc đường thở. 

PHẦN V. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn 

1. Xếp loại về tính cháy: Không bắt lửa 

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: khi hỏa hoạn, khí độc có thể thoát ra từ đám cháy 

3. Các tác nhân gây cháy, nổ (tia lửa, tĩnh điện, nhiệt độ cao, va đập, ma sát…): Không có 

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác:  

- Mang đồ bảo hộ chuyên dụng khi chữa cháy 

- Ngay lập tức di chuyển các thùng chưa hóa chất và các vật liệu dễ cháy xung quanh ra khỏi khu vực 
cháy nếu không nguy hiểm. 

- Làm nguội các thùng chứa háo chất và khu vực xung quanh bằng nước nếu không thể di chuyển ra 
ngoài 

- Mang đồ bảo hộ chữa cháy. Chữa cháy từ hướng đầu gió để tránh hít phải khí ga độc thoát ra từ đám 
cháy.  

- Sử dụng thiết bị chữa cháy phù hợp trường hợp cụ thể. 

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: Mang đồ bảo hộ phù hợp với trường 
hợp cụ thể tránh hít phải hay tiếp xúc hóa chất. 

6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có) 

PHẦN VI. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sư cố 

1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ:  
- Khắc phục rò rỉ, thu hồi hóa chất đổ ra bằng các chất hấp phụ như mùn cưa, đất, cát, vụn cotton. Lau 
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sạch chỗ dính hóa chất. 
2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng:  
- Mang đồ bảo hộ. 
- Tạo thành vòng bao, không để hóa chất tiếp tục chảy ra. 
- Hóa chất có tính acid. Dùng vôi tôi hoặc soda để trung hòa. Cẩn thận khi trung hòa có thể giải phóng 
nhiệt. Thu hồi hóa chất đổ ra và chứa trong vật chứa thích hợp chờ xử lý. 
- Làm sạch chỗ dính hóa chất. Tránh để chảy vào hệ thống nước tự nhiên. 

PHẦN VII. Yêu cầu về cất giữ 

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ 
dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ…):  
- Thao tác với hóa chất ở nơi thông thoáng.  
- Sử dụng vật liệu chống ăn mòn cho máy móc, thiết bị, bình chứa. 
- Mang đồ bảo hộ thích hợp để ngăn không cho hóa chất văng lên da, quần áo, niêm mạc. 
- Rửa tay và mặt thật sạch sau khi thao tác với hóa chất. Không mang đồ bảo hộ dính hóa chất vào khu 
nghỉ ngơi. 
- Hóa chất có tính acid, tránh tiếp xúc chất có tính kiềm 
- Tránh thao tác mạnh tay, chất hàng quá cao gây sốc, ngã đổ thùng hóa chất. 
2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản: 
- Đóng kín ngay sau khi sử dụng 
- Lưu trữ trong thùng chứa đậy kín, nơi thông thoáng, tránh tiếp xúc trực tiếp các chất kiềm. 
- Sử dụng bao bì có độ bền cao để chưa hóa chất. 

PHẦN VIII. Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân 

1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết: 
- Thiết lập hệ thống thông gió cục bộ để giữ cho môi trường làm việc luôn thông thoáng. 
- Lắp đặt hệ thống nước rửa và vòi nước cấp cứu gần nơi thao tác, sử dụng hóa chất. 
- Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp (Sức khỏe nghề nghiệp – Nhật): 

Tên hóa chất TWA Ceiling Da Năm 
Hợp chất Chrom (III) 0.5(Cr) mg/m3 --  2008 

 
- Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp (ACGIH): 

Tên hóa chất TWA STEL Ceiling Da Năm 
Hợp chất Chrom (III) 0.5(Cr) mg/m3 -- --  2008 

- Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp (OSHA): 

Tên hóa chất PEL Ceiling Da 
Hợp chất Chrom (III) 0.5(Cr) mg/m3 --  

 
2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc: 
- Bảo vệ mắt: Kính bảo hộ, nếu cần thiết đeo kính chống hóa chất hay mặt nạ   
- Bảo vệ da và thân thể: Quần áo bảo hộ lao động chống hóa chất 
- Bảo vệ tay: Găng tay chống hóa chất. 
- Bảo vệ chân: Đi giày hoặc ủng. 

3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: mang quần áo bảo hộ, đeo mặt nạ, găng tay, đi 
ủng 

4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc…): Quần áo nhiễm hóa chất không được mang ra khỏi nơi 
làm việc. Rửa tay sạch sau khi tiếp xúc với hóa chất. Không ăn uống hay hút thuốc khi đang làm việc 
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PHẦN IX. Đặc tính lý, hóa của hóa chất 

Trạng thái vật lý: Chất lỏng Điểm sôi (0C): không có thông tin 

Màu sắc: xanh dương ~ xanh lá cây Điểm nóng chảy (0C): Không áp dụng 

Mùi đặc trưng: không có thông tin Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương 
pháp xác định: Không có 

Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 
chuẩn: chưa có thông tin 

Nhiệt độ tự cháy (0C): Không có 

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất 
tiêu chuẩn: chưa có thông tin 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với 
không khí): Không có 

Độ hòa tan trong nước: tan trong nước Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với 
không khí): Không có 

Độ PH: 1.9 Tỷ lệ hóa hơi: không có thông tin 

Khối lượng riêng (g/cm3): 1.1 (270C) Các tính chất khác (nếu có) 

PHẦN X. Mức ổn định và khả năng hoạt động của hóa chất 

1. Tính ổn định: Ổn định ở điều kiện bình thường 
2. Khả năng phản ứng: 
- Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng phân hủy: không có thông tin 
- Các phản ứng nguy hiểm (ăn mòn, cháy, nổ, phản ứng với môi trường xung quanh): không có thông 
tin 
- Các chất có phản ứng sinh nhiệt, khí độc hại, các chất không bảo quản chung: tránh bảo quản chung 
với các chất mang tính kiềm. 
- Phản ứng trùng hợp: Không xảy ra. 

PHẦN XI. Thông tin về độc tính 

Tên thành phần Loại ngưỡng Kết quả Đường tiếp xúc Sinh vật thử 

Hợp chất Chrom (III) LD50 2976 mg/kg Miệng Chuột 

Hợp chất Chrom (III) LD50 3250 mg/kg Miệng Chuột 

1. Các ảnh hưởng mãn tính với người: không có thông tin 
2. Các ảnh hưởng độc khác:  

Tính gây ung thu: 

Tên thành phần PL 
GHS 

IARC NTP EPA 
1986 

EPA 

1996 

EPA 

2005 

ACGIH EU Hội SK 
nghề 

nghiệp - 
Nhât 

Hợp chất Chrom (III) - 3     A4   
 

PHẦN XII. Thông tin về sinh thái 

1. Độc tính với sinh vật: không có thông tin.  

2. Tác động trong môi trường 
- Mức độ phân hủy sinh học: không có thông tin 
- Chỉ số BOD và COD: không có thông tin 
- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học: không có thông tin 
- Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: không có thông tin 
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PHẦN XIII. Yêu cầu trong việc thải bỏ 

1. Thông tin quy định tiêu hủy: Nước thải và các vật chứa phải được xử lý theo quy định có liên quan 
của nhà nước, cơ quan môi trường, địa phương 
2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: Chưa có thông tin. 
3. Biện pháp tiêu hủy: Chất thải hay sản phẩm của quá trình xử lý chất thải hay đốt phải được xử lý 
theo đúng quy định của cơ quan nhà nước  
4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý: Chưa có thông tin. 

PHẦN XIV. Yêu cầu trong vận chuyển 

Tên quy định Số UN  Tên 
vận 

chuyển 
đường 
biển 

Loại, 
nhóm 
hàng 
nguy 
hiểm 

Quy 
cách 

đóng gói 

Nhãn vận 
chuyển  

Thông 
tin bổ 
sung  

Quy định về vận chuyển hàng nguy 
hiểm của Việt Nam:  
- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP 
ngày 09/11/2009 của CP quy định 
Danh mục hàng nguy hiểm và vận 
chuyển hàng nguy hiểm bằng phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ 
- Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 
10/3/2005 của CP quy định Danh 
mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận 
tải hàng hóa nguy hiểm trên đường 
thủy nội địa. 

 
 

3264 

 
 

Chất 
lỏng ăn 
mòn, có 

tính 
acid, 

chất vô 
cơ 

 
 

8 

 
 

20 kg/can 
PG III 

 
 

 

 

Quy định về vận chuyển hàng nguy 
hiểm quốc tế của EU, USA… 

- - - - - - 

PHẦN XV. Quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật phải tuân thủ 

1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới: Chưa có thông tin 
2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký: Chưa có thông tin 
3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ: Chưa có thông tin 

PHẦN XVI. Thông tin cần thiết khác 

Ngày tháng biên soạn Phiếu:  tháng 05 năm 2016 

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: tháng 11/2021 

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing 

Lưu ý người đọc: 
- Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và 
mới nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai 
nạn. 
- Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử 
dụng và tiếp xúc 
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT  

Phiếu An Toàn Hóa Chất  

PALCOAT 3700 Replenishing A 
(CT – 3700RA) 

 

Số CAS : Hợp chất 

Số UN : 3287 

Số đăng ký EC : 

Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có) :  

Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có) : 

 

PHẦN I. Nhận dạng hóa chất 

- Tên thường gọi của chất : CT – 3700RA  

- Tên thương mại : CT – 3700RA 

- Tên khác (không là tên khoa học) :  

- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ :  

Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing 

12 Đại lộ Độc Lập, VSIP, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, VN 

Số điện thoại liên hệ trong 
trường hợp khẩn cấp : 

 

0274 3743152/3 - Tên nhà sản xuất và địa chỉ: 

Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing Hà Nội 

Lô 8, Đường TS 25, KCN Tiên Sơn, P. Đồng Nguyên, TP. Từ Sơn, 
Tỉnh Bắc Ninh, VN 

- Mục đích sử dụng: Hóa chất xử lý bề mặt kim loại 

PHẦN II. Thông tin về thành phần các chất 

Tên thành phần nguy hiểm Số CAS Công thức hóa học 
Hàm lượng  

(% theo trọng lượng) 

Hợp chất Fluorozirconic -- -- 1 - 10 

Hydrofluoric acid 7664-39-3 HF 0.7 

PHẦN III. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất  

1. Mức xếp loại nguy hiểm: Theo phụ lục I Nghị định 104/2009/NĐ-CP: Số hiệu nguy hiểm 60 

-Mối nguy vật lý: 

Chất nổ:  Không áp dụng 

Khí ga dễ cháy: Không áp dụng 

Sol khí dễ cháy: Không áp dụng 

Khí oxy hóa:  Không áp dụng 

Khí dưới áp suất:  Không áp dụng 

Các chất lỏng dễ cháy:  Không thể phân loại  

Chất rắn dễ cháy:  Không áp dụng 

Chất và hỗn hợp tự phản ứng:  Không áp dụng 
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Chất lỏng tự cháy:  Không thể phân loại 

Chất rắn tự cháy:  Không áp dụng 

Chất và hỗn hợp tự tỏa nhiệt: Không thể phân loại 

Chất và hỗn hợp, mà tiếp xúc với nước phát ra khí ga dễ cháy:  Không áp dụng 

Chất lỏng oxy hóa:  Không thể phân loại 

Chất rắn oxy hóa:  Không áp dụng 

Peroxit hữu cơ:  Không áp dụng 

Ăn mòn đối với các kim loại:  Không thể phân loại 

-Nguy hiểm với sức khỏe: 

Độc cấp tính - miệng:  Không phân loại 

Độc cấp tính - da:  Không phân loại 

Độc cấp tính - hít (khí):  Không áp dụng 

Độc cấp tính - khi hít phải (hơi):  Không phân loại 

Độc cấp tính - hít (bụi và sương):  Không phân loại 

Ăn mòn/ kích ứng da:  Cấp 1 

Tổn thương nghiêm trọng/ kích ứng mắt:  Cấp 1 

Nhạy cảm hô hấp:  Không thể phân loại 

Mẫn cảm da: Không phân loại 

Đột biến tế bào mầm: Không phân loại 

Tính gây ung thư: Không thể phân loại 

Độc tính sinh sản: Không thể phân loại 

Độc tính cơ quan cụ thể (tiếp xúc một lần): Không thể phân loại 

Độc tính cơ quan cụ thể (tiếp xúc lặp lại): Không thể phân loại 

Độc tính hô hấp: Không thể phân loại 

-Mối nguy hiểm môi trường: 

Nguy hại cấp tính đến môi trường thủy sinh: Không phân loại 

Nguy hại lâu dài đến môi trường thủy sinh: Không thể phân loại 

2. Cảnh báo nguy hiểm: 

Theo phân loại GHS: 

 
-Từ cảnh báo: nguy hiểm 

+Gây bỏng da và nguy hiểm cho mắt 

-Phòng ngừa: 

+Không hít bụi, khí, hơi, sương hóa chất 

+Rửa tay, mặt thật kỹ sau khi sử dụng 
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+Mang găng tay, kính/mặt nạ bảo hộ, quần áo bảo hộ 

- Đối phó với một số sự cố: 

+NẾU NUỐT PHẢI: Rửa và súc miệng thật sạch. Đừng cố nôn. 

+NẾU DÍNH VÀO DA: Cởi bỏ tất cả quần áo bị dính hóa chất. Rửa sạch da dưới vòi nước chảy. Quần 
áo nhiễm hóa chất cần phải giặt sạch trước khi dùng lại. 

+NẾU HÍT PHẢI: Di chuyển nạn nhân ra chỗ thoáng khí nằm nghỉ 

+NẾU DÍNH VÀO MẮT: Rửa sạch cẩn thận bằng nước trong 15 phút. Loại bỏ kính áp tròng, nếu có. 
Tiếp tục rửa và đưa nạn nhân tới cơ sở y tế 

- Bảo quản:  

+ Bảo quản hóa chất nơi thông thoáng, đóng kín thùng chứa 

-Thải bỏ: 

+Xử lý hóa chất thải hoặc bao bì rỗng theo yêu cầu của pháp luật. 

Thông tin nguy hiểm không theo phân loại GHS: 

-Cảnh báo:  

+Độc nếu nuốt phải 

+Có thể gây kích ứng da và mắt 

-Phòng ngừa: 

+Rửa tay, mặt thật sạch sau khi sử dụng 

+Mang găng tay bảo hộ, mắt kính, khẩu trang, quần áo bảo hộ để tránh nuốt phải, tiếp xúc hay hít phải. 

- Đối phó với một số sự cố: 

+Nếu xuất hiện kích ứng da hay mắt thì đi đến bác sĩ 

+NẾU DÍNH VÀO DA: Rửa sạch bằng nước và xà phòng. 

+NẾU DÍNH VÀO MẮT: Rửa sạch cẩn thận bằng nước trong 15 phút. Loại bỏ kính áp tròng, nếu có. 
Tiếp tục rửa và đưa nạn nhân tới cơ sở y tế. 

+Trường hợp bị nuốt phải, tiếp xúc hay hít phải thì rửa và súc miệng, rửa chỗ dính hóa chất thật sạch 

+Đi đến bác sĩ nếu cần thiết. 

+Cởi bỏ hếtđồ bảo hộ bị dính hóa chất và giặt sạch trước khi tái sử dụng 

- Bảo quản:  

+ Đóng kín thùng chứa. 

+Bảo quản hóa chất nơi thông thoáng 

-Thải bỏ: 

+Xử lý hóa chất thải hoặc bao bì rỗng theo yêu cầu của pháp luật. 

3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng: 

- Đường mắt:  

- Đường da:  

- Đường tiêu hóa: Độc nếu ăn uống phải. 

- Đường thở:  

PHẦN IV. Biện pháp sơ cứu về y tế  

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): Vạch mí mắt lên, rửa mắt 
ngay dưới vòi nước ít nhất trong vòng 15 phút để rửa sạch cả mắt lẫn mí mắt. Nếu cần thiết đi bác sĩ. 

2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): cởi bỏ quần áo, giày dính hóa chất. Rửa sạch 
da bằng nước và xà phòng dưới vòi nước chảy. Nếu xuất hiện các triệu chứng kích ứng da thì đến bệnh 
viện. Giặt sạch đồ bảo hộ trước khi tái sử dụng 

3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí): 
Di chuyển nạn nhân ra chỗ thoáng khí nằm nghỉ. Nếu vẫn khó thở hay không thở được thì làm hô hấp 
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nhân tạo. Nếu nạn nhân bị nôn thì đặt đầu nạn nhân nghiêng sang một bên để tránh tắc đường thở. Đưa 
đến bệnh viện. Có thể kích ứng họng, đừng cố nôn. 

4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất): Hóa chất có tính ăn mòn, 
đừng cố nôn. Rửa và súc miệng thật sạch. Đi bệnh viện. Nếu nạn nhân bị nôn thì đặt đầu nạn nhân 
nghiêng sang một bên để tránh tắc đường thở. 

PHẦN V. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn 

1. Xếp loại về tính cháy: Không bắt lửa 

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: khi hỏa hoạn, khí độc có thể thoát ra từ đám cháy 

3. Các tác nhân gây cháy, nổ (tia lửa, tĩnh điện, nhiệt độ cao, va đập, ma sát…): Không có 

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác:  

- Mang đồ bảo hộ chuyên dụng khi chữa cháy 

- Ngay lập tức di chuyển các thùng chưa hóa chất và các vật liệu dễ cháy xung quanh ra khỏi khu vực 
cháy nếu không nguy hiểm. 

- Làm nguội các thùng chứa háo chất và khu vực xung quanh bằng nước nếu không thể di chuyển ra 
ngoài 

- Mang đồ bảo hộ chữa cháy. Chữa cháy từ hướng đầu gió để tránh hít phải khí ga độc thoát ra từ đám 
cháy.  

- Sử dụng thiết bị chữa cháy phù hợp trường hợp cụ thể. 

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: Yêu cầu như các trường hợp chữa cháy 
bình thường và mang mặt nạ phòng độc để tránh hít khí độc. 

6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có) 

PHẦN VI. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sư cố 

1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ:  
- Khắc phục rò rỉ, thu hồi hóa chất đổ ra bằng các chất hấp phụ như mùn cưa, đất, cát, vụn cotton. Lau 
sạch chỗ dính hóa chất. 
2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng:  
- Mang đồ bảo hộ. 
- Tạo thành vòng bao, không để hóa chất tiếp tục chảy ra, thu hồi hóa chất đổ ra và chứa trong vật chứa 
thích hợp chờ xử lý. 
- Làm sạch chỗ dính hóa chất. Tránh để chảy vào hệ thống nước tự nhiên. 

PHẦN VII. Yêu cầu về cất giữ 

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ 
dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ…):  
- Thao tác với hóa chất ở nơi thông thoáng.  
- Mang đồ bảo hộ thích hợp để ngăn không cho hóa chất văng lên da, quần áo, niêm mạc. 
- Rửa tay và mặt thật sạch sau khi thao tác với hóa chất. Không mang đồ bảo hộ dính hóa chất vào khu 
nghỉ ngơi. 
- Tránh thao tác mạnh tay, chất hàng quá cao gây sốc, ngã đổ thùng hóa chất. 
2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản: 
- Lưu trữ trong thùng chứa đậy kín, nơi thông thoáng. 
- Đóng kín sau khi sử dụng 
- Không chứa hóa chất trong các vật chứa thực phẩm. 
- Sử dụng bao bì có độ bền cao để chưa hóa chất. 

PHẦN VIII. Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân 

1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết:  
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- Thiết lập hệ thống thông gió cục bộ để giữ cho môi trường làm việc luôn thông thoáng. 

- Lắp đặt hệ thống nước rửa và vòi nước cấp cứu gần nơi thao tác, sử dụng hóa chất. 

- Không ăn uống trong khu vực làm việc và lưu trữ hóa chất. 

- Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp (Sức khỏe nghề nghiệp – Nhật): 

Tên hóa chất TWA Ceiling Năm 
Hydrofluoric acid -- 3ppm / 2.5mg/m3 2008 

 
- Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp (ACGIH): 

Tên hóa chất TWA STEL Ceiling Da Năm 
Hydrofluoric acid 0.5ppm -- 2ppm O 2008 
Hợp chất Fluorozirconic 2.5(F)/5(Zr)mg/m3 5(F)/10(Zr)mg/m3 --  2008 

- Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp (OSHA): 

Tên hóa chất PEL Ceiling Da 
Hydrofluoric acid 3ppm --  
Hợp chất Fluorozirconic 2.5(F)/5(Zr)mg/m3 --  

2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc  

- Bảo vệ mắt: Kính bảo hộ. Nếu cần thiết dùng kính chống hóa chất, mặt nạ 

- Bảo vệ đường thở: Khẩu trang bảo hộ 

- Bảo vệ thân thể: Quần áo bảo hộ lao động chống hóa chất 

- Bảo vệ tay: Găng tay chống hóa chất. 

3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: mang quần áo bảo hộ, đeo mặt nạ, găng tay, đi 
ủng 

4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc…): Quần áo nhiễm hóa chất không được mang ra khỏi nơi 
làm việc. Rửa tay sạch sau khi tiếp xúc với hóa chất. Không ăn uống hay hút thuốc khi đang làm việc 

PHẦN IX. Đặc tính lý, hóa của hóa chất 

Trạng thái vật lý: Chất lỏng Điểm sôi (0C): không có thông tin 

Màu sắc: Không màu Điểm nóng chảy (0C): Không áp dụng 

Mùi đặc trưng: không có thông tin Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương 
pháp xác định: Không có 

Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 
chuẩn: không có thông tin 

Nhiệt độ tự cháy (0C): Không có 

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất 
tiêu chuẩn: không có thông tin 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với 
không khí): Không có 

Độ hòa tan trong nước: chất lỏng tan trong nước Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với 
không khí): Không có 

Độ PH: 2.4 Tỷ lệ hóa hơi: không có thông tin 

Tỷ trọng: 1 (270C)  Các tính chất khác (nếu có) 

PHẦN X. Mức ổn định và khả năng hoạt động của hóa chất 

1. Tính ổn định: Ổn định ở điều kiện bình thường 
2. Khả năng phản ứng: 
- Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng phân hủy: không có thông tin 
- Các phản ứng nguy hiểm (ăn mòn, cháy, nổ, phản ứng với môi trường xung quanh): không có thông 
tin  
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- Các chất có phản ứng sinh nhiệt, khí độc hại, các chất không bảo quản chung: tránh bảo quản chung 
với các chất kiềm 
- Phản ứng trùng hợp: Không xảy ra. 

PHẦN XI. Thông tin về độc tính 

Tên thành phần Loại ngưỡng Kết quả Đường tiếp xúc Sinh vật thử 

Hydrofluoric acid 
LD50 Tiêu chuẩn EU CLP: 

Cấp 1 – cấp 2 
miệng -- 

Hydrofluoric acid 
LD50 Tiêu chuẩn EU CLP: 

Cấp 1 – cấp 2 
da -- 

Hydrofluoric acid LC50 0.79-1.915mg/L(1h) Hô hấp Chuột 

Hợp chất Fluorozirconic LD50 68 mg/kg Miệng Chuột 

Hợp chất Fluorozirconic 
LD50 Tiêu chuẩn EU CLP: 

Cấp 3 – cấp 4 
da -- 

Hợp chất Fluorozirconic 
LC50 Tiêu chuẩn EU CLP: 

Cấp 2 – cấp 3 
Hô hấp -- 

-Danh sách số 1 về nguy cơ sức khỏe: 

Tên thành phần Ăn 
mòn/kích 

ứng da 

Tổn thương 
nghiệm 

trọng/kích ứng 
mắt 

Tác nhân 
nhạy hô 

hấp 

Tác 
nhân 

nhạy da 

Gây đột 
biến tế 

bào mầm 

 

Độc 
tính 

sinh sản 

 

Hydrofluoric acid 1A 1 X 1 2 X 

Hợp chất Fluorozirconic 1 1 X X X X 

-Danh sách số 2 về nguy cơ sức khỏe: 

Tên thành phần Độc tính hệ thống/cơ quan 
mục tiêu tiếp xúc một lần 

Độc tính hệ thống/cơ quan mục 
tiêu tiếp xúc lặp lại 

Độc 
tính hô 

hấp Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 1 Cấp 2 

Hydrofluoric acid 

Cơ quan 
hô hấp, 

tụy 

  Tuyến yên, gan, phế 
quản, tuyến giáp, hệ 
thần kinh, thận, tinh 
hoàn, răng, xương 

 X 

Hợp chất Fluorozirconic X X X X X X 

X : Không thể phân loại 

- : Không phân loại 

2. Các ảnh hưởng độc khác:  

- Tính gây ung thu: 

Tên thành phần PL 
GHS 

IARC NTP EPA 
1986 

EPA 

1996 

EPA 

2005 

ACGIH EU Hội SK 
nghề 

nghiệp - 
Nhât 
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Hydrofluoric acid X         

Hợp chất Fluorozirconic -      A4   
 

PHẦN XII. Thông tin về sinh thái 

1. Độc tính với sinh vật:  

-Độc cấp tính: 

Tên thành phần Loại sinh vật Chu kỳ ảnh hưởng Kết quả  

Hydrofluoric acid Giáp xác nhỏ  48 giờ EC50 – 10.5mg/L 
 

2. Tác động trong môi trường 
- Mức độ phân hủy sinh học: Chưa có thông tin 
- Chỉ số BOD và COD: Chưa có thông tin 
- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học: Chưa có thông tin 
- Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: Chưa có thông tin 

PHẦN XIII. Yêu cầu trong việc thải bỏ 

1. Thông tin quy định tiêu hủy: Nước thải và các vật chứa phải được xử lý theo quy định có liên quan 
của nhà nước, cơ quan môi trường, địa phương 
2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: Chưa có thông tin. 
3. Biện pháp tiêu hủy: Chất thải hay sản phẩm của quá trình xử lý chất thải hay đốt phải được xử lý 
theo đúng quy định của cơ quan nhà nước  
4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý: Chưa có thông tin. 

PHẦN XIV. Yêu cầu trong vận chuyển 

Tên quy định Số UN  Tên 
vận 

chuyển 
đường 
biển 

Loại, 
nhóm 
hàng 
nguy 
hiểm 

Quy 
cách 

đóng gói 

Nhãn vận 
chuyển  

Thông 
tin bổ 
sung  

Quy định về vận chuyển hàng nguy 
hiểm của Việt Nam:  
- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP 
ngày 09/11/2009 của CP quy định 
Danh mục hàng nguy hiểm và vận 
chuyển hàng nguy hiểm bằng phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ 
- Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 
10/3/2005 của CP quy định Danh 
mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận 
tải hàng hóa nguy hiểm trên đường 
thủy nội địa. 

 
 

3287 

 
 

Chất 
lỏng 
độc, 

chất vô 
cơ 

 
 

6.1 
 

 
 

20 kg/can 
PG III 

 
 

 

 
 
 

Quy định về vận chuyển hàng nguy 
hiểm quốc tế của EU, USA… 

- - - - - - 

PHẦN XV. Quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật phải tuân thủ 

1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới: Chưa có thông tin 
2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký: Chưa có thông tin 
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3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ: Chưa có thông tin 

PHẦN XVI. Thông tin cần thiết khác 

Ngày tháng biên soạn Phiếu:  tháng 05 năm 2016 

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: tháng 11/2021 

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing 

Lưu ý người đọc: 
- Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và 
mới nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai 
nạn. 
- Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử 
dụng và tiếp xúc 
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT  

Phiếu An Toàn Hóa Chất  

PALCOAT 3700 Replenishing B 
(CT – 3700RB) 

 

Số CAS: Hợp chất 

Số UN: 3264 

Số đăng ký EC: 

Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có):  

Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có): 

 

PHẦN I. Nhận dạng hóa chất 

- Tên thường gọi của chất: CT – 3700RB  

- Tên thương mại: CT – 3700R B 

- Tên khác (không là tên khoa học):  

- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ :  

Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing 

12 Đại lộ Độc Lập, VSIP, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, VN 

Số điện thoại liên hệ trong 
trường hợp khẩn cấp: 

 

0274 3743152/3 - Tên nhà sản xuất và địa chỉ: 

Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing Hà Nội 

Lô 8, Đường TS 25, KCN Tiên Sơn, P. Đồng Nguyên, TP. Từ Sơn, 
Tỉnh Bắc Ninh, VN 

- Mục đích sử dụng: Hóa chất xử lý bề mặt kim loại 

PHẦN II. Thông tin về thành phần các chất 

Tên thành phần nguy hiểm Số CAS Công thức hóa học 
Hàm lượng  

(% theo trọng lượng) 

Hợp chất Chrom (III)  -- -- 1 – 10 

PHẦN III. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất  

1. Mức xếp loại nguy hiểm: Theo phụ lục I Nghị định 104/2009/NĐ-CP: Số hiệu nguy hiểm 80 

-Mối nguy vật lý: 

Chất nổ:  Không áp dụng 

Khí ga dễ cháy: Không áp dụng 

Sol khí dễ cháy: Không áp dụng 

Khí oxy hóa:  Không áp dụng 

Khí dưới áp suất:  Không áp dụng 

Các chất lỏng dễ cháy:  Không thể phân loại  

Chất rắn dễ cháy:  Không áp dụng 

Chất và hỗn hợp tự phản ứng:  Không áp dụng 

Chất lỏng tự cháy:  Không thể phân loại 

Chất rắn tự cháy:  Không áp dụng 
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Chất và hỗn hợp tự tỏa nhiệt: Không thể phân loại 

Chất và hỗn hợp, mà tiếp xúc với nước phát ra khí ga dễ cháy:  Không áp dụng 

Chất lỏng oxy hóa:  Không thể phân loại 

Chất rắn oxy hóa:  Không áp dụng 

Peroxit hữu cơ:  Không áp dụng 

Ăn mòn đối với các kim loại:  Không thể phân loại 

-Nguy hiểm với sức khỏe: 

Độc cấp tính - miệng:  Không phân loại 

Độc cấp tính - da:  Không phân loại 

Độc cấp tính - hít (khí):  Không áp dụng 

Độc cấp tính - khi hít phải (hơi):  Không phân loại 

Độc cấp tính - hít (bụi và sương):  Không phân loại 

Ăn mòn/ kích ứng da:  Không thể phân loại 

Tổn thương nghiêm trọng/ kích ứng mắt:  Không thể phân loại 

Nhạy cảm hô hấp:  Không thể phân loại 

Mẫn cảm da: Không thể phân loại 

Đột biến tế bào mầm: Không thể phân loại 

Tính gây ung thư: Không thể phân loại 

Độc tính sinh sản: Không thể phân loại 

Độc tính cơ quan cụ thể (tiếp xúc một lần): Không thể phân loại 

Độc tính cơ quan cụ thể (tiếp xúc lặp lại): Không thể phân loại 

Độc tính hô hấp: Không thể phân loại 

-Mối nguy hiểm môi trường: 

Nguy hại cấp tính đến môi trường thủy sinh: Không thể phân loại 

Nguy hại lâu dài đến môi trường thủy sinh: Không thể phân loại 

2. Cảnh báo nguy hiểm: 

Theo phân loại GHS: 

-Từ cảnh báo: không có 

+Chỉ sử dụng trong công nghiệp. 

+Không phân loại nguy hiểm theo hệ thống phân loại GHS 

-Phòng ngừa: 

+Nếu cần thiết, mang khẩu trang, găng tay chống hóa chất hoặc đồ bảo hộ để tránh nuốt phải, tiếp xúc, 
hít phải. 

- Đối phó với một số sự cố: 

+Trường hợp bị nuốt phải, tiếp xúc hay hít phải thì rửa và súc miệng, rửa chỗ dính hóa chất thật sạch 

+Đi đến bác sĩ nếu cần thiết. 

- Bảo quản:  

+ Bảo quản hóa chất nơi thông thoáng, có mái che. 

-Thải bỏ: 

+Xử lý hóa chất thải hoặc bao bì rỗng theo yêu cầu của pháp luật. 
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Thông tin nguy hiểm không theo phân loại GHS: 

-Cảnh báo: Có thể gây kích ứng da và mắt 

-Phòng ngừa: 

+Rửa tay, mặt thật sạch sau khi thao tác với hóa chất 

+Mang găng tay bảo hộ, mắt kính, khẩu trang, quần áo bảo hộ  

- Đối phó với một số sự cố: 

+Nếu xuất hiện kích ứng da hay mắt thì đi đến bác sĩ 

+NẾU DÍNH VÀO DA: Rửa sạch bằng nước và xà phòng. 

+NẾU DÍNH VÀO MẮT: Rửa sạch cẩn thận bằng nước trong 15 phút. Loại bỏ kính áp tròng, nếu có. 
Tiếp tục rửa và đưa nạn nhân tới cơ sở y tế. 

+Cởi bỏ hết đồ bảo hộ bị dính hóa chất và giặt sạch trước khi tái sử dụng 

- Bảo quản:  

+ Đóng kín thùng chứa. 

+Bảo quản hóa chất nơi thông thoáng 

-Thải bỏ: 

+Xử lý hóa chất thải hoặc bao bì rỗng theo yêu cầu của pháp luật. 

3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng: 

- Đường mắt: có thể gây kích ứng mắt 

- Đường da: có thể gây kích ứng da 

- Đường tiêu hóa:  

- Đường thở: 

PHẦN IV. Biện pháp sơ cứu về y tế  

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): Vạch mí mắt lên, rửa mắt 
ngay dưới vòi nước ít nhất trong vòng 15 phút để rửa sạch cả mắt lẫn mí mắt. Đi bệnh viện nếu cần 
thiết. 

2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): cởi bỏ quần áo, giày dính hóa chất. Rửa sạch 
da dưới vòi nước chảy. Nếu xuất hiện các triệu chứng kích ứng da thì đến bệnh viện. Giặt sạch đồ bảo 
hộ trước khi tái sử dụng 

3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí): 
Di chuyển nạn nhân ra chỗ thoáng khí nằm nghỉ. Nếu không khỏe đi bệnh viện 

4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất): Rửa và súc miệng thật 
sạch. Đi bệnh viện nếu không khỏe. Nếu nạn nhân bị nôn thì đặt đầu nạn nhân nghiêng sang một bên 
để tránh tắc đường thở. 

PHẦN V. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn 

1. Xếp loại về tính cháy: Không bắt lửa 

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: khi hỏa hoạn, khí độc có thể thoát ra từ đám cháy 

3. Các tác nhân gây cháy, nổ (tia lửa, tĩnh điện, nhiệt độ cao, va đập, ma sát…): Không có 

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác:  

- Mang đồ bảo hộ chuyên dụng khi chữa cháy 

- Ngay lập tức di chuyển các thùng chưa hóa chất và các vật liệu dễ cháy xung quanh ra khỏi khu vực 
cháy nếu không nguy hiểm. 

- Làm nguội các thùng chứa háo chất và khu vực xung quanh bằng nước nếu không thể di chuyển ra 
ngoài 

- Mang đồ bảo hộ chữa cháy. Chữa cháy từ hướng đầu gió để tránh hít phải khí ga độc thoát ra từ đám 
cháy.  
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- Sử dụng thiết bị chữa cháy phù hợp trường hợp cụ thể. 

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: Mang đồ bảo hộ phù hợp với trường 
hợp cụ thể tránh hít phải hay tiếp xúc hóa chất. 

6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có) 

PHẦN VI. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sư cố 

1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ:  
- Khắc phục rò rỉ, thu hồi hóa chất đổ ra bằng các chất hấp phụ như mùn cưa, đất, cát, vụn cotton. Lau 
sạch chỗ dính hóa chất. 
2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng:  
- Mang đồ bảo hộ. 
- Tạo thành vòng bao, không để hóa chất tiếp tục chảy ra, thu hồi hóa chất đổ ra và chứa trong vật chứa 
thích hợp chờ xử lý. 
- Làm sạch chỗ dính hóa chất. Tránh để chảy vào hệ thống nước tự nhiên. 

PHẦN VII. Yêu cầu về cất giữ 

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ 
dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ…):  
- Thao tác với hóa chất ở nơi thông thoáng.  
- Mang đồ bảo hộ thích hợp để ngăn không cho hóa chất văng lên da, quần áo, niêm mạc. 
- Rửa tay và mặt thật sạch sau khi thao tác với hóa chất. Không mang đồ bảo hộ dính hóa chất vào khu 
nghỉ ngơi. 
- Tránh thao tác mạnh tay, chất hàng quá cao gây sốc, ngã đổ thùng hóa chất. 
2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản: 
- Lưu trữ trong thùng chứa đậy kín, nơi thông thoáng. 
- Đóng kín sau khi sử dụng 
- Sử dụng bao bì có độ bền cao để chưa hóa chất. 

PHẦN VIII. Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân 

1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết: 
- Thiết lập hệ thống thông gió cục bộ để giữ cho môi trường làm việc luôn thông thoáng. 
- Lắp đặt hệ thống nước rửa và vòi nước cấp cứu gần nơi thao tác, sử dụng hóa chất. 
- Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp (Sức khỏe nghề nghiệp – Nhật): 

Tên hóa chất TWA Ceiling Da Năm 
Hợp chất Chrom (III) 0.5(Cr) mg/m3 --  2008 

 
- Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp (ACGIH): 

Tên hóa chất TWA STEL Ceiling Da Năm 
Hợp chất Chrom (III) 0.5(Cr) mg/m3 -- --  2008 

- Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp (OSHA): 

Tên hóa chất PEL Ceiling Da 
Hợp chất Chrom (III) 0.5(Cr) mg/m3 --  

 
2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc: 
- Bảo vệ mắt: Kính bảo hộ, nếu cần thiết đeo kính chống hóa chất hay mặt nạ   
- Bảo vệ da và thân thể: Quần áo bảo hộ lao động chống hóa chất 
- Bảo vệ tay: Găng tay chống hóa chất. 
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- Bảo vệ chân: Đi giày hoặc ủng. 

3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: mang quần áo bảo hộ, đeo mặt nạ, găng tay, đi 
ủng 

4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc…): Quần áo nhiễm hóa chất không được mang ra khỏi nơi 
làm việc. Rửa tay sạch sau khi tiếp xúc với hóa chất. Không ăn uống hay hút thuốc khi đang làm việc 

PHẦN IX. Đặc tính lý, hóa của hóa chất 

Trạng thái vật lý: Chất lỏng Điểm sôi (0C): không có thông tin 

Màu sắc: xanh dương ~ xanh lá cây Điểm nóng chảy (0C): Không áp dụng 

Mùi đặc trưng: không có thông tin Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương 
pháp xác định: Không có 

Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 
chuẩn: chưa có thông tin 

Nhiệt độ tự cháy (0C): Không có 

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất 
tiêu chuẩn: chưa có thông tin 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với 
không khí): Không có 

Độ hòa tan trong nước: tan trong nước Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với 
không khí): Không có 

Độ PH: 2.5 Tỷ lệ hóa hơi: không có thông tin 

Khối lượng riêng (g/cm3): 1.0 (270C) Các tính chất khác (nếu có) 

PHẦN X. Mức ổn định và khả năng hoạt động của hóa chất 

1. Tính ổn định: Ổn định ở điều kiện bình thường 
2. Khả năng phản ứng: 
- Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng phân hủy: không có thông tin 
- Các phản ứng nguy hiểm (ăn mòn, cháy, nổ, phản ứng với môi trường xung quanh): không có thông 
tin 
- Các chất có phản ứng sinh nhiệt, khí độc hại, các chất không bảo quản chung: không có thông tin 
- Phản ứng trùng hợp: Không xảy ra. 

PHẦN XI. Thông tin về độc tính 

Tên thành phần Loại ngưỡng Kết quả Đường tiếp xúc Sinh vật thử 

Hợp chất Chrom (III) LD50 2976 mg/kg Miệng Chuột 

Hợp chất Chrom (III) LD50 3250 mg/kg Miệng Chuột 

1. Các ảnh hưởng mãn tính với người: không có thông tin 
2. Các ảnh hưởng độc khác:  

Tính gây ung thu: 

Tên thành phần PL 
GHS 

IARC NTP EPA 
1986 

EPA 

1996 

EPA 

2005 

ACGIH EU Hội SK 
nghề 

nghiệp -  
Nhât 

Hợp chất Chrom (III) - 3     A4   
 

PHẦN XII. Thông tin về sinh thái 

1. Độc tính với sinh vật: không có thông tin.  

2. Tác động trong môi trường 
- Mức độ phân hủy sinh học: không có thông tin 
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- Chỉ số BOD và COD: không có thông tin 
- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học: không có thông tin 
- Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: không có thông tin 

PHẦN XIII. Yêu cầu trong việc thải bỏ 

1. Thông tin quy định tiêu hủy: Nước thải và các vật chứa phải được xử lý theo quy định có liên quan 
của nhà nước, cơ quan môi trường, địa phương 
2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: Chưa có thông tin. 
3. Biện pháp tiêu hủy: Chất thải hay sản phẩm của quá trình xử lý chất thải hay đốt phải được xử lý 
theo đúng quy định của cơ quan nhà nước  
4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý: Chưa có thông tin. 

PHẦN XIV. Yêu cầu trong vận chuyển 

Tên quy định Số UN  Tên 
vận 

chuyển 
đường 
biển 

Loại, 
nhóm 
hàng 
nguy 
hiểm 

Quy 
cách 

đóng gói 

Nhãn vận 
chuyển  

Thông 
tin bổ 
sung  

Quy định về vận chuyển hàng nguy 
hiểm của Việt Nam:  
- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP 
ngày 09/11/2009 của CP quy định 
Danh mục hàng nguy hiểm và vận 
chuyển hàng nguy hiểm bằng phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ 
- Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 
10/3/2005 của CP quy định Danh 
mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận 
tải hàng hóa nguy hiểm trên đường 
thủy nội địa. 

 
 

3264 

 
 

Chất 
lỏng ăn 
mòn, có 

tính 
acid, 

chất vô 
cơ 

 
 

8 

 
 

20 kg/can 
PG III 

 
 

 

 

Quy định về vận chuyển hàng nguy 
hiểm quốc tế của EU, USA… 

- - - - - - 

PHẦN XV. Quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật phải tuân thủ 

1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới: Chưa có thông tin 
2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký: Chưa có thông tin 
3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ: Chưa có thông tin 

PHẦN XVI. Thông tin cần thiết khác 

Ngày tháng biên soạn Phiếu:  tháng 05 năm 2016 

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: tháng 11/2021 

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing 

Lưu ý người đọc: 
- Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và 
mới nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai 
nạn. 
- Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử 
dụng và tiếp xúc 
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT  

Phiếu An Toàn Hóa Chất 

NEUTRALIZER 4058V 
 (NT – 4058V) 

 

Số CAS: 1066-33-7 

Số UN:  

Số đăng ký EC: 

Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có):  

Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có): 

 

PHẦN I. Nhận dạng hóa chất 

- Tên thường gọi của chất: NT-4058V  

- Tên thương mại: NT-4058V 

- Tên khác (không là tên khoa học): 

- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ:  Số điện thoại liên hệ trong 
trường hợp khẩn cấp: 

0274 3743152/3 
- Tên nhà sản xuất và địa chỉ: 

Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing 

12 Đại lộ Độc Lập, VSIP, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, VN 

- Mục đích sử dụng: Chế phẩm xử lý bề mặt kim loại 

PHẦN II. Thông tin về thành phần các chất 

Tên thành phần nguy hiểm Số CAS Công thức hóa học 
Hàm lượng  

(% theo trọng lượng) 

Ammonium bicarbonate 1066-33-7 NH4HCO3 90 - 100 

PHẦN III. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất  

1. Mức xếp loại nguy hiểm:  

2. Cảnh báo nguy hiểm 

- Hóa chất có tính kiềm. 

- Khi sử dụng hóa chất nên mang phương tiện bảo vệ cá nhân để tránh tiếp xúc trực tiếp với hóa chất. 
Lưu trữ hóa chất nơi thoáng mát, tránh nơi nóng và tránh tiếp xúc với các chất mang tính axit. 

3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng 

- Đường mắt: Khi tiếp xúc quá mức có thể gây bỏng hay hỏng mắt. 

- Đường da: Khi tiếp xúc quá mức có thể gây bỏng và loét. 

- Đường tiêu hóa: Gây bỏng đường tiêu hóa nếu nuốt phải lượng lớn. 

PHẦN IV. Biện pháp sơ cứu về y tế  

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): Vạch mí mắt lên, rửa mắt 
ngay dưới vòi nước ít nhất trong vòng 15 phút để rửa sạch cả mắt lẫn mí mắt. 

2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): Cởi bỏ quần áo, giày dính hóa chất. Rửa sạch 
ít nhất trong vòng 15 phút. Nếu vẫn còn bị kích ứng thì đi khám bác sĩ.  

3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí): 
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Di chuyển ra chỗ thoáng khí, cởi bỏ quần áo dính hóa chất. Nếu khó thở, cho thở oxy. Nếu ngưng hô 
hấp, hô hấp nhân tạo. Đưa vào bệnh viện theo dõi. 

4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất): Uống nhiều nước. Đừng 
cố nôn ọe. Nếu nôn mửa thì uống thêm nước. Khám bác sĩ. Không đưa vào miệng nạn nhân bất tỉnh bất 
cứ vật gì. 

PHẦN V. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn 

1. Xếp loại về tính cháy: không bắt lửa 

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: không có 

3. Các tác nhân gây cháy, nổ: không có. 

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác: yêu 
cầu như các trường hợp chữa cháy bình thường. 

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: yêu cầu như các trường hợp chữa cháy 
bình thường. 

6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có) 

PHẦN VI. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sư cố 

1. Khi tràn đổ, dò rỉ ở mức nhỏ: khắc phục dò rỉ, lau sạch chỗ dính hóa chất. 

2. Khi tràn đổ, dò rỉ lớn ở diện rộng:  

- Mặc quần áo bảo hộ. 

- Không để hóa chất tiếp tục đổ ra. 

- Thu hồi hóa chất đổ ra và để trong đồ chứa thích hợp để xử lý. 

- Lấy nước lau sạch chỗ dính hóa chất. 

PHẦN VII. Yêu cầu về cất giữ 

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ 
dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ…):  

- Thao tác với hóa chất ở nơi thông thoáng. 

- Mang đồ bảo hộ thích hợp khi sử dụng hóa chất 

2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản:  

- Tránh lưu trữ hóa chất ở nơi trực tiếp dẫn đến hệ thống cống rãnh. Nơi lưu trữ phải được thiết kế sao 
cho hóa chất bị đổ có thể được thu hồi hoặc xử lý phù hợp tránh ô nhiễm. 

- Lưu trữ hóa chất ở khu vực thông gió, tránh nguồn nhiệt và các chất acid. 

PHẦN VIII. Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân 

1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết:  

- Thiết lập hệ thống thông gió cục bộ để giữ cho môi trường làm việc luôn thông thoáng. 

- Lắp đặt hệ thống nước rửa và vòi nước cấp cứu gần nơi thao tác, sử dụng hóa chất. 

2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc  

- Bảo vệ mắt: Kính bảo hộ chống hóa chất, mặt nạ.   

- Bảo vệ thân thể: Quần áo bảo hộ lao động. 

- Bảo vệ tay: Găng tay bằng Neoprene hay plastic. 

- Bảo vệ chân: Đi giày hoặc ủng 

3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: quần áo bảo hộ, găng tay, mặt nạ, ủng 

4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc…): Rửa tay sạch sau khi tiếp xúc với hóa chất. 
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PHẦN IX. Đặc tính lý, hóa của hóa chất 

Trạng thái vật lý: dạng rắn Điểm sôi (0C): >100 

Màu sắc: màu trắng Điểm nóng chảy (0C): không có thông tin 

Mùi đặc trưng: không có thông tin Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương 
pháp xác định: không có 

Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 
chuẩn: không áp dụng 

Nhiệt độ tự cháy (0C): không có 

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất 
tiêu chuẩn: không áp dụng 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với 
không khí): không có 

Độ hòa tan trong nước: 100% Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với 
không khí): không có 

Độ PH: không có thông tin Tỷ lệ hóa hơi: không có thông tin 

Khối lượng riêng (g/cm3): không có thông tin Các tính chất khác nếu có 

PHẦN X. Mức ổn định và khả năng hoạt động của hóa chất 

1. Tính ổn định: không ổn định  

2. Khả năng phản ứng: 

- Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng phân hủy: amoniac 

- Các phản ứng nguy hiểm:  

- Các chất có phản ứng sinh nhiệt, khí độc hại, các chất không bảo quản chung: các chất acid. 

- Phản ứng trùng hợp: không xảy ra 

PHẦN XI. Thông tin về độc tính 

Tên thành phần Loại ngưỡng Kết quả Đường tiếp xúc Sinh vật thử 

Ammonium bicarbonate -- -- -- -- 

1. Các ảnh hưởng mãn tính với người: chưa có thông tin 

2. Các ảnh hưởng độc khác: chưa có thông tin 

PHẦN XII. Thông tin về sinh thái 

1. Độc tính với sinh vật 

Tên thành phần Loại sinh vật Chu kỳ ảnh hưởng Kết quả  

Ammonium bicarbonate Chưa có thông tin -- -- 

2. Tác động trong môi trường 

- Mức độ phân hủy sinh học: chưa có thông tin 

- Chỉ số BOD và COD: chưa có thông tin 

- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học: chưa có thông tin 

- Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: chưa có thông tin 

PHẦN XIII. Yêu cầu trong việc thải bỏ 

1. Thông tin quy định tiêu hủy: Xử lý nước thải phải được thực hiện theo quy định của nhà nước. 

2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: chưa có thông tin. 

3. Biện pháp tiêu hủy: hóa chất này là dung dịch kiềm, cần trung hòa trước khi thải vào hệ thống nước 
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thải. 

4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý: chưa có thông tin. 

PHẦN XIV. Yêu cầu trong vận chuyển 

Tên quy định Số UN  Tên vận 
chuyển 
đường 
biển 

Loại, 
nhóm 
hàng 
nguy 
hiểm 

Quy cách 
đóng gói 

Nhãn vận 
chuyển  

Thông 
tin bổ 
sung  

Quy định về vận chuyển hàng nguy 
hiểm của Việt Nam:  

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP 
ngày 09/11/2009 của CP quy định 
Danh mục hàng nguy hiểm và vận 
chuyển hàng nguy hiểm bằng 
phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ; 

- Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 
10/3/2005 của CP quy định Danh 
mục hàng hóa nguy hiểm và việc 
vận tải hàng hóa nguy hiểm trên 
đường thủy nội địa. 

 

 

Không 
có 

 

 

Không 
có 

 

 

Không 
có 

 

 

20 kg/bao 

 

 

NT-
4058V 

 

 

vận 
chuyển 
hàng 

kèm theo 
COA 

Quy định về vận chuyển hàng nguy 
hiểm quốc tế của EU, USA… 

không 
có 

- - - - - 

PHẦN XV. Quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật phải tuân thủ 

1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới : Chưa có thông tin 

2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký: Chưa có thông tin 

3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ: Chưa có thông tin 

PHẦN XVI. Thông tin cần thiết khác 

Ngày tháng biên soạn Phiếu:    tháng 10 năm 2013 

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 01/2021 

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing 

Lưu ý người đọc: 

Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới 
nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. 

Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử 
dụng và tiếp xúc 
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT  

Phiếu An Toàn Hóa Chất  

ADJUSTMENT 4763 
(AJ-4763) 

 

Số CAS: 7697-37-2 

Số UN: 2031 

Số đăng ký EC: 

Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có):  

Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có): 

 

PHẦN I. Nhận dạng hóa chất 

- Tên thường gọi của chất: AJ-4763  

- Tên thương mại: AJ-4763 

- Tên khác (không là tên khoa học):  

- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ:  Số điện thoại liên hệ trong 
trường hợp khẩn cấp: 

 

0274 3743152/3 

- Tên nhà sản xuất và địa chỉ: 

Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing 

12 Đại lộ Độc Lập, VSIP, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, VN 

- Mục đích sử dụng: Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại 

PHẦN II. Thông tin về thành phần các chất 

Tên thành phần nguy hiểm Số CAS Công thức hóa học 
Hàm lượng  

(% theo trọng lượng) 

Nitric acid 7697-37-2 HNO3 < 50 

PHẦN III. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất 

1. Mức xếp loại nguy hiểm: 

2. Cảnh báo nguy hiểm: 

- Nguy hiểm. Chất oxy hóa mạnh. Tiếp xúc với các vật liệu khác có thể gây cháy. 

- Ăn mòn mạnh, gây bỏng khi tiếp xúc. 

3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng: 

- Đường mắt: khi văng vào mắt có thể gây bỏng nghiêm trọng 

- Đường da: khi bị văng lên da sẽ ăn mòn da. 

- Đường tiêu hóa: nuốt nhầm hóa chất gây tổn thương (bỏng) hệ tiêu hóa. 

- Đường hô hấp: hít phải hơi hóa chất gây tổn thương đường hô hấp. 

PHẦN IV. Biện pháp sơ cứu về y tế 

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): Vạch mí mắt lên, rửa mắt 
ngay dưới vòi nước ít nhất trong vòng 15 phút để rửa sạch cả mắt lẫn mí mắt. Khám bác sĩ. 

2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): Cởi bỏ ngay quần áo, giày dính hóa chất. Rửa 
sạch ít nhất trong vòng 15 phút. Nếu vẫn còn bị kích ứng thì đi khám bác sĩ.  

3. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất): Uống nhiều nước. Hóa 
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chất có tính ăn mòn, đừng cố nôn ọe. Nếu nôn mửa thì uống thêm nước. Khám bác sĩ. Không đưa vào 
miệng nạn nhân bất tỉnh bất cứ vật gì. 

PHẦN V. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn 

1. Xếp loại về tính cháy: Không bắt lửa 

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: không có 

3. Các tác nhân gây cháy, nổ: không có  

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác: yêu 
cầu như các trường hợp chưa cháy thông thường. 

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: yêu cầu như các trường hợp chữa cháy 
bình thường  

6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có):  

- Quần áo dính hóa chất có thể bắt lửa.  

- Tiếp xúc vật liệu dễ cháy có thể gây ra cháy. 

PHẦN VI. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sư cố 

1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ: khắc phục rò rỉ, lau sạch chỗ dính hóa chất. 

2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng:  

- Mặc quần áo bảo hộ. 

- Không để hóa chất tiếp tục chảy ra. 

- Thu hồi hóa chất bằng các chất hấp phụ không cháy như đất, cát và để trong đồ chứa thích hợp để xử 
lý. 

- Lấy nước lau sạch chỗ dính hóa chất. 

PHẦN VII. Yêu cầu về cất giữ 

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ 
dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ…):  

- Thao tác với hóa chất ở nơi thông thoáng. 

- Mang đồ bảo hộ thích hợp để ngăn không cho hóa chất văng lên da, quần áo, niêm mạc. 

2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản: 

- Tránh lưu trữ hóa chất ở nơi trực tiếp dẫn đến hệ thống cống rãnh 

- Lưu giữ ở khu vực dành riêng cho hóa chất, nơi thông thoáng gió, tránh nguồn nhiệt và các chất kiềm. 

PHẦN VIII. Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân 

1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết:  

- Thiết lập hệ thống thông gió cục bộ để giữ cho môi trường làm việc luôn thông thoáng. 

- Lắp đặt hệ thống nước rửa và vòi nước cấp cứu gần nơi thao tác, sử dụng hóa chất. 

2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc  

- Bảo vệ mắt: Kính bảo hộ chống hóa chất. 

- Bảo vệ thân thể: Quần áo bảo hộ lao động. 

- Bảo vệ tay: Găng tay bằng Neoprene hay plastic 

- Bảo vệ chân: Đi giày hoặc ủng. 

- Bảo vệ hô hấp: Sử dụng mặt nạ phòng độc. 

3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: quần áo bảo hộ, mặt nạ phòng độc hay mặt nạ 
dưỡng khí, găng tay, ủng 
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4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc…): Rửa tay sạch sau khi tiếp xúc với hóa chất. 

PHẦN IX. Đặc tính lý, hóa của hóa chất 

Trạng thái vật lý: Chất lỏng Điểm sôi (0C): > 100 

Màu sắc: dung dịch trong Điểm nóng chảy (0C): Không áp dụng 

Mùi đặc trưng: mùi hăng Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương 
pháp xác định: Không có 

Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 
chuẩn: chưa có thông tin 

Nhiệt độ tự cháy (0C): Không có 

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất 
tiêu chuẩn: chưa có thông tin 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với 
không khí): Không có 

Độ hòa tan trong nước: 100% Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với 
không khí): Không có 

Độ PH: không có thông tin Tỷ lệ hóa hơi: Chưa có thông tin 

Khối lượng riêng (g/cm3): 1.2 – 1.3 Các tính chất khác (nếu có) 

PHẦN X. Mức ổn định và khả năng hoạt động của hóa chất 

1. Tính ổn định: Ổn định 
2. Khả năng phản ứng: 
- Phản ứng phân hủy và các chất phụ phẩm: oxit của nitơ 
- Các phản ứng nguy hiểm (ăn mòn, cháy, nổ, phản ứng với môi trường xung quanh):  
- Các chất có phản ứng sinh nhiệt, khí độc hại, các chất không bảo quản chung: các chất khử, chất kiềm. 
- Phản ứng trùng hợp: Không xảy ra. 

PHẦN XI. Thông tin về độc tính 

Tên thành phần Loại ngưỡng Kết quả Đường tiếp xúc Sinh vật thử 

Nitric acid TLV (AGGIH) 5 mg/m3  Hô hấp, da -- 

1. Các ảnh hưởng mãn tính với người: chưa có thông tin 

2. Các ảnh hưởng độc khác: chưa có thông tin 

PHẦN XII. Thông tin về sinh thái 

1. Độc tính với sinh vật: chưa có thông tin 

2. Tác động trong môi trường 
- Mức độ phân hủy sinh học: chưa có thông tin 
- Chỉ số BOD và COD: chưa có thông tin 
- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học: chưa có thông tin 
- Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: chưa có thông tin 

PHẦN XIII. Yêu cầu trong việc thải bỏ 

1. Thông tin quy định tiêu hủy: Xử lý nước thải phải được thực hiện theo quy định của nhà nước. 
2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: Chưa có thông tin. 
3. Biện pháp tiêu hủy: hóa chất này là acid mạnh, cần phải trung hòa trước khi thải vào hệ thống nước 
thải. 
4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý: Chưa có thông tin. 
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PHẦN XIV. Yêu cầu trong vận chuyển 

Tên quy định Số UN  Tên vận 
chuyển 
đường 
biển 

Loại, 
nhóm 
hàng 
nguy 
hiểm 

Quy 
cách 
đóng 
gói 

Nhãn vận 
chuyển  

Thông 
tin bổ 
sung  

Quy định về vận chuyển hàng nguy 
hiểm của Việt Nam:  
- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP 
ngày 09/11/2009 của CP quy định 
Danh mục hàng nguy hiểm và vận 
chuyển hàng nguy hiểm bằng 
phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ; 
- Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 
10/3/2005 của CP quy định Danh 
mục hàng hóa nguy hiểm và việc 
vận tải hàng hóa nguy hiểm trên 
đường thủy nội địa. 

 
 

2031 

 
 

không 
có 

 
 
8 

 
 

20 
kg/can 

 
 

AJ-4763 

 
 

vận 
chuyển 
hàng 
kèm 
theo 
COA 

Quy định về vận chuyển hàng nguy 
hiểm quốc tế của EU, USA… 

Khôn 
có 

- - - - - 

PHẦN XV. Quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật phải tuân thủ 

1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới: Chưa có thông tin 
2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký: Chưa có thông tin 
3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ: Chưa có thông tin 

PHẦN XVI. Thông tin cần thiết khác 

Ngày tháng biên soạn Phiếu:  tháng 11 năm 2013 

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 01/2021 

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing 

Lưu ý người đọc: 
Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới 
nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. 
Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử 
dụng và tiếp xúc 
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT  

Phiếu An Toàn Hóa Chất  

ALCHROM 713 MAKEUP 
(AM-713M) 

 

Số CAS: Hợp chất 

Số UN: 2922 

Số đăng ký EC: 

Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có) :  

Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có): 

 

PHẦN I. Nhận dạng hóa chất 

- Tên thường gọi của chất: AM-713M  

- Tên thương mại: AM-713M 

- Tên khác (không là tên khoa học):  

- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ:  Số điện thoại liên hệ trong 
trường hợp khẩn cấp: 

 

0274 3743152/3 

- Tên nhà sản xuất và địa chỉ: 

Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing 

12 Đại lộ Độc Lập, VSIP, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, VN 

- Mục đích sử dụng: Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại 

PHẦN II. Thông tin về thành phần các chất 

Tên thành phần nguy hiểm Số CAS 
Công thức hóa 

học 
Hàm lượng  

(% theo trọng lượng) 

Chromic acid 1333-82-0 CrO3 1~10 

Hydrofluoric acid 7664-39-3 HF 1~10 

Nitric acid 7697-37-2 HNO3 <1 

PHẦN III. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất  

1. Mức xếp loại nguy hiểm: 86 

2. Cảnh báo nguy hiểm: 

- Hóa chất độc, có tính ăn mòn. 

- Tránh tiếp xúc các chất kiềm, chất hữu cơ, chất pha loãng sơn. 

- Lưu ý khi tiếp xúc, bảo quản, sử dụng: Khi tiếp xúc phải mang đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân. 
Bảo quản hóa chất nơi thông thoáng, tránh nguồn nhiệt. 

3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng: 

- Đường mắt: Khi tiếp xúc với mắt có thể gây bỏng hay mất thị lực 

- Đường da: Khi tiếp xúc với da gây bỏng da.  

- Đường tiêu hóa: gây bỏng đường tiêu hóa, tổn thương dạ dày và ruột nếu ăn uống phải, gây nôn ối, 
tiêu chảy, có thể chết người. 

- Đường thở: gây tổn thương niêm mạc đường hô hấp nếu hít phải, gây ho, đau cổ họng, khó thở, có thể 
gây kích ứng phổi, hen suyển. Tiếp xúc lâu dài có thể gây ung thư. 
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PHẦN IV. Biện pháp sơ cứu về y tế  

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): Vạch mí mắt lên, rửa mắt 
ngay dưới vòi nước ít nhất trong vòng 15 phút để rửa sạch cả mắt lẫn mí mắt. Khám bác sĩ. 

2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): Cởi bỏ quần áo, giày dính hóa chất. Rửa sạch 
ít nhất trong vòng 15 phút. Giặt sạch quần áo. Nếu vẫn còn dị ứng thì đi khám bác sĩ.  

3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí): 
Di chuyển ra chỗ thoáng khí, cởi bỏ quần áo dính hóa chất. Nếu khó thở, cho thở oxy. Nếu ngưng hô 
hấp, hô hấp nhân tạo. Đưa vào bệnh viện theo dõi. 

4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất): Uống nhiều nước, đừng 
cố cố nôn ọe, nếu nôn mửa thì uống thêm nhiều nước. Đi khám bác sĩ. Không đưa vào miệng nạn nhân 
bất cứ vật gì. 

PHẦN V. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn 

1. Xếp loại về tính cháy: Không bắt lửa 

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: không có 

3. Các tác nhân gây cháy, nổ (tia lửa, tĩnh điện, nhiệt độ cao, va đập, ma sát…): không có 

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác: yêu 
cầu như các trường hợp chữa cháy bình thường. 

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: yêu cầu như các trường hợp chữa cháy 
bình thường. 

6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có):  

- Quần áo nhiễm hóa chất dễ bắt lửa. 

- Nhanh chóng cởi bỏ và giặt sạch bằng nước. 

- Khi tiếp xúc với nguyên liệu dễ cháy có thể bốc cháy. 

PHẦN VI. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sư cố 
1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ:  

- Khắc phục rò rỉ. 

- Lau sạch chỗ dính hóa chất. 

2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng:  

- Mặc quần áo bảo hộ, đeo mặt nạ bảo vệ. 

- Không để hóa chất tiếp tục chảy ra. 

- Dùng vật liệu không cháy như khoáng chất, cát, đất… để thấm hút hóa chất bị chảy ra và gom lại để 
trong đồ chứa làm bằng nhựa polyethylene hay thép bọc nhựa polyethylene. 

- Lấy nước lau sạch chỗ dính hóa chất. 

PHẦN VII. Yêu cầu về cất giữ 

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ 
dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ…):  

- Thao tác với hóa chất ở nơi thông thoáng. 

- Mang đồ bảo hộ thích hợp để ngăn không cho hóa chất văng lên da, quần áo, niêm mạc. 

2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản: 

- Tránh sử dụng và lưu trữ hóa chất ở nơi trực tiếp dẫn đến hệ thống cống rãnh 

- Lưu giữ ở khu vực dành riêng cho hóa chất, khu vực thông thoáng, tránh nguồn nhiệt và các chất 
kiềm. 
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PHẦN VIII. Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân 

1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết: 

- Thiết lập hệ thống thông gió cục bộ để giữ cho môi trường làm việc luôn thông thoáng. 

- Lắp đặt hệ thống nước rửa và vòi nước cấp cứu gần nơi thao tác, sử dụng hóa chất. 

2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc  

- Bảo vệ mắt: Kính bảo hộ chống hóa chất, mặt nạ.   

- Bảo vệ thân thể: Quần áo bảo hộ lao động. 

- Bảo vệ tay: Găng tay bằng Neoprene hay plastic. 

- Bảo vệ chân: Đi giày hoặc ủng 

3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: quần áo bảo hộ, mặt nạ phòng hơi độc, găng 
tay, ủng 

4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc…): Rửa tay sạch sau khi tiếp xúc với hóa chất. 

PHẦN IX. Đặc tính lý, hóa của hóa chất 

Trạng thái vật lý: chất lỏng Điểm sôi (0C): >100 

Màu sắc: màu cam Điểm nóng chảy (0C): Không áp dụng 

Mùi đặc trưng: mùi hăng Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương 
pháp xác định: Không có 

Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 
chuẩn: Không áp dụng 

Nhiệt độ tự cháy (0C): Không có 

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất 
tiêu chuẩn: Không áp dụng 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với 
không khí): Không có 

Độ hòa tan trong nước: 100% Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với 
không khí): Không có 

Độ PH: Chưa có thông tin Tỷ lệ hóa hơi: Chưa có thông tin 

Khối lượng riêng (g/m3): 1.05 Các tính chất khác (nếu có) 

PHẦN X. Mức ổn định và khả năng hoạt động của hóa chất 

1. Tính ổn định: Ổn định 

2. Khả năng phản ứng: 

- Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng phân hủy: Hydrogen fluoride, ôxít nitơ. 

- Các phản ứng nguy hiểm: Phản ứng với chất kiềm. 

- Các chất có phản ứng sinh nhiệt, khí độc hại, các chất không bảo quản chung: tránh tiếp xúc các chất 
kiềm, chất hữu cơ, chất pha loãng sơn. 

- Phản ứng trùng hợp: Không xảy ra. 

PHẦN XI. Thông tin về độc tính 

Tên thành phần Loại ngưỡng Kết quả Đường tiếp xúc Sinh vật thử 

Chromic acid LD50 80 mg/kg Miệng chuột 

Chromic acid TLV 0.05 mg/m3 Hô hấp, da -- 

Hydrofluoric acid TLV 2.5 mg/m3 (là F) Hô hấp, da -- 

Nitric acid TLV 5 mg/m3 Hô hấp, da -- 
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1. Các ảnh hưởng mãn tính với người:  

- Tiếp xúc với da liên tục và kéo dài có thể gây “đau nhức crôm”. Tiếp xúc quá mức và lâu dài có thể 
gây nên tổn thương gan, thận và viêm da.  

- Hít phải sương hay hơi hóa chất lâu dài và nhiều lần có thể gây lở loét và thủng vách mũi. 

2. Các ảnh hưởng độc khác: chưa có thông tin 

PHẦN XII. Thông tin về sinh thái 

1. Độc tính với sinh vật 

Tên thành phần Loại sinh vật Chu kỳ ảnh hưởng Kết quả  

Chromic acid Chưa có thông tin -- -- 

Hydrofluoric acid chuột 1 giờ LC50 342 ppm 

Nitric acid Chưa có thông tin -- -- 

2. Tác động trong môi trường 

- Mức độ phân hủy sinh học: chưa có thông tin 

- Chỉ số BOD và COD: chưa có thông tin 

- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học: chưa có thông tin 

- Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: chưa có thông tin 

PHẦN XIII. Yêu cầu trong việc thải bỏ 

1. Thông tin quy định tiêu hủy: Xử lý nước thải phải được thực hiện theo quy định của nhà nước. 

2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: Chưa có thông tin. 

3. Biện pháp tiêu hủy: Hóa chất này chứa hợp chất crom và flo. Xử lý và trung hòa chất thải trước khi 
thải vào hệ thống cống rãnh. 

4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý: chưa có thông tin. 

PHẦN XIV. Yêu cầu trong vận chuyển 

Tên quy định Số UN  Tên vận 
chuyển 
đường 
biển 

Loại, 
nhóm 
hàng 
nguy 
hiểm 

Quy 
cách 
đóng 
gói 

Nhãn vận 
chuyển  

Thông tin 
bổ sung  

Quy định về vận chuyển hàng nguy 
hiểm của Việt Nam:  

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP 
ngày 09/11/2009 của CP quy định 
Danh mục hàng nguy hiểm và vận 
chuyển hàng nguy hiểm bằng 
phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ; 

- Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 
10/3/2005 của CP quy định Danh 
mục hàng hóa nguy hiểm và việc 
vận tải hàng hóa nguy hiểm trên 
đường thủy nội địa. 

 

 

2922 

 

 

không 
có 

 

 

8+6.1 

 

 

20 
kg/can 

 

 

AM-713M 

 

 

vận 
chuyển 

hàng kèm 
theo COA 

Quy định về vận chuyển hàng nguy 
hiểm quốc tế của EU, USA… 

không
có 

- - - - - 
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PHẦN XV. Quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật phải tuân thủ 

1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới: Chưa có thông tin 

2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký: Chưa có thông tin 

3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ: Chưa có thông tin 

PHẦN XVI. Thông tin cần thiết khác 

Ngày tháng biên soạn Phiếu: 19 tháng 10 năm 2012 

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 01/2021 

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing 

Lưu ý người đọc: 

Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới 
nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. 

Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử 
dụng và tiếp xúc 
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT  

Phiếu An Toàn Hóa Chất  

ALCHROM 713 REPLENISHING 
(AM-713R) 

 

Số CAS: Hợp chất 

Số UN: 2922 

Số đăng ký EC: 

Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có):  

Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có): 

 

PHẦN I. Nhận dạng hóa chất 

- Tên thường gọi của chất: AM-713R  

- Tên thương mại: AM-713R 

- Tên khác (không là tên khoa học):  

- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ:  Số điện thoại liên hệ trong 
trường hợp khẩn cấp: 

 

0274 3743152/3 

- Tên nhà sản xuất và địa chỉ: 

Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing 

12 Đại lộ Độc Lập, VSIP, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, VN 

- Mục đích sử dụng: Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại 

PHẦN II. Thông tin về thành phần các chất 

Tên thành phần nguy hiểm Số CAS Công thức hóa học 
Hàm lượng  

(% theo trọng lượng) 

Chromic acid 1333-82-0 CrO3 1~10 

Hydrofluoric acid 7664-39-3 HF 1~10 

Nitric acid 7697-37-2 HNO3 1~10 

PHẦN III. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất  

1. Mức xếp loại nguy hiểm: 86 

2. Cảnh báo nguy hiểm: 

- Hóa chất độc, có tính ăn mòn. 

- Tránh tiếp xúc với các chất kiềm, chất hữu cơ, chất pha loãng sơn. 

- Lưu ý khi tiếp xúc, bảo quản, sử dụng: Khi tiếp xúc phải mang đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân. 
Bảo quản hóa chất nơi thông thoáng, tránh nguồn nhiệt. 

3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng: 

- Đường mắt: Khi tiếp xúc với mắt có thể gây bỏng hay mất thị lực 

- Đường da: Khi tiếp xúc với da gây bỏng da.  

- Đường tiêu hóa: gây bỏng đường tiêu hóa, tổn thương dạ dày và ruột nếu ăn uống phải, gây nôn ối, 
tiêu chảy, có thể chết người. 

- Đường thở: gây tổn thương niêm mạc đường hô hấp nếu hít phải, gây ho, đau cổ họng, khó thở, có thể 
gây kích ứng phổi, hen suyển. Tiếp xúc lâu dài có thể gây ung thư. 
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PHẦN IV. Biện pháp sơ cứu về y tế  

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): Vạch mí mắt lên, rửa mắt 
ngay dưới vòi nước ít nhất trong vòng 15 phút để rửa sạch cả mắt lẫn mí mắt. Khám bác sĩ. 

2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): Cởi bỏ quần áo, giày dính hóa chất. Rửa sạch 
ít nhất trong vòng 15 phút. Giặt sạch quần áo. Nếu vẫn còn dị ứng thì đi khám bác sĩ. 

3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí): 
Di chuyển ra chỗ thoáng khí, cởi bỏ quần áo dính hóa chất. Nếu khó thở, cho thở oxy. Nếu ngưng hô 
hấp, hô hấp nhân tạo. Đưa vào bệnh viện theo dõi. 

4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất): Uống nhiều nước, đừng 
cố cố nôn ọe, nếu nôn mửa thì uống thêm nhiều nước. Đi khám bác sĩ. Không đưa vào miệng nạn nhân 
bất tỉnh bất cứ vật gì.  

PHẦN V. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn 

1. Xếp loại về tính cháy: Không bắt lửa 

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: không có 

3. Các tác nhân gây cháy, nổ: không có 

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác: yêu 
cầu như các trường hợp chữa cháy bình thường. 

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: yêu cầu như các trường hợp chữa cháy 
bình thường. 

6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có):  

- Quần áo nhiễm hóa chất dễ bắt lửa. 

- Nhanh chóng cởi bỏ và giặt sạch bằng nước. 

- Khi tiếp xúc với nguyên liệu dễ cháy có thể bốc cháy. 

PHẦN VI. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sư cố 
1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ:  

- Khắc phục rò rỉ. 

- Lau sạch chỗ dính hóa chất. 

2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng:  

- Mặc quần áo bảo hộ, đeo mặt nạ bảo vệ. 

- Không để hóa chất tiếp tục chảy ra. 

- Dùng vật liệu không cháy như khoáng chất, cát, đất… để thấm hút hóa chất bị chảy ra và gom lại để 
trong đồ chứa làm bằng nhựa polyethylene hay thép bọc nhựa polyethylene. 

- Lấy nước lau sạch chỗ dính hóa chất. 

PHẦN VII. Yêu cầu về cất giữ 

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ 
dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ…):  

- Thao tác với hóa chất ở nơi thông thoáng. 

- Mang đồ bảo hộ thích hợp để ngăn không cho hóa chất văng lên da, quần áo, niêm mạc. 

2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản: 

- Tránh sử dụng và lưu trữ hóa chất ở nơi trực tiếp dẫn đến hệ thống cống rãnh 

- Lưu giữ ở khu vực dành riêng cho hóa chất, khu vực thông thoáng, tránh nguồn nhiệt và các chất 
kiềm. 
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PHẦN VIII. Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân 

1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết: 

- Thiết lập hệ thống thông gió cục bộ để giữ cho môi trường làm việc luôn thông thoáng. 

- Lắp đặt hệ thống nước rửa và vòi nước cấp cứu gần nơi thao tác, sử dụng hóa chất. 

2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc  

- Bảo vệ mắt: Kính bảo hộ chống hóa chất, mặt nạ.   

- Bảo vệ thân thể: Quần áo bảo hộ lao động. 

- Bảo vệ tay: Găng tay bằng Neoprene hay plastic. 

- Bảo vệ chân: Đi giày hoặc ủng 

3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: quần áo bảo hộ, mặt nạ phòng hơi độc, găng 
tay, ủng 

4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc…): Rửa tay sạch sau khi tiếp xúc với hóa chất. 

PHẦN IX. Đặc tính lý, hóa của hóa chất 

Trạng thái vật lý: Chất lỏng Điểm sôi (0C): >100 

Màu sắc: Màu cam Điểm nóng chảy (0C): Không áp dụng 

Mùi đặc trưng: Mùi hăng Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương 
pháp xác định: Không có 

Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 
chuẩn: Không áp dụng 

Nhiệt độ tự cháy (0C): Không có 

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất 
tiêu chuẩn: Không áp dụng 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với 
không khí): Không có 

Độ hòa tan trong nước: 100% Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với 
không khí): Không có 

Độ PH: Chưa có thông tin Tỷ lệ hóa hơi: Chưa có thông tin 

Khối lượng riêng (g/m3): 1.05 Các tính chất khác (nếu có) 

PHẦN X. Mức ổn định và khả năng hoạt động của hóa chất 

1. Tính ổn định: Ổn định 

2. Khả năng phản ứng: 

- Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng phân hủy: Hydrogen fluoride, ôxít nitơ. 

- Các phản ứng nguy hiểm: Phản ứng với chất kiềm. 

- Các chất có phản ứng sinh nhiệt, khí độc hại, các chất không bảo quản chung: tránh tiếp xúc các chất 
kiềm, chất hữu cơ, chất pha loãng sơn. 

- Phản ứng trùng hợp: Không xảy ra. 

PHẦN XI. Thông tin về độc tính 

Tên thành phần Loại ngưỡng Kết quả Đường tiếp xúc Sinh vật thử 

Chromic acid TLV 0.05 mg/m3 Hô hấp, da -- 

Chromic acid LD50 80 mg/kg Miệng chuột 

Hydrofluoric acid TLV 2.5 mg/m3 (là F) Hô hấp, da -- 

Nitric acid TLV 5 mg/m3 Hô hấp, da -- 
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1. Các ảnh hưởng mãn tính với người:  

- Tiếp xúc với da liên tục và kéo dài có thể gây “đau nhức crôm”. Tiếp xúc quá mức và lâu dài có thể 
gây nên tổn thương gan, thận và viêm da.  

- Hít phải sương hay hơi hóa chất lâu dài và nhiều lần có thể gây lở loét và thủng vách mũi. 

2. Các ảnh hưởng độc khác: chưa có thông tin 

PHẦN XII. Thông tin về sinh thái 

1. Độc tính với sinh vật 

Tên thành phần Loại sinh vật Chu kỳ ảnh hưởng Kết quả  

Chromic acid Chưa có thông tin -- -- 

Hydrofluoric acid chuột 1 giờ LC50 342 ppm 

Nitric acid Chưa có thông tin -- -- 

2. Tác động trong môi trường 

- Mức độ phân hủy sinh học: Chưa có thông tin 

- Chỉ số BOD và COD: Chưa có thông tin 

- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học: Chưa có thông tin 

- Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: Chưa có thông tin 

PHẦN XIII. Yêu cầu trong việc thải bỏ 

1. Thông tin quy định tiêu hủy: Xử lý nước thải phải được thực hiện theo quy định của nhà nước. 

2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: Chưa có thông tin. 

3. Biện pháp tiêu hủy: Hóa chất này chứa hợp chất crom và flo. Xử lý và trung hòa chất thải trước khi 
thải vào hệ thống cống rãnh. 

4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý: Chưa có thông tin. 

PHẦN XIV. Yêu cầu trong vận chuyển 

Tên quy định Số UN  Tên vận 
chuyển 
đường 
biển 

Loại, 
nhóm 
hàng 
nguy 
hiểm 

Quy cách 
đóng gói 

Nhãn vận 
chuyển  

Thông 
tin bổ 
sung  

Quy định về vận chuyển hàng nguy 
hiểm của Việt Nam:  

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP 
ngày 09/11/2009 của CP quy định 
Danh mục hàng nguy hiểm và vận 
chuyển hàng nguy hiểm bằng 
phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ; 

- Nghị định số 29/2005/NĐ-CP 
ngày 10/3/2005 của CP quy định 
Danh mục hàng hóa nguy hiểm và 
việc vận tải hàng hóa nguy hiểm 
trên đường thủy nội địa. 

 

 

2922 

 

 

không 
có 

 

 

8+6.1 

 

 

20 kg/can 

 

 

AM-713R 

 

 

vận 
chuyển 

hàng kèm 
theo 
COA 

Quy định về vận chuyển hàng nguy 
hiểm quốc tế của EU, USA… 

Không 
có 

- - - - - 
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PHẦN XV. Quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật phải tuân thủ 

1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới: Chưa có thông tin 

2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký: Chưa có thông tin 

3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ: Chưa có thông tin 

PHẦN XVI. Thông tin cần thiết khác 

Ngày tháng biên soạn Phiếu: 19 tháng 10 năm 2012 

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 01/2021 

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing 

Lưu ý người đọc: 

Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới 
nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. 

Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử 
dụng và tiếp xúc 

 



MATERIAL SAFETY DATA SHEET 

PRODUCT NAME: BK-5902 AC 

 

I. BASIC INFORMATION OF PRODUCT & MANUFACTURES 

Article Name: ACRYLIC PAINT 

Business Name : BK-5902 AC 

Manufactory Name :Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kỳ Lân 

Manufactory Address : Lot K, Street2–Song Than 2Industrial Park,Di An Districts, 

Binh Duong Province. 

Emergency Contact: Tel 0274.3794.988  Fax 3794.768 

 

 

II. COMPOSITION / INFORMATION OF INGREDIENTS 

Hazardous Components Name Concentration/percentatage 

ACRLIC RESIN 35% 

BUTIL CELLOSOVE 10%-15% 

PIGMENTS 15-20% 

ADDITIVE 2%-5% 

SOVENT 15%-25% 

 

III. HAZARD IDENTIFICATION 

1. Hazard overview: Inflammable liquid 

2. Hazard warming: 

- Conditions to avoid: high heat, open flame, spark, generator, ect due to it easily cause 

and explosion. 

- Personal Protection: Satefy gloves, glassses and face mask  in use are recommended. 

3. Emergency overview. 



- Eye contact: May cause eye irritation. 

- Respiratory contact: Over inhalation may cause head-aches, exhausted. 

- Skin contact: Negligible. 

- Ingestion: May cause bad effect on stomach. 

 

IV. FIRST AID MESURES 

1. Eye Contact 

- Immediately clean up the coating in the eye, flush with warm water in at least 15 minutes 

while holding euelids apart. Seek proper medical attention. 

2. Skin Contact 

- Clean clearly with water and soap within around 20 minutes. Remove contaminated 

clothing then launder before reuse. 

3. Inhalation 

- Remove person to fresh air. If breathing has stop, administer artificial respiration and 

better seek medical attention if nexessary. 

4. Ingestion 

 -   Rinse mouth with 240 – 300ml of water. Avoid urging vomit. If person has stop breathing, 

do not put anything in his/her mouth. Seek medical attention inany case. 

 

V. FIRE FIGHTING MEASURES 

1.  Property: Inflammable 

2.  Products affer fired: N/A 

3.  Conditions causing fire: Spark, high heat, electrostatic, ect. 

4.  Fire fighting measures 

 -  Extinguishing media: Dry chemicals, carbon dioxide, chemical foam, using big mount of water 

to freeze chemical ( Note: DO not use hot water to extinguish fire) 

 -  Fire fight instruction : 

 +  To be far away from fire and better stand in wind swept place to avoid breathing smoke. 

 +  For fire extingishing: Stop spill at source first, then carry out fire fight measures. In case the 

spill in safe area, fire extingishing measures are recommended. 



 +  Fire area should be isolated and workers should be protected. 

 +  Do fire extingishing  

 +  For large fire out of control, call suoolier and fire brigade for support. 

5.  Protective clothings & measures: 

 -  Workers in fire brigade must be trained and wear proper protective equipment.    

 

VI. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 

1. If material is released or spilled in small section 

- Absorb spill with clout soon. 

2. If material is relesed or spilled in large section 

- Warm other workers of spill 

- People not trained should evacuate the area 

- Wear  proper protective equipment such as mask, gloves, glasses, and shoes. 

- If the spill is too large or out of control, immediately contact to supplier for suppor. 

 

VII. HANDLE & STORAGE 

1. Handle 

- Avoid spark or high heat while working (“ No smoking” signal is recommended). 

- Working area & warehouse should be celebrated obviously 

- Put on the lid after use 

- Working envirnment should be airy. 

- General ventilation system recommened. 

- Fire alarm & fight fire system must be well-installed. 

- Wear proper protective equipment as recommended. 

2. Storage 

- Store in dry & cool place, prevent material from power source, high heat, open flame, 

spark, direct sunshine ect. 

- Should store separately, airy without. 

- Stamp clearly on each container; put on the lid after use to prevent spill 



- Fire alarm & ventilation system should be installed. 

 

VIII. EXPOSURE CONTROL & PERSONAL PROTECTION 

1. Avoid contacting to material if necessary  

- If material gas evaporates seriously, should open ventilation system for dispersal 

- Put on the Lid after use. 

2. Personal protective equipment  

- Eyes: Proper glasses 

- Hands: Nylon gloves 

- Feet: Shoes ( if necessary) 

- Body: Satefy working clothing ( if necessary) 

3. If accident happen, depending on the circumstances to use proper protective equipment. 

4. Environment protection 

- Keep good working environment 

- Do not eat at working place 

- Sections for take a bath and wash are recommended. 

-    Contaminated clothing should be laundered before reuse. 

 

IX. PHYSICAL & CHEMICAL PROPERTIES 

Physical state: Liquid Boiling point ( 
o
C): N/A 



Color: Paint lip Melting point ( 
o
C): N/A 

Smell: mixture solvent Flash point (
o
C): 23 – 60

o
C 

Vapor pressure ( mm Hg) : N/A Auto-ignition temperature ( 
o
C): 250

o
C. 

Vapor density ( air = 1): N/A Explosion concentration limit upper (%) mixture 

with air: N/A 

Solubility in water: > 10% Explosion concentration limit low (%) mixture with 

air: N/A 

pH: 5 – 7          Evaporation rate: N/A 

Specific gravity: 0.8 – 1.1   Others: N/A 

 

X. STABILITY & REACTIVITY 

1. Stability: Good weather resistance: 100
o
C, rubbing and impacting resistance 

2. Reactivity 

 -  Hazardous reaction: N/A 

 -  Hazard decomposition: N/A 

 -  Incompatible products: Inflammable liquid 

 -  Polymerize reaction: N/A 

 

XI. TOXICOLOGICAL INFORMATION 

- N/A  

XII. ECOLOGICAL INFORMATION 

1. Creatural impaction 

- N/A 

2. Envirnment impaction 

- Negligible 

XIII. DISPOSAL CONSIDERATION 

1. Legal information of disposal: Decision no 155 ( QĐ/155)  

2. Waste classification: Toxic waste 

3. Disposal measures: painting containers, clout and paint contaminated thing should be 

treated by legal waste treatment company. 



4. Products of disposal process & treatment measures: N/A 

 

XIV. TRANSPORTATION REGULATION 

Transportation 

regulation of 

hazard 

products 

UN No Name of 

sea rout 

Type/ 

Group 

Package Stamp Additional 

information 

In Viet Nam  Coating - Can, Box  - 

International - - - Can, Box - - 

 

XV. REGULATORY INFORMATION 

Labor safety and hygiene regulations. 

Dangerous and hazardous materials treatment regulations. 

 

XVI. OTHER INFORMATION 

This information is based on our current level of knowledge and relates to the products in 

the states in which it is delivered. It is intended to describe our products from the point of 

view of safety requirements and is not intended to guarantee any particular properties. 

KYRIN TECHNOLOGY CO., Ltd. 

Tel: 02743-794988                  Fax: 02743-794768 

 

 

 





MATERIAL SAFETY DATA SHEET 

PRODUCT NAME: GY-288AC 

 

I. BASIC INFORMATION OF PRODUCT & MANUFACTURES 

Article Name: ACRYLIC PAINT 

Business Name : GY-288 AC 

Manufactory Name :Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kỳ Lân 

Manufactory Address : Lot K, Street2–Song Than 2Industrial Park,Di An Districts, 

Binh Duong Province. 

Emergency Contact: Tel 0274.3794.988  Fax 3794.768 

 

 

II. COMPOSITION / INFORMATION OF INGREDIENTS 

Hazardous Components Name Concentration/percentatage 

ACRLIC RESIN 35% 

EPOXYL 5%-10% 

BUTIL CELLOSOVE 10%-15% 

PIGMENTS 15-20% 

ADDITIVE 2%-5% 

SOVENT 10%-20% 

 

III. HAZARD IDENTIFICATION 

1. Hazard overview: Inflammable liquid 

2. Hazard warming: 

- Conditions to avoid: high heat, open flame, spark, generator, ect due to it easily cause 

and explosion. 

- Personal Protection: Satefy gloves, glassses and face mask  in use are recommended. 



3. Emergency overview. 

- Eye contact: May cause eye irritation. 

- Respiratory contact: Over inhalation may cause head-aches, exhausted. 

- Skin contact: Negligible. 

- Ingestion: May cause bad effect on stomach. 

 

IV. FIRST AID MESURES 

1. Eye Contact 

- Immediately clean up the coating in the eye, flush with warm water in at least 15 minutes 

while holding euelids apart. Seek proper medical attention. 

2. Skin Contact 

- Clean clearly with water and soap within around 20 minutes. Remove contaminated 

clothing then launder before reuse. 

3. Inhalation 

- Remove person to fresh air. If breathing has stop, administer artificial respiration and 

better seek medical attention if nexessary. 

4. Ingestion 

 -   Rinse mouth with 240 – 300ml of water. Avoid urging vomit. If person has stop breathing, 

do not put anything in his/her mouth. Seek medical attention inany case. 

 

V. FIRE FIGHTING MEASURES 

1.  Property: Inflammable 

2.  Products affer fired: N/A 

3.  Conditions causing fire: Spark, high heat, electrostatic, ect. 

4.  Fire fighting measures 

 -  Extinguishing media: Dry chemicals, carbon dioxide, chemical foam, using big mount of water 

to freeze chemical ( Note: DO not use hot water to extinguish fire) 

 -  Fire fight instruction : 

 +  To be far away from fire and better stand in wind swept place to avoid breathing smoke. 

 +  For fire extingishing: Stop spill at source first, then carry out fire fight measures. In case the 



spill in safe area, fire extingishing measures are recommended. 

 +  Fire area should be isolated and workers should be protected. 

 +  Do fire extingishing  

 +  For large fire out of control, call suoolier and fire brigade for support. 

5.  Protective clothings & measures: 

 -  Workers in fire brigade must be trained and wear proper protective equipment.    

 

VI. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 

1. If material is released or spilled in small section 

- Absorb spill with clout soon. 

2. If material is relesed or spilled in large section 

- Warm other workers of spill 

- People not trained should evacuate the area 

- Wear  proper protective equipment such as mask, gloves, glasses, and shoes. 

- If the spill is too large or out of control, immediately contact to supplier for suppor. 

 

VII. HANDLE & STORAGE 

1. Handle 

- Avoid spark or high heat while working (“ No smoking” signal is recommended). 

- Working area & warehouse should be celebrated obviously 

- Put on the lid after use 

- Working envirnment should be airy. 

- General ventilation system recommened. 

- Fire alarm & fight fire system must be well-installed. 

- Wear proper protective equipment as recommended. 

2. Storage 

- Store in dry & cool place, prevent material from power source, high heat, open flame, 

spark, direct sunshine ect. 

- Should store separately, airy without. 



- Stamp clearly on each container; put on the lid after use to prevent spill 

- Fire alarm & ventilation system should be installed. 

 

VIII. EXPOSURE CONTROL & PERSONAL PROTECTION 

1. Avoid contacting to material if necessary  

- If material gas evaporates seriously, should open ventilation system for dispersal 

- Put on the Lid after use. 

2. Personal protective equipment  

- Eyes: Proper glasses 

- Hands: Nylon gloves 

- Feet: Shoes ( if necessary) 

- Body: Satefy working clothing ( if necessary) 

3. If accident happen, depending on the circumstances to use proper protective equipment. 

4. Environment protection 

- Keep good working environment 

- Do not eat at working place 

- Sections for take a bath and wash are recommended. 

-    Contaminated clothing should be laundered before reuse. 

 

IX. PHYSICAL & CHEMICAL PROPERTIES 

Physical state: Liquid Boiling point ( 
o
C): N/A 



Color: Paint lip Melting point ( 
o
C): N/A 

Smell: mixture solvent Flash point (
o
C): 23 – 60

o
C 

Vapor pressure ( mm Hg) : N/A Auto-ignition temperature ( 
o
C): 250

o
C. 

Vapor density ( air = 1): N/A Explosion concentration limit upper (%) mixture 

with air: N/A 

Solubility in water: > 10% Explosion concentration limit low (%) mixture with 

air: N/A 

pH: 5 – 7          Evaporation rate: N/A 

Specific gravity: 0.8 – 1.1   Others: N/A 

 

X. STABILITY & REACTIVITY 

1. Stability: Good weather resistance: 100
o
C, rubbing and impacting resistance 

2. Reactivity 

 -  Hazardous reaction: N/A 

 -  Hazard decomposition: N/A 

 -  Incompatible products: Inflammable liquid 

 -  Polymerize reaction: N/A 

 

XI. TOXICOLOGICAL INFORMATION 

- N/A  

XII. ECOLOGICAL INFORMATION 

1. Creatural impaction 

- N/A 

2. Envirnment impaction 

- Negligible 

XIII. DISPOSAL CONSIDERATION 

1. Legal information of disposal: Decision no 155 ( QĐ/155)  

2. Waste classification: Toxic waste 

3. Disposal measures: painting containers, clout and paint contaminated thing should be 

treated by legal waste treatment company. 



4. Products of disposal process & treatment measures: N/A 

 

XIV. TRANSPORTATION REGULATION 

Transportation 

regulation of 

hazard 

products 

UN No Name of 

sea rout 

Type/ 

Group 

Package Stamp Additional 

information 

In Viet Nam  Coating - Can, Box  - 

International - - - Can, Box - - 

 

XV. REGULATORY INFORMATION 

Labor safety and hygiene regulations. 

Dangerous and hazardous materials treatment regulations. 

 

XVI. OTHER INFORMATION 

This information is based on our current level of knowledge and relates to the products in 

the states in which it is delivered. It is intended to describe our products from the point of 

view of safety requirements and is not intended to guarantee any particular properties. 

KYRIN TECHNOLOGY CO., Ltd. 

Tel: 02743-794988                  Fax: 02743-794768 
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT  

Phiếu An Toàn Hóa Chất  

BOOTH CLEANER MG – WTW 710 

(MG-WTW-710) 

 

Số CAS: Hợp chất 

Số UN: 1760 

Số đăng ký EC:  

Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có) : 

Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có): 

 

PHẦN I. Nhận dạng hóa chất 

- Tên thường gọi của chất: MG-WTW-710  

- Tên thương mại: MG-WTW-710 

- Tên khác (không là tên khoa học): 

- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ:  Số điện thoại liên hệ trong 

trường hợp khẩn cấp: 

 

0274 3743152/3 

- Tên nhà sản xuất và địa chỉ: 

Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing 

12 Đại lộ Độc Lập, VSIP, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương, VN 

- Mục đích sử dụng: Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại 

PHẦN II. Thông tin về thành phần các chất 

Tên thành phần nguy hiểm Số CAS Công thức hóa học 
Hàm lượng  

(% theo trọng lượng) 

Polyethyleneimine 9002-98-6 (C2H5N)n 30 - 40 

Monoethanolamine 141-43-5 C2H7NO 5 - 15 

PHẦN III. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất  

1. Mức xếp loại nguy hiểm: 80 

2. Cảnh báo nguy hiểm: 

- Hóa chất có tính kiềm, ăn mòn, độc khi tiếp xúc. 

- Mang đầy đủ phương tiện bảo hộ nhằm tránh tiếp xúc trực tiếp với hóa chất. 

- Lưu trữ và bảo quản nơi thông thoáng, tránh nhiệt độ cao 

3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng: 

- Đường mắt: tiếp xúc với mắt gây kích ứng mắt, gây đau, đỏ mắt, tổn thương giác mạc. 

- Đường da: tiếp xúc với da gây kích ứng da. 

- Đường thở: gây kích ứng hô hấp nếu hít phải hơi hóa chất, gây nhức đầu, nôn mửa, có thể ảnh hưởng 

đến hệ thần kinh trung ương. 

- Đường tiêu hóa: độc nếu nuốt phải, gây kích ứng đường tiêu hóa, gây tiêu chảy, nôn mửa. 

PHẦN IV. Biện pháp sơ cứu về y tế  

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): Vạch mí mắt lên, rửa mắt 
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ngay dưới vòi nước ít nhất trong vòng 15 phút để rửa sạch cả mắt lẫn mí mắt. Khám bác sĩ. 

2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): Cởi bỏ quần áo, giày dính hóa chất. Rửa sạch 

ít nhất trong vòng 15 phút. Nếu vẫn còn ngứa thì đi khám bác sĩ.  

3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí): 

Di chuyển đến chỗ thoáng khí, cởi bỏ quần áo dính hóa chất. Nếu khó thở, cho thở bằng ôxy hoặc hô 

hấp nhân tạo. Đưa vào bệnh viện theo dõi. 

4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất): Uống nhiều nước. Hóa 

chất có tính ăn mòn, đừng cố nôn ra. Nếu nôn mửa, uống thêm nước. Khám bác sĩ. Không đưa vào 

miệng nạn nhân bất tỉnh bất cứ vật gì. 

PHẦN V. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn 

1. Xếp loại về tính cháy: Không bắt lửa 

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: Không có. 

3. Các tác nhân gây cháy, nổ : Không có. 

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác:  Yêu 

cầu như các trường hợp chữa cháy bình thường. 

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: Yêu cầu như các trường hợp chữa cháy 

bình thường. 

6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có):  

PHẦN VI. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sư cố 

1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ:  

- Khắc phục rò rỉ. 

- Lau sạch chỗ dính hóa chất. 

2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng:  

- Mang đồ bảo hộ. 

- Dùng cát hay bao cát để bịt vết nứt, lỗ rò lớn làm hóa chất chảy ra. Bơm hóa chất chảy ra vào vật chứa 

rỗng và pha loãng bằng nhiều nước. Không thải bỏ hóa chất, hóa chất đã pha loãng mà chưa qua xử lý ra 

ngoài môi trường. 

- Lấy nước lau sạch chỗ dính hóa chất. 

PHẦN VII. Yêu cầu về cất giữ 

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ 

dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ…):  

- Thao tác với hóa chất ở nơi thông thoáng. 

- Mang đồ bảo hộ thích hợp để ngăn không cho hóa chất văng lên da, quần áo, niêm mạc. 

2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản:  

 - Nơi lưu trữ phải được thiết kế sao cho hóa chất bị đổ có thể được thu hồi hoặc xử lý phù hợp tránh ô 

nhiễm.  

- Lưu trữ hóa chất trong nhà, ở khu vực thông gió, tránh nguồn nhiệt và các aicd. 

PHẦN VIII. Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân 

1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết:  

- Thiết lập hệ thống thông gió cục bộ để giữ cho môi trường làm việc luôn thông thoáng. 

- Lắp đặt hệ thống nước rửa và vòi nước cấp cứu gần nơi thao tác, sử dụng hóa chất. 

2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc:  
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- Bảo vệ mắt: Kính bảo hộ. 

- Bảo vệ thân thể: Quần áo bảo hộ lao động. 

- Bảo vệ tay: Găng tay. 

- Bảo vệ chân: Đi giày hoặc ủng 

3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: quần áo, kính bảo hộ, găng tay, mặt nạ, ủng. 

4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc…): Rửa tay sạch sau khi tiếp xúc với hóa chất. 

PHẦN IX. Đặc tính lý, hóa của hóa chất 

Trạng thái vật lý: Chất lỏng Điểm sôi (0C): khoảng 1000C 

Màu sắc: Màu nâu vàng Điểm nóng chảy (0C): Không áp dụng 

Mùi đặc trưng:  Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương 

pháp xác định: Không có 

Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 

chuẩn: Không áp dụng 

Nhiệt độ tự cháy (0C): Không có 

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất 

tiêu chuẩn: Không áp dụng 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với 

không khí): Không có 

Độ hòa tan trong nước: 100% Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với 

không khí): Không có 

Độ PH (1%): 10.4 Tỷ lệ hóa hơi: Chưa có thông tin 

Khối lượng riêng (g/cm3): 1.028 Các tính chất khác (nếu có) 

PHẦN X. Mức ổn định và khả năng hoạt động của hóa chất 

1. Tính ổn định : Ổn định 

2. Khả năng phản ứng: 

- Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng phân hủy: Không có 

- Các phản ứng nguy hiểm (ăn mòn, cháy, nổ, phản ứng với môi trường xung quanh) : Chưa có thông tin 

- Các chất có phản ứng sinh nhiệt, khí độc hại, các chất không bảo quản chung: Chưa có thông tin 

- Phản ứng trùng hợp: Không xảy ra 

PHẦN XI. Thông tin về độc tính 

Tên thành phần Loại ngưỡng Kết quả Đường tiếp xúc Sinh vật thử 

Polyethyleneimine LD50 6600 mg/kg miệng chuột 

Monoethanolamine TWA (ACGIH) 3 ppm Hô hấp -- 

Monoethanolamine LD50 700 mg/kg miệng chuột 

Monoethanolamine LD50 1000 mg/kg Da thỏ 

1. Các ảnh hưởng mãn tính với người:  

- Monoethanolamine: tiếp xúc lâu dài gây ảnh hưởng đến gan, thận, phổi, hệ thần kinh trung ương; có 

thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và vật chất di truyền (gen) 

2. Các ảnh hưởng độc khác: chưa có thông tin 

PHẦN XII. Thông tin về sinh thái 

1. Độc tính với sinh vật: chưa có thông tin 

2. Tác động trong môi trường 
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- Mức độ phân hủy sinh học: Chưa có thông tin 

- Chỉ số BOD và COD: Chưa có thông tin 

- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học: Chưa có thông tin 

- Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: Chưa có thông tin 

PHẦN XIII. Yêu cầu trong việc thải bỏ 

1. Thông tin quy định tiêu hủy : Xử lý nước thải phải được thực hiện theo quy định của nhà nước. 

2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: Chưa có thông tin. 

3. Biện pháp tiêu hủy: Chưa có thông tin. 

4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý : Chưa có thông tin. 

PHẦN XIV. Yêu cầu trong vận chuyển 

Tên quy định Số UN  Tên vận 

chuyển 

đường 

biển 

Loại, 

nhóm 

hàng 

nguy 

hiểm 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Nhãn vận 

chuyển  

Thông tin 

bổ sung  

Quy định về vận chuyển hàng nguy 

hiểm của Việt Nam:  

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP 

ngày 09/11/2009 của CP quy định 

Danh mục hàng nguy hiểm và vận 

chuyển hàng nguy hiểm bằng 

phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ; 

- Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 

10/3/2005 của CP quy định Danh 

mục hàng hóa nguy hiểm và việc 

vận tải hàng hóa nguy hiểm trên 

đường thủy nội địa. 

 

 

1760 

 

 

không 

có 

 

 

8 

 

 

18 

kg/can 

 

 

MG-WTW-

710 

 

 

vận 

chuyển 

hàng kèm 

theo COA 

Quy định về vận chuyển hàng nguy 

hiểm quốc tế của EU, USA… 

không  

có 
- - - - - 

PHẦN XV. Quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật phải tuân thủ 

1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới : Chưa có thông tin 

2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký: Chưa có thông tin 

3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ: Chưa có thông tin 

PHẦN XVI. Thông tin cần thiết khác 

Ngày tháng biên soạn Phiếu: 23 tháng 10 năm 2012 

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: tháng 2 năm 2020 

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing 

Lưu ý người đọc: 

Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới 

nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. 

Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử 

dụng và tiếp xúc 
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT  

Phiếu An Toàn Hóa Chất  

BOOTH CLEANER MG – WTW 730 

(MG-WTW-730) 

 

Số CAS: Hợp chất 

Số UN: 3266 

Số đăng ký EC: 

Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có) :  

Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có): 

 

PHẦN I. Nhận dạng hóa chất 

- Tên thường gọi của chất: MG-WTW-730  

- Tên thương mại: MG-WTW-730 

- Tên khác (không là tên khoa học):  

- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ:  Số điện thoại liên hệ trong 

trường hợp khẩn cấp: 

 

0274 3743152/3 

- Tên nhà sản xuất và địa chỉ: 

Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing 

12 Đại lộ Độc Lập, VSIP, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương, VN 

- Mục đích sử dụng: Chế phẩm làm sạch 

PHẦN II. Thông tin về thành phần các chất 

Tên thành phần nguy hiểm Số CAS Công thức hóa học 
Hàm lượng  

(% theo trọng lượng) 

Potassium Hydroxide 1310-58-3 KOH 20 - 40 

Aluminium Sulfate 10043-01-3 Al2(SO4)3 3 - 10 

Polyethyleneimine 9002-98-6 (C2H5N)n 3 - 10 

Monoethanolamine 141-43-5 C2H7NO 3 - 10 

PHẦN III. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất  

1. Mức xếp loại nguy hiểm: 80 

2. Cảnh báo nguy hiểm: 

- Hóa chất có tính kiềm, ăn mòn, độc khi tiếp xúc. 

- Mang đầy đủ phương tiện bảo hộ nhằm tránh tiếp xúc trực tiếp với hóa chất. 

- Lưu trữ và bảo quản nơi thông thoáng, tránh tiếp xúc các chất acid. 

3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng: 

- Đường mắt: tiếp xúc với mắt gây đau, đỏ mắt, tổn thương giác mạc. 

- Đường da: tiếp xúc với da gây ngứa, bỏng, phồng rộp da. 

- Đường thở: gây kích ứng hay bỏng đường hô hấp, niêm mạc nếu hít phải hơi hóa chất. 

- Đường tiêu hóa: độc nếu nuốt phải, gây kích ứng hay bỏng đường tiêu hóa, đau bụng, nôn mửa. 
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PHẦN IV. Biện pháp sơ cứu về y tế  

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): Vạch mí mắt lên, rửa mắt 

ngay dưới vòi nước ít nhất trong vòng 15 phút để rửa sạch cả mắt lẫn mí mắt. Khám bác sĩ. 

2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): Cởi bỏ quần áo, giày dính hóa chất. Rửa sạch 

ít nhất trong vòng 15 phút. Nếu vẫn còn ngứa thì đi khám bác sĩ.  

3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí): 

Di chuyển đến chỗ thoáng khí, cởi bỏ quần áo dính hóa chất. Nếu khó thở, cho thở bằng ôxy hoặc hô 

hấp nhân tạo. Đưa vào bệnh viện theo dõi. 

4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất): Uống nhiều nước. Hóa 

chất có tính ăn mòn, đừng cố nôn ra. Nếu nôn mửa, uống thêm nước. Khám bác sĩ. Không đưa vào 

miệng nạn nhân bất tỉnh bất cứ vật gì. 

PHẦN V. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn 

1. Xếp loại về tính cháy: Không bắt lửa 

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: Không có. 

3. Các tác nhân gây cháy, nổ : Không có. 

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác:  Yêu 

cầu như các trường hợp chữa cháy bình thường. 

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: yêu cầu như các trường hợp chữa cháy 

bình thường (bình chữa cháy, bình bột,  bình CO2, nước). 

6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có): . 

PHẦN VI. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sư cố 

1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ:  

- Khắc phục rò rỉ. 

- Lau sạch chỗ dính hóa chất. 

2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng:  

- Mặc quần áo bảo hộ. 

- Dùng cát hay bao cát để bịt vết nứt, lỗ rò lớn làm hóa chất chảy ra. Bơm hóa chất chảy ra vào vật chứa 

rỗng và pha loãng bằng nhiều nước. Không thải bỏ hóa chất, hóa chất đã pha loãng mà chưa qua xử lý 

ra ngoài môi trường. 

- Lấy nước lau sạch chỗ dính hóa chất. 

PHẦN VII. Yêu cầu về cất giữ 

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ 

dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ…):  

- Thao tác với hóa chất ở nơi thông thoáng. 

- Mang đồ bảo hộ thích hợp để ngăn không cho hóa chất văng lên da, quần áo, niêm mạc. 

2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản:  

- Tránh lắc mạnh. 

- Vật chứa cần phải được đậy kín và giữ nơi râm mát, khô ráo và thông thoáng khí. 

- Lưu giữ nơi tránh nguồn nhiệt và các chất acid. 

PHẦN VIII. Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân 

1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết: 

- Thiết lập hệ thống thông gió cục bộ để giữ cho môi trường làm việc luôn thông thoáng. 
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- Lắp đặt hệ thống nước rửa và vòi nước cấp cứu gần nơi thao tác, sử dụng hóa chất. 

2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc  

- Bảo vệ mắt: Kính bảo hộ. 

- Bảo vệ thân thể: Quần áo bảo hộ lao động. 

- Bảo vệ tay: Găng tay. 

- Bảo vệ chân: Đi giày hoặc ủng 

3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: quần áo, kính bảo hộ, găng tay, mặt nạ, ủng. 

4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc…): Rửa tay sạch sau khi tiếp xúc với hóa chất. 

PHẦN IX. Đặc tính lý, hóa của hóa chất 

Trạng thái vật lý: chất lỏng Điểm sôi (0C): khoảng 1000C 

Màu sắc: trong không màu Điểm nóng chảy (0C): Không áp dụng 

Mùi đặc trưng:  Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương 

pháp xác định: Không có 

Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 

chuẩn: Không áp dụng 

Nhiệt độ tự cháy (0C): Không có 

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 

chuẩn: Không áp dụng 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với 

không khí): Không có 

Độ hòa tan trong nước: 100% Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với 

không khí): Không có 

Độ PH: 12.7 Tỷ lệ hóa hơi: Chưa có thông tin 

Khối lượng riêng (g/cm3): 1.344 Các tính chất khác (nếu có) 

PHẦN X. Mức ổn định và khả năng hoạt động của hóa chất 

1. Tính ổn định : Ổn định 

2. Khả năng phản ứng: 

- Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng phân hủy: Không có 

- Các phản ứng nguy hiểm (ăn mòn, cháy, nổ, phản ứng với môi trường xung quanh) : Chưa có thông tin 

- Các chất có phản ứng sinh nhiệt, khí độc hại, các chất không bảo quản chung: Chưa có thông tin 

- Phản ứng trùng hợp: Không xảy ra 

PHẦN XI. Thông tin về độc tính 

Tên thành phần Loại ngưỡng Kết quả Đường tiếp xúc Sinh vật thử 

Potassium Hydroxide LD50 273 mg/kg miệng chuột 

Aluminium Sulfate TWA (ACGIH) 2 mg/m3 Hô hấp, da -- 

Polyethyleneimine LD50 6600 mg/kg miệng chuột 

Monoethanolamine TWA (ACGIH) 3 ppm Hô hấp -- 

Monoethanolamine LD50 700 mg/kg miệng chuột 

Monoethanolamine LD50 1000 mg/kg Da thỏ 

1. Các ảnh hưởng mãn tính với người:  

- Monoethanolamine: tiếp xúc lâu dài gây ảnh hưởng đến gan, thận, phổi, hệ thần kinh trung ương; có 

thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và vật chất di truyền (gen) 
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2. Các ảnh hưởng độc khác: chưa có thông tin 

PHẦN XII. Thông tin về sinh thái 

1. Độc tính với sinh vật 

Tên thành phần Loại sinh vật Chu kỳ ảnh hưởng Kết quả  

Potassium Hydroxide Cá muỗi 24 giờ LC50 80mg/L 

2. Tác động trong môi trường 

- Mức độ phân hủy sinh học: Chưa có thông tin 

- Chỉ số BOD và COD: Chưa có thông tin 

- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học: Chưa có thông tin 

- Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: Chưa có thông tin 

PHẦN XIII. Yêu cầu trong việc thải bỏ 

1. Thông tin quy định tiêu hủy : Xử lý nước thải phải được thực hiện theo quy định của nhà nước. 

2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: Chưa có thông tin. 

3. Biện pháp tiêu hủy: tham khảo quy định thải bỏ chất kiềm của địa phương. 

4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý : Chưa có thông tin. 

PHẦN XIV. Yêu cầu trong vận chuyển 

Tên quy định Số UN  Tên vận 

chuyển 

đường 

biển 

Loại, 

nhóm 

hàng 

nguy 

hiểm 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Nhãn vận 

chuyển  

Thông 

tin bổ 

sung  

Quy định về vận chuyển hàng 

nguy hiểm của Việt Nam:  

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP 

ngày 09/11/2009 của CP quy 

định Danh mục hàng nguy hiểm 

và vận chuyển hàng nguy hiểm 

bằng phương tiện giao thông cơ 

giới đường bộ; 

- Nghị định số 29/2005/NĐ-CP 

ngày 10/3/2005 của CP quy định 

Danh mục hàng hóa nguy hiểm 

và việc vận tải hàng hóa nguy 

hiểm trên đường thủy nội địa. 

 

 

3266 

 

 

 

không 

có 

 

 

8 

 

 

20 

kg/can 

 

 

MG-WTW-730 

 

 

vận 

chuyển 

hàng 

kèm 

theo 

COA 

Quy định về vận chuyển hàng 

nguy hiểm quốc tế của EU, 

USA… 

không  

có 
- - - - - 

PHẦN XV. Quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật phải tuân thủ 

1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới : Chưa có thông tin 

2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký: Chưa có thông tin 

3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ: Chưa có thông tin 

PHẦN XVI. Thông tin cần thiết khác 
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Ngày tháng biên soạn Phiếu: 22 tháng 10 năm 2012 

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: tháng 02 năm 2020 

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing 

Lưu ý người đọc: 

Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới 

nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. 

Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử 

dụng và tiếp xúc 
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Material Safety Data Sheet 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Identification of the Substance/Preparation and of the Company 

Product Name   GRAPHCE HC-100 

   Product Code  09543 

Manufacturer   MORESCO Corporation. 

Address   5-5-3, Minatojima-minamimachi, Chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan  

Emergency Telephone Number Functional Fluids Sales Department       Sales Section 

Tel: 81-6-6262-3310 FAX: 81-6-6262-3327 

Functional Fluids Sales Department       Tokyo Sales Section 

Tel: 81-3-3273-7526 FAX: 81-3-3281-7756 

Lubricating Oils Manufacturing Department Technology Section   

 Tel: 81-791-42-2100 FAX: 81-791-43-3179 

Customer Center 

Tel: 81-6-6262-3385 FAX: 81-6-6262-3327 

Email Address: customercenter@moresco.co.jp 

Recommended Use and  Water-soluble die casting fluids  

Restrictions on Use   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Hazard Identification   

GHS Classification: 

 

 

 

 

 

 

 

    Label Elements: 

Pictograms/Symbols  

 

 

 

Signal Word Danger 

Hazard Statements 

 

Causes skin irritation                    

Causes serious eye irritation 

Suspected of damage fertility or the unborn child 

Toxic to aquatic life 

Harmful to aquatic life with long lasting effects 

Physical Hazards Not applicable to the GHS Classification  

Health Hazards Skin Corrosion/Irritation 

Serious Eye Damage/Eye Irritation 

Toxic to Reproduction 

Category 2 

Category 2 

Category 2 

Environmental Hazards 

Hazardous to Aquatic Environment 

The Aquatic Environment-Acute Hazard 

The Aquatic Environment-Chronic Hazard 

Category 2 

Category 3 
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Precautionary Statements 

 

[Prevention] 

Obtain special instructions before use. 

Do not handle until all safety precautions have been read and understood. 

Wash hands thoroughly after handling. 

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. 

Avoid release to the environment. 

[Response] 

IF ON SKIN: Wash with plenty water and soap. 

If skin irritation occurs : Get medical advice/attention. 

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 

Contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 

If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 

If exposed or concerned: Get medical advice/attention. 

Take off contaminated clothing and wash it before reuse. 

[Storage] 

Store locked up. 

[Disposal] 

Dispose of contents/container in accordance with regulations 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Composition/Information on Ingredients     

Distinction between Substance and Mixture : Mixture 

Chemical Name/Generic Name : Petro-hydrocarbon, Lubricating oil additive 

Chemical Formula : Not identified 

Ingredient and Concentration Lubricating base oil 

Nonylphenol ethoxylate 

Lubricating oil additive 

75 -85% 

7.0% 

10 -15% 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. First-Aid Measures 

Inhalation:   Remove victim to fresh air and let him rinse mouth thoroughly with water. 

Wrapping a blanket and the like around him to keep warm for a rest, call a 

doctor/physician immediately. 

Skin Contact: Rinse skin with soap and water.  

Eye Contact:   Immediately rinse eyes with clean water for at least 15 minutes. Remove  

 contact lenses if present. Continue rinsing. If eye irritation persists, get medical 

attention. 

Ingestion:                 Call a doctor/physician immediately. Do not induce vomiting.  

If affected, the mouth should be rinsed out thoroughly with water.  
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    Expected Acute and   If swallowed, may suffer from diarrhea and vomiting. 

Delayed Symptoms, and  May cause inflammation if in eyes. 

    Most Important Symptoms/ May cause inflammation if on skin. 

Effects:   May feel unwell if mist is inhaled. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Fire-Fighting Measures 

Suitable Extinguishing Media  Foggy reinforcing agent, foam, powder, or carbon dioxide 

Unsuitable Extinguishing Media  Jet water 

Specific Hazards   A fire may cause irritating, corrosive, and/or toxic gas.   

Specific Fire-Fighting Measures  Shut off the fire source. 

Use powder or carbon dioxide extinguishers at the beginning of fire. 

It is effective to intercept the air from a big fire with foam 

extinguishers. Use of water may cause spreading of fire. 

Cool the surrounding facilities with water spray. 

Evacuate non essential personnel around the fire. 

Special Protective Actions for           Wearing protective glasses, protective clothing, and if necessary,  

Fire-Fighting                         respiratory protective equipment, start to fight fire on the windward 

side. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Accidental Release Measures 

Personal Precautions, Protective 

Equipment and Emergency Procedures 

If skin or eye contact is possible, wear protective equipment. If mist 

is produced, wear respiratory protective equipment to avoid

inhalation. 

Environmental Precautions Take up as much as possible to avoid soil contamination and water 

pollution. 

Avoid release to the environment. 

Collection/Neutralization 

and Methods/Materials for Containment 

Eliminate the source of ignition of the surrounding. 

In the case of a large amount: Dike ahead of liquid spill area to

minimize migration and then sweep into an empty container for 

disposal in a safe place. After disposal, wash away with plenty of 

water. In doing so, take care to prevent the high concentration of 

wastes from entering public watercourses such as rivers. 

In the case of a small amount: Take up into an empty container by 

absorbing the spill with earth and sand or rags, and furthermore sop 

up with rags thoroughly. 

Prevention of Secondary Hazards Remove all the ignition sources immediately. (Do not smoke nearby 

and keep away from sparks and flames.) 

Report to the related organs for help. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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7. Handling and Storage 

Handling: 

   Technical Measures 

Before repairing machinery with remnant oils on, remove them 

thoroughly in a safe place. Take precautionary measures against 

static discharge and wear electro conductive clothing and shoes.  

As vapors released from petroleum products are heavier than air, 

they are liable to stagnate. 

Due to it, attention should be paid to ventilation and fire. 

Handle at room temperatures, paying attention to moisture and to 

impurities not to mix with. 

If skin or eye contact is possible, wear protective equipment. If mist 

is produced, wear respiratory protective equipment to avoid 

inhalation. 

Use a pump and the like to take out of container. 

Do not suck through a tube. 

Do not weld, heat, hole, and cut off the container. Residues may 

ignite involving explosion. 

   Local Exhaust Ventilation/ 

     Full Ventilation System 

Refer to ‘8. Exposure Controls/Personal Protection’. 

   Avoiding Contact Refer to ’10. Stability and Reactivity’. 

   Precautions for Safe Handling Obtain special instructions before use. 

Do not handle until all safety precautions have been read and 

understood. 

Be cautious not to use any naked fire. 

Wash hands thoroughly after handling. 

Use only outdoors or in a well-ventilated area. 

Do not eat, drink or smoke when using this product. 

Do not press an empty container. It may explode under pressure. 

Do not drink. 

Keep out of reach of children. 

Storage: 

   Technical Measures  

Avoid heat, sparks, flames, and static electricity. 

Keep container tightly closed. 

   Incompatible Materials Refer to ’10. Stability and Reactivity’. 

   Conditions for Safe Storage Store in a well-ventilated area. 

Store avoiding exposure to direct sunlight. 

Store away from oxidizer. 

Store locked up. 

Materials for Containers/Packaging When replacing the container, use metal or glass container. Some 

kinds of resin-treated container may melt. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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8. Exposure Controls/Personal Protection 

Permissible Concentration (Exposure Limit, a biological exposure index): 

 Japan Society for Occupational Health (2010): 

 ACGIH (2010): 

3mg/m3 (mineral oil mist) 1） 

TWA 5mg/ m3 (mineral oil mist) 2) 

Standards for Allowable Density of Hazardous Substances in Labor Operation Air: Not established 

Engineering Controls: When mist and vapors are produced, seal off sources or provide exhaust 

ventilation. Facilities for rinsing eyes and washing a body are required near the 

workplace. 

Personal Protective Equipment 

 Respiratory Protection: 

 Hand Protection: 

 Eye Protection: 

 Skin and Body Protection: 

 

Wear appropriate respiratory protection. 

If necessary, wear oil-resistant protective gloves. 

If diffusion is possible, wear eye protection. 

If necessary, wear protective clothing and face protection. 

Hygienic Precautions: Wash hands thoroughly after handling. 

Regularly inspect protective equipment according to the inspection table of 

protective equipment. 

Do not eat, drink or smoke when using this product. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. Physical and Chemical Properties   

Physical State: 

   Appearance 

   Color 

Odor 

pH 

Melting/Freezing Point 

Boiling Point 

Flash Point 

Explosive Range (Explosive Limits) 

Vapor Pressure 

Vapor Density (air=1) 

Specific Gravity (Density) 

Solubility 

Partition Coefficient: n-octanol/water 

Auto-ignition Temperature 

Volatility 

 

Liquid 

Light Yellow 

Slight Oily odor 

7.4(×20) 

Not applicable 

No data available 

≧200 ℃(COC) 

Upper limit: 7%   Lower limit: 1% (estimated value) 

No data available 

No data available 

0.90g/cm3 (15℃) 

Dispersible in water (Emulsion) 

No data available 

No data available 

None (at room temperatures) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10. Stability and Reactivity 

Stability    Stable 

  Possibility of Hazardous Reactions Reacts with strong oxidizer.  
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Conditions to Avoid No data available (Hazardous reactions will not occur under normal 

use) 

    Incompatible Materials   Strong oxidizer 

Hazardous Decomposition Products None 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Toxicological Information 

Acute Toxicity: 

   Oral 

   Dermal 

   Inhalation 

Skin Corrosion/Irritation 

Serious Eye Damage/Eye Irritation 

Respiratory or Skin Sensitization 

Germ Cell Mutagenicity 

Carcinogenicity 

Reproductive Toxicity 

STOT/Systemic Toxicity - 

Single Exposure 

STOT/Systemic Toxicity – 

Repeated Exposure 

Aspiration Hazard Aspiration Hazard 

 

Information is not classified as Acute Toxicity (Oral). 

Information is not classified as Acute Toxicity (Dermal).  

Information is not classified as Acute Toxicity (Inhalation). 

Classified into Skin Corrosion/Irritation Category 2 as mixture. 

Classified into Serious Eye Damage/Eye Irritation 2 as mixture. 

Information is not classified as Respiratory or Skin Sensitization.  

Information is not classified as Germ Cell Mutagenicity.  

Information is not classified as Carcinogenicity.  

Classified into Reproductive Toxicity Category 2 as mixture. 

Information is not classified as Specific Target Organ Toxicity/      

Systemic Toxicity (Single Exposure).  

Information is not classified as Specific Target Organ Toxicity/ 

Systemic Toxicity (Repeated Exposure).   

Information is not classified as Aspiration Hazard. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12. Ecological Information 

Ecotoxicity Classified into The Aquatic Environment-Acute Hazard Category 2 

as mixture. 

Classified into The Aquatic Environment-Chronic Hazard Category 3

as mixture. 

Persistence and Degradability 

Bioaccumulative Potential 

Mobility in Soil 

Other Adverse Effects 

Environmental Criteria 

No information available 

No information available 

No information available 

No information available 

No information available 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13. Disposal Considerations 

Waste Residues   Dispose the waste according to national and local regulations.  

    Do not dump. 

   Contaminated Containers  Contaminated or empty container/packaging are to be disposed according to 

and Packaging   national and local regulations. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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14. Transport Information 

International Regulation   

UN Classification  Not applicable 

Special Precautions Load the containers in a manner that they are certain not to result in direct 

sunlight exposure, damage, corrosion, leak, while being transported. 

 Load the containers in manner that they are not to fall apart while being 

transport. 

 Do not place heavy load on top of the container. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

15. Regulatory Information 

No Information 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16. Other Information 

References:     1) Recommendation of Occupational Exposure Limits by Japan Society for Occupational Health 

2) Thresholds limit values for chemical substances and physical agents and biological exposure 

indices by ACGIH 

3) MSDS of raw materials  

 

1. As evaluations on hazards are not necessary satisfactory, special attention should be paid for use. 

2. This MSDS, summarizing matters to be attended to, is required for proper use of the product and is intended for 

normal use. 

3. Referring to this MSDS, properly use and handle this product on the user’s own responsibility. 

4. The contents of this MSDS are based on information available as of today and our knowledge. The information, 

data, and evaluations herein are not guaranteed, and in addition, may be revised due to revision of laws or 

knowledge newly obtained. 



Trang 1 

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 

PRODUCT NAME: OF-105 

 

I. BASIC INFORMATION OF PRODUCT & MANUFACTURES 

Article Name: OF-105 

Business Name :  

Manufactory Name :KY RIN TECHNOLOGY. CO.LTD 

Manufactory Address : Lot K Street 2 Song Than II  Industrial Park, Di  An Districts, 

Binh Duong Province. 

Emergency Contact: Tel 02743794988  Fax 02743794768 

Use purpose : For spare part coating : TV .refrigerator ..Electrical products 

 

II. COMPOSITION / INFORMATION OF INGREDIENTS 

NAME CAS Number Percent Remarks 

Butyl Cellosolve  111-76-2 20-25%  

Toluene 108-88-3 15-25%  

N-Butanol 71-36-3 20-30%  

Butyl Acetate 123-86-4 20%  

 

III. HAZARD IDENTIFICATION   

1. Hazard overview: Inflammable liquid 

2. Hazard warming: 

- Conditions to avoid: high heat, open flame, spark, generator, ect due to it easily cause 

and explosion. 

- Personal Protection: Satefy gloves, glassses and face mask  in use are recommended. 

3. Emergency overview. 

- Eye contact: May cause eye irritation. 

- Respiratory contact: Over inhalation may cause head-aches, exhausted. 

- Skin contact: Negligible. 



Trang 2 

- Ingestion: May cause bad effect on stomach. 

 

IV. FIRST AID MESURES 

1. Eye Contact 

- Immediately clean up the coating in the eye, flush with warm water in at least 15 minutes 

while holding euelids apart. Seek proper medical attention. 

2. Skin Contact 

- Clean clearly with water and soap within around 20 minutes. Remove contaminated 

clothing then launder before reuse. 

3. Inhalation 

- Remove person to fresh air. If breathing has stop, administer artificial respiration and 

better seek medical attention if nexessary. 

4. Ingestion 

 -   Rinse mouth with 240 – 300ml of water. Avoid urging vomit. If person has stop breathing, 

do not put anything in his/her mouth. Seek medical attention inany case. 

 

V. FIRE FIGHTING MEASURES 

1.  Property: Inflammable 

2.  Products affer fired: N/A 

3.  Conditions causing fire: Spark, high heat, electrostatic, ect. 

4.  Fire fighting measures 

 -  Extinguishing media: Dry chemicals, carbon dioxide, chemical foam, using big mount of water 

to freeze chemical ( Note: DO not use hot water to extinguish fire) 

 -  Fire fight instruction : 

 +  To be far away from fire and better stand in wind swept place to avoid breathing smoke. 

 +  For fire extingishing: Stop spill at source first, then carry out fire fight measures. In case the 

spill in safe area, fire extingishing measures are recommended. 

 +  Fire area should be isolated and workers should be protected. 

 +  Do fire extingishing  

 +  For large fire out of control, call suoolier and fire brigade for support. 

5.  Protective clothings & measures: 

 -  Workers in fire brigade must be trained and wear proper protective equipment.    

 

VI. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 
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1. If material is released or spilled in small section 

- Absorb spill with clout soon. 

2. If material is relesed or spilled in large section 

- Warm other workers of spill 

- People not trained should evacuate the area 

- Wear  proper protective equipment such as mask, gloves, glasses, and shoes. 

- If the spill is too large or out of control, immediately contact to supplier for suppor. 

 

VII. HANDLE & STORAGE 

1. Handle 

- Avoid spark or high heat while working (“ No smoking” signal is recommended). 

- Working area & warehouse should be celebrated obviously 

- Put on the lid after use 

- Working envirnment should be airy. 

- General ventilation system recommened. 

- Fire alarm & fight fire system must be well-installed. 

- Wear proper protective equipment as recommended. 

2. Storage 

- Store in dry & cool place, prevent material from power source, high heat, open flame, 

spark, direct sunshine ect. 

- Should store separately, airy without. 

- Stamp clearly on each container; put on the lid after use to prevent spill 

- Fire alarm & ventilation system should be installed. 

 

VIII. EXPOSURE CONTROL & PERSONAL PROTECTION 

1. Avoid contacting to material if necessary  

- If material gas evaporates seriously, should open ventilation system for dispersal 

- Put on the Lid after use. 

2. Personal protective equipment  

- Eyes: Proper glasses 

- Hands: Nylon gloves 

- Feet: Shoes ( if necessary) 
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- Body: Satefy working clothing ( if necessary) 

3. If accident happen, depending on the circumstances to use proper protective equipment. 

4. Environment protection 

- Keep good working environment 

- Do not eat at working place 

- Sections for take a bath and wash are recommended. 

-    Contaminated clothing should be laundered before reuse. 

 

IX. PHYSICAL & CHEMICAL PROPERTIES 

Physical state: Liquid Boiling point ( 
o
C): N/A 

Color: -  Melting point ( 
o
C): N/A 

Smell: mixture solvent Flash point (
o
C): 23 – 60

o
C 

Vapor pressure ( mm Hg) : N/A Auto-ignition temperature ( 
o
C): 250

o
C. 

Vapor density ( air = 1): N/A Explosion concentration limit upper (%) mixture 

with air: N/A 

Solubility in water: > 10% Explosion concentration limit low (%) mixture with 

air: N/A 

pH: 5 – 7          Evaporation rate: N/A 

Specific gravity: 0.8 – 1.1   Others: N/A 

 

 

X. STABILITY & REACTIVITY 

1. Stability: Good weather resistance: 100
o
C, rubbing and impacting resistance 

2. Reactivity 

 -  Hazardous reaction: N/A 

 -  Hazard decomposition: N/A 

 -  Incompatible products: Inflammable liquid 

 -  Polymerize reaction: N/A 

 

 

XI. TOXICOLOGICAL INFORMATION 

- N/A  
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XII. ECOLOGICAL INFORMATION 

1. Creatural impaction 

- N/A 

2. Envirnment impaction 

- Negligible 

XIII. DISPOSAL CONSIDERATION 

1. Legal information of disposal: Decision no 155 ( QĐ/155)  

2. Waste classification: Toxic waste 

3. Disposal measures: painting containers, clout and paint contaminated thing should be 

treated by legal waste treatment company. 

4. Products of disposal process & treatment measures: N/A 

 

XIV. TRANSPORTATION REGULATION 

Transportation 

regulation of 

hazard 

products 

UN No Name of 

sea rout 

Type/ 

Group 

Package Stamp Additional 

information 

In Viet Nam  Coating - Can, Box  - 

International - - - Can, Box - - 

 

XV. REGULATORY INFORMATION 

Labor safety and hygiene regulations. 

Dangerous and hazardous materials treatment regulations. 

 

XVI. OTHER INFORMATION 

This information is based on our current level of knowledge and relates to the products in the 

states in which it is delivered. It is intended to describe our products from the point of view of 

safety requirements and is not intended to guarantee any particular properties. 

KY RIN TECHNOLOGY. CO., Ltd. 

Tel: 02743-794988                 Fax: 02743-794768 
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET 

Date prepared :  23 September. 2013 

Section 1 : Chemical Product and Company Identification 

Product Name : GRAPHACE ELP-S 

Chemical Family : Mixture of Silicone, Hydrocarbon Compound, Ester Compound 

Nonionic Surfactant and Water 

 

Manufacturer’s Name : MORESCO (THAILAND) CO., LTD  

Address : 700/358 Moo 6 Amata Nakorn industrial Estate, 

Bangna-Trad Km 57, T. Nongmaidang, A. Muang 

Chonburi, 20000 Thailand. 

 Telephone Number : (+66)-0-3845-8606 (Business hours: 8:30-17:30 Monday to 

Friday)   

Section 2 : Composition/Information on Ingredients 

Hazardous Component CAS No. EINECS No. ACGIH’S TLV Percentage 

 

No reportable quantities of hazardous ingredients are present. 

 

Section 3 : Hazards Identification 

Potential Health Effects 

Inhalation : No hazard in normal industrial use. 

Eye contact : May be irritating to eyes. 

Skin contact : May cause skin irritation. 

Ingestion : May be harmful if swallowed. 

 

Section 4 : First Aids and Measures 

Inhalation : If you feel unwell, seek medical advice. 

Eye contact : Rinse immediately with plenty of water for at least 10 minutes. Seek medical advice. 

Skin contact : Rinse immediately with plenty of water for at least 10 minutes. 

Ingestion : If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label. 

 

Section 5 : Fire-fighting Measures 

Suitable fire extinguish media : ■ Water,  ■ Foam,  ■ Carbon dioxide,  ■ Dry powder 

Special exposure hazards : None 

Special protective equipment for firefighters : None 

 

Section 6 : Accidental Release Measures 

Personal Precautions : Not required 

Environmental Precautions : ■ Do not allow to flow into drainage system. 
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□ Not required 

Procedures for cleaning and recovery: 

 Remove with liquid-absorbing materials. (sand, sawdust, peat, etc.) 

Place in suitable container. 

Section 7 : Handling and Storage 

Handling : Avoid contact with skin and eyes. 

   

Storage : Store in a cool place. 

 

 

 

Section 8 : Exposure Controls/Personal Protection 

Protective measure : ■ Impervious Gloves, ■ Safety Glasses or Goggles, □ Respirators 

Special protective measure : No special measures required. 

Other protective equipments : Eye-wash station,  Emergency shower. 

 

Section 9 : Physical and Chemical Properties 

Appearance : White liquid 

Odor : No special odor 

pH (undiluted) : Approx. 8.5 

Melting point : No data 

Boiling point : Approx. 100℃ 

Specific gravity : Approx. 0.98 (20℃) 

Flash point : None 

Flammability : None 

Auto-ignition temperature :  None 

Oxidizing property : None 

Solubility : Soluble in water 

 

 

 

 

 

Section 10 : Stability and Reactivity 

Stability : ■ Stable,  □ Unstable 

Condition to be avoided : None 

Substances to be avoided : None 

Dangerous degradation products : None 

 

Section 11 : Toxicological Data 
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Acute toxicity : LD50 No data 

Irritant effect on skin : No data 

Irritant effect on eyes : No data 

 

Section 12 : Ecological Data 

Eco-toxic effects : 

BOD5 : No data 

COD(Mn) : No data 

LC50 : No data 

 

Section 13 : Disposal Consideration 

Waste disposal method : 

In accordance with local authority regulations, 

take to special waste incineration plant. 

 

Section 14 : Transport Information 

International regulation 

UN Class : Not applicable 

UN No. : Not applicable 

Packing Group : Not applicable 

 

Section 15 : Regulatory Information 

Marking according to EC direction : In accordance with local authority regulations 

National legal regulation : In accordance with local authority regulations 

CAS Number : Registered 

 

Section 16 : Other Information 

These informations are based on our present state of knowledge. 

It is intended to describe the product from the point of view of safety requirements and is not intended to 

guarantee any particular properties. 
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