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CHƢƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ  

1. Tên chủ dự án đầu tƣ: 

Công ty CP xi măng Hoàng Long 

- Địa chỉ văn phòng: Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam  

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tƣ: ông Nguyễn Sỹ Tiệp – 

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 0983.847.999;  

- Giấy chứng nhận đăng ký  doanh nghiệp số: 0700222569 đăng ký lần đầu ngày 

26 tháng 4 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 29 tháng 12 năm 2020. 

2. Tên dự án đầu tƣ: 

“Dự án đầu tƣ xây dựng nhà máy sản xuất xi măng Hoàng Long tại xã Thanh 

Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam” 

- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở Xây dựng  

- Cơ quan cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trƣờng của dự án đầu tƣ: 

Sở Tài Nguyên và môi trƣờng 

- Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trƣờng số 618/PXN-STN&MT 

ngày 20 tháng 7 năm 2005. 

- Quy mô của dự án đầu tƣ:  

+ Quy mô đầu tƣ vốn: dự án có tổng mức đầu tƣ khoảng 485.620.792.000 đồng  

+ Quy mô công suất là 300.000 tấn clinker/năm tƣơng đƣơng 350.000 tấn xi 

măng/năm.  

+ Quy mô diện tích dự án: 181.438 m
2
 

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

3.1. Công suất của dự án đầu tư:  

dự án có công suất thiết kế là 300.000 tấn clinker/năm tƣơng đƣơng 350.000 tấn 

xi măng/năm.  

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư: 
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Hình 1.1. Quy trình sản xuất của cơ sở 

 Thuyết minh quy trình: 

- Đập đá vôi: 
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+ Đá vôi khai thác tại mỏ với kích thƣớc cục ≤ 600 đƣợc ô tô tự vận chuyển tới 

trạm đập đá vôi. Qua phễu tiếp nhận và cấp liệu tấm, đá vôi đƣợc đập trong máy đập 

búa công suất 140t/h đến kích thƣớc cục ≤25. Tại trạm đập có lọc bụi túi, công suất 

11.160m
3
/h để khử bụi. Đá vôi sau khi đập đƣợc băng tải vận chuyển đến kho chứa đá 

vôi kiểu bunke sức chứa 200 tấn. 

- Đập đất sét: 

+ Đất sét khai thác tại mỏ với kích thƣớc cục ≤ 300 đƣợc oto tự vận chuyển tới 

trạm đấp đất sét. Qua phễu tiếp nhận và cấp liệu tấm, đất sét đƣợc cán trong máy cán 2 

trục có răng, công suất 60T/h đến kích thƣớc cục ≤25. Đất sét đã đập đƣợc băng tải 

vận chuyển đến kho chứa đất sét kiểu bunke sức chứa 100 tấn. 

+ Pyrit, cát đƣợc chứa trong các bunke có sức chứa 50 và 70 tấn. 

- Nghiền liệu: 

+ Các nguyên liệu sau khi cân đong đƣợc băng tải vận  chuyển đến hệ thống 

nghiền phối liệu bằng máy nghiền bị chu trình kín có hệ thống phân ly hiệu suất cao, 

công suấ 80 tấn/h. Phối liệu đã nghiền đạt độ mịn đƣợc các máng khí động chuyển đến 

gầu nâng để nạp vào silo đồng nhất phối liệu. Để cung cấp tác nhân khí nóng cho khâu 

nghiền liệu trong giai đoạn bắt đầu chạy sấy lò quay, trang bị buồng đốt phụ sử dụng 

dầu DO cho hệ thống nghiền liệu. Phối liệu sau khi nghiền đạt đƣợc các yêu cầu sau: 

 Độ mịn < 12% trên sàng 80µm 

 Độ ẩm phối liệu <1% 

- Nghiền than: 

+ Than cám 4aHG đƣợc nghiền mịn và sấy khô trƣớc khi cung cấp cho lò quay. 

Thiết bị nghiền là máu nghiện bị hoạt động chu trình kín cùng thiết bị phân ly. Than 

cám có kích thƣớc đạt <15mm, độ ẩm<12% từ bunke chứa trong nhà nghiền than đƣợc 

định lƣợng và nạp vào máy nghiện bi Ø2,2x4,4m. Tại đây than đƣợc nghiền mịn và kết 

hợp sấy bằng khí nóng từ thiết bị làm nguội clinke. Than đã nghiền mịn và đƣợc đƣa 

vào thiết bị phân ly công suất 10-15 tấn/h. Than đạt độ mịn theo dòng khí đi vào lọc 

bụi túi công suất 34.500m3/h để tập hợp than mịn và làm sạch khí thải. Than chƣa đạt 

độ mịn đƣợc quay trở lại máy nghiền bi để tiếp tục nghiền. Một buồng đốt phụ bằng 

dầu DO đƣợc trang bị để cung cấp nhiệt cho khâu sấy than trong giai đoạn nhóm và 

sấy lò quay. Than sau khi nghiền sấy có độ ẩm ≤1%, độ mịn ≤4% trên sàng 90µm 

đƣợc chứa trong 2 bunke chứa than để cung cấp cho buồng đốt phân hủy và lò nung. 
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Than từ bunke chứa đƣợc định lƣợng bằng thiết bị cân quay và đƣợc các quạt root vận 

chuyển khó động đến cung cấp cho lò quay và buồng phân hủy. 

- Vận chuyển bột liệu và silo đồng nhất:  

+ Phối liệu sau khi nghiền đƣợc các máng khí động và gầu nâng vận chuyển đến 

máng khí động, đặt trên đỉnh silo để nạp phối liệu vào si lo đồng nhất có kích thƣớc 

Ø12.000x40.700mm, kết cấu bằng bê tông cốt thép, sức chứa 3.500 tấn, đảm bảo dự 

trữ cho 2 ngày sản xuất. Để đạt đƣợc khả năng đồng nhất phối liệu cao và tiêu thụ 

năng lƣợng thấp, silo đồng nhất đƣợc thiết kế với kết cấu côn ở đáy silo tạo dòng phối 

liệu hòa trộn làm đồng nhất phối liệu trƣớc khi ra khỏi silo. Phối liệu đã đồng nhất 

đƣợc các máng khí động rút ra khỏi silo vận chuyển đến buồng trộn đặt ở giữa đáy 

silo. Tỷ lệ đồng nhất của phối liệu sau khi qua silo đồng nhất đạt 10:1. Phối liệu từ 

buồng trộn đƣợc rút ra theo tỷ lệ đã định nhờ lƣu lƣợng kế và đƣợc gầu nâng cung cấp 

cho tháp trao đổi nhiệt. 

- Hệ thống lò quay: 

+ Hệ thống lò quay bao gồm tháp trao đổi nhiệt, buồng phân hủy kết hợp với lò 

quay, công suất 1000 tấn clinke/ngày. Tháp trao đổi nhiệt gồm 1 nhánh 5 tầng cyclon 

có buồng phân hủy. Buồng phân hủy đƣợc đốt hoàn toàn bằng than cám 4aHG và đƣợc 

cung cấp khí nóng để đốt cháy than cám từ khí nóng của thiết bị làm nguội clinker 

kiểu ghi thông qua ống gió ba. Lò quay có đƣờng kính 3,2m chiều dài 46m với độ dốc 

4% đƣợc đặt trên 3 bện đỡ bằng bê tông. Lò đƣợc trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ. 

Nhiên liệu sử dụng cho lò quay cũng là than cám 4aHG. Tỷ lệ than cám sử dụng cho 

buồng phân hủy là 40-50% và lò nung là 55-60%. Khí thải từ tháp trao đổi nhiệt qua 

tháp điều hòa đƣợc tận dụng cho quá trình nghiền sấy phối liệu tại máy nghiền đứng. 

Hệ thống phân tích khí đƣợc cung cấp cho lò nung gồm: 

+ Hệ thứ nhất đặt ở buồng khói để theo dõi hàm lƣợng O2, CO, NO. 

+ Hệ thứ hai đặt ở đƣờng ra của tháp trao đổi nhiệt để giám sát CO, NO. 

+ Clinker ra khỏi lò quay  có nhiệt độ khoảng 1350
0
C đƣợc làm nguội nhờ thiết 

bị làm nguội clinker kiểu ghi. Clinker đƣợc làm nguội đến nhiệt độ không cao hơn 

70
0
C nhiệt độ môi trƣờng và đƣợc băng tải kim loại vận chuyển đến silo clinker. 

+ Lọc bụi tĩnh điện công suất 140.000m3/h đƣợc trang bị để tập hợp bụi từ khí 

thải của thiết bị làm nguội clinker để đảm bảo nồng độ bụi thải ra không quá 
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50mg/Nm
3
. Một phần khí thải từ đƣờng ra của lọc bụi tĩnh điện sẽ đƣợc sử dụng để 

sấy than trong máy nghiền than. 

 Silo Clinker: 

+ Clinker sau khi qua thiết bị làm nguội kiểu ghi đƣợc vận chuyển tới silo clinker 

bằng băng tải kim loại. Silo chứa clinker có kích thƣớc Ø15x27m, kết cấu bằng bê 

tông cốt thép, sức chứa 5000 tấn đảm bảo dự trữ sản xuất đƣợc 5 ngày. Đáy silo bố trí 

3 cửa tháo, dƣới mỗi cửa tháo có thiết bị rút clinker. Băng tải chịu nhiệt vận chuyển 

clinker dến nhà nghiền xi măng. 

 Nghiền xi măng: 

+ Thạch cao và phụ gia cho xi măng đƣợc nhập về dƣới dạng cục và clinker đƣợc 

cân định lƣợng và nạp vào máy nghiền bi hoạt động theo chu trình kín cùng thiế bị 

phân ly có công suấ 60T/h. Xi măng đạt độ mịn theo yêu cầu (>3200cm2/g) theo dòng 

khí đi vào lọc bụi túi cống suất 94.100m
3
/h để tập hợp xi măng mịn và khử bụi trong 

khí thải của quá trình nghiền. Xi măng mịn đƣợc các máng khí động vận chuyển đến 

silo chứa xi măng. 

+ Xi măng chƣa đạt độ mịn yêu cầu quay trở lại máy nghiền bi để nghiền tiếp. 

 Silo xi măng: 

+ Xi măng thành phẩm đƣợc chứa trong 2 silo Ø15x36m, sức chứa mỗi cái 

5.000T đủ dự trữ cho 8 ngày sản xuất. 

+ Đáy silo đƣợc trang bị hệ thống sục khí và đặt các máng khí động hở để vận 

chuyển xi măng vào các cửa tháo ở tâm silo. Xi măng bột đƣợc các máng khí động vận 

chuyển đến gầu nâng của nhà đóng bao. 

 Đóng bao và xuất xi măng bao: 

+ Để đóng bao và xuất xi măng bao cho ô tô, trang bị một dây chuyền đóng bao 

và xuấ xi măng bao cho ô tô đồng bộ với 1 máy đóng bao 8 vòi công suất 90T/h. Quá 

trình đóng bao đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

Xi măng bột từ 2 silo chứa xi măng chuyển sang gầu nâng đổ vào sàng rung 

ME1000x2500, công suất 120T/h. Qua sàng rung, xi măng dƣợc chứa trong bunke 

chứa LC2500 và đƣợc cấp liệu kiểu tang quay LSF-120 cấp cho máy đóng bao 8 vòi 

kiểu quay tròn. 
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Xi măng đã đóng bao qua thiết bị làm sạch bao. Với những bao không đạt tiêu 

chuẩn khối lƣợng đƣợc loại ra và thu hồi xi măng. Với các bao đã đạt tiêu chuẩn đƣợc 

các băng tải vận chuyển đến thiết bị xuất xi măng bao cho ô tô công suất 100T/h. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư: xi măng PC 30 và xi măng đặc chủng. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nƣớc của dự án đầu tƣ:  

a. Khối lượng nguyên, nhiên liệu, điện phục vụ cho hoạt động của nhà máy  

Bảng 1.1. Nguyên, nhiên liệu, điện  phục vụ cho hoạt động của nhà máy 

TT Nguyên liệu ĐVT 
 Số 

lƣợng/năm 
Nguồn cung cấp 

I Nguyên nhiên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất cua nhà máy 

1 Đá vôi Tấn/T CL 450.000 Việt Nam 

2 Đất sét T/T CL 82.242 Việt Nam 

3 Pyrit T/T CL 6.840 Việt Nam 

4 Cát T/T CL 10.320 Việt Nam 

5 Than cám 4aHG kg/ T CL 41.844 Việt Nam 

6 Dầu Diesel kg/ T CL 225 Việt Nam 

7 Gạch chịu lửa kg/ T CL 360 Việt Nam 

8 Nƣớc m
3
/ T CL 200.000 Việt Nam 

9 Clinker T/TXM 300.000 Việt Nam 

10 Thạch cao T/TXM 12.950 Việt Nam 

11 Phụ gia XM T/TXM 57.030 Việt Nam 

12 Vật liệu nghiền Kg/T SP 342 Việt Nam 

13 Dầu mỡ bôi trơn Kg/T CL 42,5 Việt Nam 

14 Bao giấy Cái/ T XM 7.418.500 Việt Nam 

15 Điện Kwh/T 34.370.000 Việt Nam 

II Hóa chất, chế phẩm vi sinh sử dụng tại hệ thống xử lý nƣớc thải 

1 
Javen 9% dạng dung dịch 

vào bể khử trùng. 

1,5 lit/lần/2 

ngày  
0,274 Việt Nam 

2 

Chế phẩm sinh học Sagi 

Bio-2 (Làm tăng mật độ vi 

sinh vật hữu ích, thúc đẩy 

quá trình phân hủy chất thải 

hữu cơ không phát sinh mùi 

hôi, cạnh tranh dinh dƣỡng 

và ức chế vi khuẩn gây hại 

trong môi trƣờng nƣớc) 

Kg/năm 5 Việt Nam 

(Nguồn: Công ty cổ phần xi măng Hoàng Long) 
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b. Nhu cầu sử dụng nước hiện tại của nhà máy: 

Hiện nay, Công ty cổ phần xi măng Hoàng Long đang sử dụng nguồn nƣớc dƣới đất 

và nƣớc nƣớc mặt.  

- Cơ sở đã đƣợc cấp Giấy phép khai thác nƣớc dƣới đất số 21/GP-UBND ngày 

26/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam với số lƣợng giếng là 01 giếng, tổng 

lƣu lƣơng khai thác là 100m
3
/ngày đêm và thời hạn của giấy phép là 15 năm. 

+ Nguồn nƣớc dƣới đất đƣợc sử dụng cho mục đích sinh hoạt của cán bộ công 

nhân viên làm việc tại công ty. 

+ Căn cứ nhật ký vận hành khai thác nƣớc dƣới đất trong 03 tháng (tháng 7, 8, 9 

năm 2020), lƣợng nƣớc tiêu thụ trung bình tại cơ sở đạt khoảng 16 m
3
/ngày đêm.  

- Cơ sở đã đƣợc cấp Giấy phép khai thác nƣớc mặt số 05/GP-UBND ngày 

07/01/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam với tổng lƣu lƣơng khai thác là 

500m
3
/ngày đêm và thời hạn của giấy phép là 15 năm.  

+ Nguồn nƣớc mặt đƣợc sử dụng cho mục đích làm mát thiết bị và tƣới rửa sân đƣờng 

nội bộ. 

+ Căn cứ nhật ký vận hành khai thác nƣớc mặt trong 03 tháng (tháng 7, 8, 9 năm 

2020), lƣợng nƣớc tiêu thụ trung bình tại cơ sở đạt khoảng 64m
3
/ngày đêm.  

Nhu cầu sử dụng nƣớc lớn nhất khi hoạt động 100% công suất của cơ sở 

-  Nhu cầu sử dụng nước sản xuất 

- Tại cơ sở có sử dụng nƣớc mặt phục vụ cho sản xuất, tƣới bồn hoa, tƣới nƣớc 

rửa đƣờng dập bụi, dự phòng cho PCCC của cơ sở: 

+ Theo tính toán của chủ cơ sở, lƣợng nƣớc sử sụng cho cho mục đích tƣới bồn 

hoa đạt khoảng 5 m
3
/ngày đêm 

 + Với diện tích sân đƣờng nội bộ là 86.115m
2
, lấy định mức sử dụng nƣớc cho 

quá trình rửa sân đƣờng nội bộ dập bụi là 0,4lít/m
2
/ngày đêm (Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia QCVN 01:2021/BXD Quy hoạch xây dựng) thì lƣợng nƣớc sử dụng cho mục 

đích rửa sân đƣờng nội bộ dập bụi đạt: 

QRĐ = 86.115 x 0,4 lít/m
2
/ngày đêm = 34.446 lít/ngày đêm ≈ 35m

3
/ngày đêm 

+ Theo tính toán của chủ cơ sở, lƣợng nƣớc mặt sử dụng làm mát máy móc thiết 

bị, hao hụt do bốc hơi trong quá trình sản xuất của cơ sở khoảng 16m
3
 

Nhƣ vậy, tổng nhu cầu sử dụng nƣớc sản xuất trung bình tại cơ sở đạt: 

 QTBsx = 5 + 35 + 16 = 56 m
3
/ngày đêm 

-  Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt 

Cơ sở có tổng cán bộ, công nhân viên là 70 ngƣời làm việc. Lƣợng nƣớc sử dụng 

tính cho một ngƣời là 100 lít (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2021/BXD Quy 

hoạch xây dựng). Do đó, nhu cầu nƣớc sử dụng cho sinh hoạt của cán bộ, công nhân 

khi làm việc tại cơ sở là: 

70 x 100=  7.000 lít/ngày đêm = 7 m
3
/ngày đêm 
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 - Nhu cầu sử dụng nước cho phòng cháy chữa cháy: 

Theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2021/BXD Quy hoạch xây dựng 

và QCVN 06:2020/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình, lƣu lƣợng nƣớc cấp cho 

một đám cháy đảm bảo ≥10l/s và số lƣợng đám cháy đồng thời cần đƣợc tính toán ≥ 2. 

Nhƣ vậy giả sử đám cháy xảy ra trong vòng 60 phút sẽ có xe chữa cháy thì lƣu lƣợng 

nƣớc cần thiết để dập đám cháy là 20l/s x 60 phút x 60s x 5 = 360.000 lít= 360m
3
. 

Nguồn nƣớc sử dụng cho phòng cháy chữa cháy dự kiến đƣợc lấy từ bể chứa nƣớc 

tuần hoàn của cơ sở với thể tích bể 350m
3 
(đặt ngầm dƣới trạm tuần hoàn nƣớc số nhà 

04 của cơ sở) và lấy từ các hồ chứa nƣớc của cơ sở với dung tích khoảng 20.000m
3
. 
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CHƢƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 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 

Theo Định hƣớng các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trƣờng tại Quyết định số 

1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Chính phủ về Phê duyệt chiến lƣợc quốc gia về bảo 

vệ môi trƣờng Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 quy định: 

- Cần hạn chế chuyển đổi đất rừng đặc dụng, phòng hộ, rừng đầu nguồn, đất 

trồng lúa sang các mục đích sử dụng khác. 

- Tập trung bảo vệ duy trì, nâng cấp các hồ, ao, kênh, mƣơng, đoạn sông trong đô 

thị, khu dân cƣ; hạn chế việc thực hiện các dự án san lấp, có hạng mục san lấp làm thu 

hẹp diện tích mặt nƣớc; 

- Tiếp tục thắt chặt các quy định, yêu cầu, biện pháp phòng, chống ô nhiễm từ 

các công trình xây dựng, từ hoạt động vận chuyển các loại chất thải, vật liệu xây dựng 

trong các đô thị, khu dân cƣ; kiên quyết dừng hoặc không cho phép triển khai đối với 

các công trình không bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng. 

- Thực hiện nghiêm các yêu cầu về bố trí đất cho công viên, cây xanh, không 

gian thoáng trong việc thực hiện quy hoạch phát triển, chỉnh trang đô thị; tăng cƣờng 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu này đối với các dự án xây dựng, chỉnh 

trang đô thị, khu dân cƣ; kiên quyết xử lý các trƣờng hợp vi phạm. 

Dự án “Dự án đầu tƣ xây dựng nhà máy sản xuất xi măng Hoàng Long tại xã 

Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam” có đặc điểm sau: 

- Quá trình thi công dự án đã tuân thủ các quy định về phòng chống ô nhiễm 

trong giai đoạn thi công. 

- Quá trình hoạt động luôn tuân thủ các quy định về kiểm soát chất lƣợng môi 

trƣờng nƣớc, không khí, quản lý nguồn chất thải rắn, chất thải nguy hại đúng theo quy 

đinh hiện hành 

Nhƣ vậy việc thực hiện dự án hoàn toàn phù hợp với quy định của chiến lƣợc 

quốc gia về bảo vệ môi trƣờng. 

- Dự án đƣợc triển khai phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 

Hà Nam đến năm 2020 (Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ), Quy hoạch phát triển bền vững tỉnh Hà Nam đến năm 2020 (Quyết định 

số550/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của UBND tỉnh Hà Nam),  

2. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất xi măng 

Hoàng Long tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

  Chủ đầu tư: Công ty CP xi măng Hoàng Long   
                                                                                                   15 

 

Căn cứ theo nội dung báo cáo xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc của Nhà máy xi 

măng Hoàng Long lập vào năm 2020 (đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam cấp 

giấy phép xả thải số 37/GP-UBND cấp ngày 18 tháng 11 năm 2020) cho thấy dự án 

đầu tƣ xây dựng nhà máy xi măng Hoàng Long phù hợp với khả năng chịu tải của 

nguồn tiếp nhận nƣớc thải với các nội dung đánh giá cơ bản nhƣ sau: 

2.1 Phù hợp với khả năng tiêu thoát nƣớc thải của nguồn tiếp nhận 

Việc xả nƣớc thải của cơ sở ra nguồn tiếp nhận này là hợp lý vì hệ thống  kênh 

tiêu chung cho các nhà máy xi măng, các địa phƣơng lân cận thuộc địa phận xã Thanh 

Nghị đóng vai trò nhƣ một hệ thống thoát nƣớc quan trọng trong việc thoát nƣớc mƣa 

và nƣớc thải và sử dụng cho mục đích tƣới tiêu của các cơ sở sản xuất nằm trong xã 

Thanh Nghị và các hộ dân xung quanh khu vực. 

Lƣu lƣợng xả nƣớc thải trung bình của cơ sở theo báo cáo xả nƣớc thải vào nguồn 

nƣớc đã đƣợc phê duyệt là 16,5m
3
/ngày đêm, lƣu lƣợng xả nƣớc thải lớn nhất tại cơ sở 

là 20m
3
/ngày đêm. Nƣớc thải đƣợc xử lý đạt quy chuẩn QCVN14:2008/BTNMT(cột 

A, Cmax) trƣớc khi xả ra nguồn tiếp nhận. Do vậy lƣu lƣợng và chất lƣợng nƣớc thải 

của dự án phù hợp với nguồn tiếp nhận. 

Việc xả nƣớc thải của cơ sở sẽ không làm gia tăng nồng độ các chỉ tiêu trong 

nƣớc tại hệ thống thoát nƣớc. Nƣớc thải của cơ sở không có khả năng gây tắc nghẽn 

dòng chảy cũng nhƣ không gây ảnh hƣởng đến chế độ thủy văn dòng chảy của nguồn 

tiếp nhận. 

Hệ thống tuyến  kênh tiêu chung cho các nhà máy xi măng, các địa phƣơng lân 

cận thuộc địa phận xã Thanh Nghị đƣợc quy hoạch đảm bảo tiêu thoát đƣợc nƣớc, 

không gây ngập úng nhất là vào mùa mƣa bão. Hiện tại tuyến kênh, mƣơng tiêu này 

chủ yếu chỉ dùng cho mục đích cho hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng nhƣ tiếp 

nhận nƣớc thải của các nhà máy xi măng, các địa phƣơng lân cận và Công ty cổ phần 

xi măng Hoàng Long. Nƣớc thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột A) – 

“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt, cột A thải vào nguồn nƣớc đƣợc 

dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt” đủ điều kiện để xả thải và phù hợp với mục 

đích sử dụng nƣớc khu vực tiếp nhận và hạ lƣu vị trí xả nƣớc thải cũng nhƣ chế độ 

thủy văn của nguồn nƣớc. 

2.2 Phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận 

Khả năng tiếp nhận tải lƣợng chất ô nhiễm của kênh tiêu chung cho các nhà máy 

xi măng theo tính toán trong báo cáo xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc (nội dung báo cáo 

xả thải đã đƣợc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam cấp giấy phép xả thải số 37/GP-UBND 

cấp ngày 18 tháng 11 năm 2020) đƣợc đánh giá là đủ khả năng tiếp nhận nƣớc thải của 
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nhà máy (Ltn > 0). Mặt khác, nƣớc thải sau xử lý của “Dự án đầu tƣ xây dựng nhà máy 

xi măng Hoàng Long” trong thời gian vận hành thử nghiệm luôn đạt cột A của QCVN 

14:2008/BTNMT, đảm bảo yêu cầu theo quy định của pháp luật nên đáp ứng yêu cầu 

xả nƣớc thải vào nguồn tiếp nhận. 
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CHƢƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN  ĐẦU TƢ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải: 

3.1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa: 

- Nƣớc mƣa phát sinh tại mái các khối nhà đƣợc thu gom theo đƣờng ống PVC 

110 dẫn chảy về các hố ga thu nƣớc mƣa ngoài nhà. Từ các hố ga, nƣớc mƣa đƣợc đấu 

nối dẫn vào các rãnh thoát nƣớc mƣa ngoài nhà DxRxH: 

 + Rãnh thoát nƣớc mƣa khu vực khối nhà điều hành và nhà ăn ca có kích thƣớc: 

0,6mx0,6,x0,6m, chiều dài rãnh thoát là 60m. 

 + Rãnh thoát nƣớc mƣa khu vực sản xuất kích thƣớc 0,8mx0m,8mx0,8m với 

chiều dài rãnh là 406m. 

+ Rãnh thoát nƣớc mƣa xây đá hộc kích thƣớc 1,5mx1mx1m có chiều dài 600m. 

+ Rãnh thoát nƣớc kích thƣớc 1,5mx2mx1m có chiều dài 65 m. 

Các rãnh trên chạy dọc theo sân đƣờng nội bộ và các khối nhà của nhà máy, sau 

đó nƣớc mƣa dẫn chảy vào cống thoát nƣớc mƣa bê tông cốt thép D800 (chiều dài 

cống D800 là L=651m) chảy ra mƣơng thoát nƣớc chung phía Đông cơ sở, cống bê 

tông cốt thép D300 (chiều dàiL= 157m) trƣớc khi dẫn tự chảy vào hồ điều hòa của cơ 

sở. Từ hồ điều hòa, nƣớc thải cùng với nƣớc mƣa của cơ sở và nƣớc mƣa, nƣớc thải 

của các cơ sở sản xuất, kinh doanh xung quanh dẫn tự chảy vào 02 cống BTCT 

BxH=2x2 (m) của hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực, sau đó tự chảy vào  kênh 

tiêu chung cho các nhà máy xi măng, các địa phƣơng lân cận thuộc địa phận xã Thanh 

Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

- Hố ga lắng cặn có thông số kích thƣớc nhƣ sau: 

+ Số lƣợng hố ga: 45 chiếc 

+ Thống số kỹ thuật: Đáy Hố ga đổ Bê tông mác 350 dày 200; Cos - 0.250  so với 

miệng cống; Thành Hố ga xây gạch dày 200; Xây vữa mác 150 có để cửa thu nƣớc; 

Bên trong chát  vữa mác 200; Chiều cao tùy thuộc vào Độ dốc tuyến cống (0.5 %); Hố 

Ga 25 m/1 hố  có lắp đậy; Có Gối đỡ  l=0.5  b=1.2  h=0.25; Lớp đáy đổ đá mạt tƣới 

nƣớc đầm chặt ,đổ mạt xung quanh cống sau khi hạ xong trên cùng đổ đát đá hỗn hợp 

đầm chặt. 

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa tại cơ sở đƣợc thiết kế và tính toán độ dốc hợp lý, 

đảm bảo đƣợc khả năng thoát nƣớc cho toàn bộ mái và mặt bằng ngay cả khi có mƣa 

lớn, kéo dài, hằng năm không xảy ra hiện tƣợng ngập úng. 

- Bùn cặn từ rãnh thoát nƣớc mƣa và hố ga định kỳ đƣợc chủ dự án nạo vét và xử 

lý cùng với chất thải thông thƣờng của công ty theo đúng quy định. 
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Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa tại cơ sở 

3.1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải: 

+ Sơ đồ khối quy trình xử lý nước thải của nhà máy: 

 

Nƣớc mƣa chảy tràn bề mặt sân, 

đƣờng nội bộ 

Nƣớc mƣa mái 

 

Rãnh thoát nƣớc mƣa ngoài nhà 

RxH= 1,5x1, 1,5x2, 1x1, 0,8x0,8 

(m) 

SCR 

Tự chảy 

Hồ hiều hòa 

Tự chảy 

Hệ thống thoát nƣớc chung của 

khu vực 

Tự chảy 

Kênh tiêu chung cho các nhà máy xi măng, các địa 

phƣơng lân cận 

 

Cống thoát nƣớc mƣa  

BTCT D300, D800 
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Hình 3.2.  Quy trình xử lý nước thải của nhà máy 

- Công trình thu gom nƣớc thải:Toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt trong nhà máy: 

Nƣớc thải khu vệ sinh đƣợc xử lý qua bể các bể tự hoại trƣớc khi đƣa vào hệ thống xử 

lý nƣớc thải sinh hoạt; Nƣớc thải từ khu nhà ăn đƣợc qua bể tách mỡ trƣớc khi đƣa ra 

trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt.  

Để đƣa đƣợc nƣớc thải từ các khu vực phát sinh về trạm xử lý nƣớc thải sinh 

hoạt, nƣớc thải sẽ phải qua 3 bể gom (kích thƣớc: d.r.h = 1,74mx1,74mx2,8m.) có thiết 

kế máy bơm tự động về trạm. Nƣớc thải sau khi đƣợc bơm về trạm XLNT sinh hoạt để 

xử lý sau đó đƣợc đƣa về hồ điều hòa của nhà máy sau đó thoát ra cống BTCT 

BxH=2x2 (m) của hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực, sau đó tự chảy vào kênh 

tiêu chung cho các nhà máy xi măng, các địa phƣơng lân cận thuộc địa phận xã Thanh 

Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

3.1.3. Xử lý nƣớc thải 
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Các công trình xử lý nƣớc thải của nhà máy đã xây dựng và hoàn công bao 

gồm: 4 bể tự hoại, 1 bể tách dầu mỡ, hố bơm, trạm xử lý nƣớc thải tập trung và hồ điều 

hòa, cụ thể nhƣ sau: 

a. Công trình bể tự hoại 

Hiện tại nhà máy đã xây dựng 4 bể tự hoại để xử lý sơ bộ nƣớc thải sinh Quy 

mô, công suất, công nghệ xử lý, kết cấu và kích thƣớc các bể đƣợc trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 3.1: Thông số kỹ thuật của các bể tự hoại của nhà máy 

Tên bể Quy 

mô 

Công suất xử 

lý 

Công 

nghệ xử 

lý 

Kết cấu Kích thƣớc 

Bể tự 

hoại đặt 

ngầm KV 

nhà điều 

hành 

1 bể 

dung 

tích 

12 m
3 

4 m
3
/ngày 

đêm 

Công 

nghệ vi 

sinh 

Đáy lót đã đầm chặt 

k98, bê tông đáy mác 

350, 2 lớp thép Ф14 a 

200: 11 thanh dài 3,6m 

và 60 thanh dài 1,5m; 

thành bể xây gạch đỏ 

đặc vữa xây mác 150; 

tƣờng bể bên trong 

đƣợc đánh bóng bằng 

xi măng. 

d.r.h=4,7mx1,7m

x1,5m 

 

 

2 Bể tự 

hoại đặt 

ngầm KV  

nhà ở 

công 

nhân  

2 bể 

dung 

tích 

11,5 

m
3 

9 m
3
/ngày 

đêm 

Công 

nghệ vi 

sinh 

Đáy lót đã đầm chặt 

k98, bê tông đáy mác 

350, 2 lớp thép Ф14 a 

200: 11 thanh dài 3,6m 

và 60 thanh dài 1,5m; 

thành bể xây gạch đỏ 

đặc vữa xây mác 150; 

tƣờng bên trong đƣợc 

đánh bóng bằng xi 

măng. 

d.r.h=4,5mx1,7m

x1,5m 

 

 

Bể tự 

hoại đặt 

ngầm KV 

nhà vệ 

sinh trạm 

cân  

10,5 

m
3 

3,5 m
3
/ngày 

đêm 

Công 

nghệ vi 

sinh 

Đáy lót đã đầm chặt 

k98, bê tông đáy mác 

350, 2 lớp thép Ф14 a 

200: 11 thanh dài 3,6m 

và 60 thanh dài 3,5m; 

thành bể xây gạch đỏ 

đặc vữa xây mác 150; 

tƣờng bể bên trong 

đƣợc đánh bóng bằng 

xi măng. 

d.r.h=4,1mx1,7m

x1,5m 

 

 

Tổng 4 

bể 

34m
3 

16,5 m
3
/ngày 

đêm 
- - - 

- Chức năng của các bể là xử lý sơ bộ nƣớc thải sinh hoạt của nhà máy 
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+ Sơ đồ khối quy trình xử lý: 

Quy trình xử lý nƣớc thải của bể tự hoại của nhà máy đƣợc trình bày nhƣ sau:  

 

 

 

 

Hình 3.3 Quy trình xử lý nước thải của bể tự hoại  

+ Thuyết minh quy trình vận hành:Nƣớc thải đƣợc đƣa vào ngăn thứ nhất có vai 

trò làm ngăn chứa- lên men kỵ khí, đồng thời điều hoà lƣu lƣợng và nồng độ chất bẩn 

trong dòng nƣớc thải. Nhờ các vách ngăn hƣớng dòng, ở ngăn tiếp theo, nƣớc thải 

chuyển động theo chiều từ dƣới lên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn 

hình thành ở đáy bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ đƣợc các sinh vật hấp 

thụ và chuyển hóa làm nguồn dinh dƣỡng cho sự phát triển của chúng. Cũng nhờ có 

các ngăn này, công trình trở thành một dãy bể phản ứng kỵ khí đƣợc bố trí nối tiếp, 

cho phép tách riêng 2 pha (lên men axit và lên men kiềm). Quần thể vi sinh vật trong 

từng ngăn sẽ khác nhau và có điều kiện phát triển thuận lợi. Ở ngăn đầu, các vi khuẩn 

tạo axit sẽ chiếm ƣu thế, trong khi ở những ngăn sau, các vi khuẩn tạo metan sẽ là chủ 

yếu. Bể tự hoại cho phép tăng cƣờng thời gian lƣu bùn, nhờ vậy hiệu suất xử lý tăng 

trong khi lƣợng bùn cần xử lý giảm. Ngăn thứ 2 có chức năng lắng và phân hủy sinh 

học. Ngăn cuối cùng là ngăn lắng bậc 3, tại ngăn này không có vật liệu lọc mà các chất 

căn lắng còn lại sẽ đƣợc tự làm sạch và ngăn cặn lắng trôi theo nƣớc ra ngoài.Nƣớc 

thải sinh hoạt sau khi xử lý bằng bể tự hoại sẽ đƣợc thu gom về bể trạm xử lý nƣớc 

thải tập trung để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn 

b. Bể tách mỡ nhà ăn 

- Xây dựng bể tách dầu khu vực nhà ăn. Nƣớc thải từ nhà bếp từ khu nhà ăn ca 

đƣợc thu gom và xử lý sơ bộ tại 01 bể tách dầu mỡ 0,1575 m
3 

(kích thƣớc 

0,7x0,45x0,5m), sau đó nƣớc thải nhà bếp theo đƣờng ống PVC D90 (dài 1,5m) dẫn tự 

chảy vào bể điều hòa của hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt tập trung 20m
3
/ngày đêm. 

Các thông số kỹ thuật cơ bản của bể tách dầu lắng cặn nhƣ sau: 

+Quy mô: Dung tích bể tách mỡ 0,1575m
3
 

+ Thông số kỹ thuật cơ bản của bể: 

 Kết cấu: Nền đặt bể tách dầu đã đầm chặt K98, bể tách dầu đƣợc chế tạo bằng 

thép CT3 dày 4mm, cấu tạo 03 ngăn.  

Chức năng: Lắng cặn, tách mỡ nhà ăn. 

+ Thuyết minh quy trình vận hành: Nƣớc thải từ nhà ăn, bếp nấu của Công ty 

chứa một lƣợng dầu, mỡ tƣơng đối lớn sau khi đƣợc tách rác sẽ đƣợc thu gom về bể 

tách dầu. Tại đây lớp dầu mỡ sẽ tích tụ dần dần và tạo lớp váng trên bề mặt nƣớc, định 

Nƣớc 

thảisinh 

hoạt 

Ngăn 1: 

- Điều hòa 

- Lắng 

- Phân hủy sinh học 

Ngăn 3: 

- Lắng 

 

Ngăn 2: 

- Lắng 

- Phân hủy sinh học 

Sau xử lý về 

trạm XLNT 

sinh hoạt 
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kỳ công ty sẽ vớt để loại bỏ lớp dầu mỡ, nƣớc thải nhà ăn sau tách rác và tách mỡ 

đƣợc thu gom cùng nƣớc thải sinh sau bể tự hoại về trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt để 

tiếp tục quy trình xử lý. 

c. Bể gom nƣớc thải 

Để đảm bảo nƣớc thải từ các khu vực phát sinh đƣợc đƣa hoàn toàn về trạm xử 

lý, công ty đã xây dựng 3 Bể gom nƣớc thải dung tích 8,5 m
3
 có  

- Thông số thiết kế của 3 bể gom nhƣ sau: 

+ Bể gom khu vực nhà điều hành,kích thƣớc: d.r.h = 1,74mx1,74mx2,8m. 

+ Bể gom khu vực nhà ở công nhân, kích thƣớc:d.r.h = 1,74mx1,74mx2,8m. 

+ Bể gom  khu vực trạm cân, kích thƣớc: d.r.h = 1,74mx1,74mx2,8m. 

- Kết cấu của bể thu gom nhƣ sau: 

+ Bể gom đƣợc thiết kế chôn ngầm dƣới cos 0.0 

+ Các bể thu gom có kết cấu đáy và nắp bằng bê tông, thành bể xây gạch và trát 

vữa xi măng 2 mặt, chống thấm bằng xi măng tinh 

+ Thép đáy bể là thép Ф 10 đan 2 lớp thép, khoảng cách giữa các thanh thép đan 

đáy bể là 200x200mm 

+ Thép đáy bể là thép Ф 10 đan 1 lớp thép, khoảng cách giữa các thanh thép đan 

đáy bể là 150x150mm. 

+ Nắp cửa thăm kỹ thuật tại các hố ga làm bằng bê tông cốt thép. 

+ Sử dụng gạch đặc theo tiêu chuẩn trong thiết kế thi công thực tế các hố gom. 

+ Bê tông sử dụng trong kết cấu đáy và nắp bể là bê tông mác 300 đá xanh 

1x2mm. 

d. Trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt công suất 20 m
3
/ngày đêm 

Hiện tại, số lƣợng cán bộ công nhân viên của nhà máy là 70 ngƣời. Để xử lý 

nguồn nƣớc thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình sinh hoạt của các cán bộ công nhân 

viên trong nhà máy đạt quy chuẩn trƣớc khi xả thải ra môi trƣờng, Công ty đã đầu tƣ 

xây dựng trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt công suất 20 m
3
/ngày đêm với thông số máy 

móc thiết bị của trạm đã đầu tƣ nhƣ sau: 

Bảng 3.2: Danh mục máy móc thiết bị và thông số kỹ thuật của trạm XLNT 

STT Hạng mục Đơn vị 
Số 

lƣợng 

Hiện 

trạng 

1.1 Bơm nƣớc thải bể gom nhà văn phòng Bộ 1 Mới 100% 

  Lắp đặt tại: khu nhà tập thể, nhà bảo vệ       

  - Công suất: 0,4 kW      

  - Lƣu lƣợng: 8 m
3
/h       

  - Cột áp: 4÷8 mH2O      

  - Chủng loại: bơm chìm nƣớc thải      

  - Kích thƣớc đầu ra: DN50      
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STT Hạng mục Đơn vị 
Số 

lƣợng 

Hiện 

trạng 

  
- Vật liệu: thân bơm bằng vật liệu chịu ăn 

mòn 
    

 

  - Điện áp: 1pha/220V/50Hz      

  - Đi kèm: xích thao tác bơm bằng inox 304      

 - Xuất xứ: APP - Đài Loan      

1.2 Bơm nƣớc thải bể gom Bộ 2 Mới 100% 

 
Lắp đặt tại 2 vị trí: khu nhà tập thể, nhà bảo 

vệ  
    

 

 - Công suất: 0.75 kW      

 - Lƣu lƣợng: 11.1÷13.2 m
3
/h       

 - Cột áp: 9÷25 mH2O      

 - Chủng loại: bơm chìm nƣớc thải      

 - Kích thƣớc đầu ra: DN40      

 
- Vật liệu: thân bơm bằng vật liệu chịu ăn 

mòn 
    

 

 - Điện áp: 1pha/220V/50Hz      

 
- Đi kèm: xích thao tác bơm bằng inox 304 

và phao báo mức 
    

 

 - Xuất xứ: APP - Đài Loan      

1.3 
Bơm nƣớc thải bể điều hòa lƣu lƣợng và 

nồng độ 
Bộ 1 Mới 100% 

 - Công suất: 0,4 kW      

 - Lƣu lƣợng: 8 m
3
/h       

 - Cột áp: 4÷8 mH2O      

 - Chủng loại: bơm chìm nƣớc thải      

 - Kích thƣớc đầu ra: DN50      

 
- Vật liệu: thân bơm bằng vật liệu chịu ăn 

mòn 
    

 

 - Điện áp: 1pha/220V/50Hz      

 - Đi kèm: xích thao tác bơm bằng inox 304      

 - Xuất xứ: APP - Đài Loan      

1.4 
Cụm bơm nƣớc thải tuần hoàn và bùn 

tuần hoàn 
Bộ 2 Mới 100% 

  - Công suất: 0,4 kW      

  - Lƣu lƣợng: 8 m
3
/h       

  - Cột áp: 4÷8 mH2O      

  - Chủng loại: bơm chìm nƣớc thải      

  - Kích thƣớc đầu ra: DN50      

  
- Vật liệu: thân bơm bằng vật liệu chịu ăn 

mòn 
    

 

  - Điện áp: 1pha/220V/50Hz      

  - Đi kèm: xích thao tác bơm bằng inox 304      

  - Xuất xứ: APP - Đài Loan      

1.5 Động cơ khuấy trộn bể thiếu khí (Anoxic) Bộ 1 Mới 100% 
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STT Hạng mục Đơn vị 
Số 

lƣợng 

Hiện 

trạng 

  - Chủng loại: động cơ khấy chìm      

  - Công suất thực tế: 0,37 kW      

  - Điện áp: 03 pha/ 380V / 50 Hz      

  - Vật liệu: thân bằng Inox      

  - Đƣờng kính cánh: 160 ÷ 180 mm      

  - Vòng quay: 1000 ÷ 1200 r.p.m      

  - Đi kèm: thanh dẫn hƣớng, xích thao tác      

  - Xuất xứ:Evergush- Đài Loan      

1.6 Đệm vi sinh bám dính ngăn Aeroten m3 5  Mới 100% 

  - Vật liệu: nhựa PP hoặc PE màu trắng      

  - Kích thƣớc: D50 mm      

  - Diện tích bề mặt: 150 ÷ 300 m
2
/m

3
      

  - Dộ xốp rỗng: 93÷96%      

  - Nhiệt độ làm việc: Max 60
o
C       

  - Xuất xứ: Việt Nam       

1.7 Đệm vi sinh bám dính ngăn xử lý Nito m3 1.5  Mới 100% 

  - Vật liệu: nhựa PP hoặc PE màu trắng       

  - Kích thƣớc: DxH = 25x10 mm       

  - Diện tích bề mặt: 400 ÷ 600 m
2
/m

3
       

  - Xuất xứ: Việt Nam       

1.8 Hệ đĩa phân phối khí Chiếc 20 Mới 100% 

  - Kích thƣớc: D270 mm      

  - Vật liệu: màng đĩa bằng EPDM      

  - Lƣu lƣợng: 0,02 - 0,12 m
3
/phút      

  - Xuất xứ: Jager - Đức      

1.9 Cụm máy thổi khí cạn Chiếc 2 Mới 100% 

  - Lƣu lƣợng: 0.8 ÷ 1.2 m
3
/phút      

  - Cột áp: 4 mH2O      

  - Điện áp: 3pha/380V/50Hz      

  
- Đi kèm: Ống giảm thanh, van xả áp, khớp 

nối mềm, đồng hồ đo áp suất,v….v 
    

 

  - Xuất xứ: Longtech - Đài Loan      

1.10 Bồn hóa chất Chiếc 1 Mới 100% 

  + Chủng loại: bồn đứng có nắp đậy      

  + Vật liệu: PE      

  + Dung tích bồn: 300 lít      

  + Xuất xứ: Tân Á -Việt Nam      

1.11 Bơm định lƣợng hóa chất Chiếc 1 Mới 100% 

  + Chủng loại: bơm màng hóa chất      

  + Công suất: 130 Wat      

  + Lƣu lƣợng: 15 lít/h      

  + Cột áp: 4 bar      

  + Điện áp: 2pha/220V/50Hz      

  + Vật liệu đầu bơm: PVC      
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STT Hạng mục Đơn vị 
Số 

lƣợng 

Hiện 

trạng 

  + Kết nối đƣờng ống vào ra: D10 mm      

  + Xuất xứ: Pulsanfeeder - Mỹ      

1.12 Động cơ khuấy hóa chất khử trùng Bộ 1 Mới 100% 

  + Công suất: 0,4 kW      

  + Số vòng quay: 30 - 50 r.p.m      

  + Điện áp: 3pha/380V/50Hz      

  + Chủng loại: động cơ giảm tốc trục đứng      

  Đi kèm:      

  -Bộ cánh khuấy hóa chất      

  + Vật liệu:SUS 304      

  + Xuất xứ: Washin - Đài Loan      

1.13 
Bơm nƣớc thải từ bể khử trùng sang bể 

lọc cát 
Bộ 1 Mới 100% 

 - Công suất: 0.75 kW      

 - Lƣu lƣợng: 11.1÷13.2 m
3
/h       

 - Cột áp: 9÷25 mH2O      

 - Chủng loại: bơm chìm nƣớc thải      

 - Kích thƣớc đầu ra: DN40      

 
- Vật liệu: thân bơm bằng vật liệu chịu ăn 

mòn 
    

 

 - Điện áp: 1pha/220V/50Hz      

 
- Đi kèm: xích thao tác bơm bằng inox 304 

và phao báo mức 
    

 

 - Xuất xứ: APP - Đài Loan      

1.14 Bể lọc cát    

 + Kích thƣớc: Ø600x1200mm    

 + Vật liệu: thép SS400, sơn chống gỉ    

 + Phụ kiện: đƣờng ống và cát lọc    

(Nguồn: Hồ sơ hoàn công trạm XLNT sinh hoạt cống suất 20 m
3
/ngày đêm của 

nhà máy xi măng Hoàng Long do công ty Cổ phần cơ khí môi trường ETM thực hiện) 

- Thông số kỹ thuật cơ bản của các bể trong trạm XLNT nhƣ sau: 

+ Nhà kỹ thuật vận hành trạm xử lý nƣớc thải:d.r.h = 3,8mx2,5mx3,65m 

+ Ngăn điều hòa: d.r.h = 2,5mx2,017mx2,85m 

+ Bể thiếu khí:  d.r.h = 2,5mx1,010mx2,85m 

+ Bể Aeroten:  d.r.h = 2,5mx1,810mx2,85m 

+ Bể lắng đứng:  d.r.h = 2,5mx1,487mx2,85m 

+ Bể chứa nƣớc thải sau xử lý: d.r.h = 2,5mx0,697mx2,85m 

+ Bể chứa bùn thải: d.r.h = 2,5mx0,779mx2,85m 

- Kết cấu: 

+ Toàn bộ thân thiết bị chế tạo bằng thép CT3 dày 4mm 

+ Vách ngăn giữa các khoang bằng thép CT3 dày 4mm 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất xi măng 

Hoàng Long tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

  Chủ đầu tư: Công ty CP xi măng Hoàng Long   
                                                                                                   26 

 

+ Chân thiết bị chế tạo bằng thép CT3 dày 3 - 4mm 

+ Cổ nắp cửa thăm chế tạo bằng thép CT3 dày 4mm 

- Chức năng: xử lý nƣớc thải sinh hoạt sau bể từ hoại và bể tách mỡ nhà ăn 

- Sơ đồ công nghệ xử lý của trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4 Sơ đồ công nghệ xử lý của trạm xử lý nước thải tập trung 

* Mô tả nguyên lý hoạt động của trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt 

+ Bước 1: Xử lý sơ bộ 

Nƣớc thải ở khu nhà ăn sau khi đƣợc xử lý qua bể tách mỡ và nƣớc thải sau bể tự 

hoại tại khu nhà điều hành, khu nhà tập thể và trạm cần đƣợc đƣa vào trạm xử lý. Tại 

Máy thổi 

khí  

Bế chứa  bùn 

Bể sinh học 

 thiếu khí 

 

Nƣớc tách ra từ 

bể chứa bùn 

Bùn dư  

Javel  khử 

trùng 

Bể sinh học  

hiếu khí  

Bể khử trùng 

Bể lắng 

Nƣớc thải sau xử lý 

đƣợc đƣa về hồ điều hòa 

Định kì thuê 

đơn vị xử lý 

bùn hút bùn 

đi xử lý    

Nƣớc thải tại các bê 

gom: nhà điều hành, 

khu nhà tập thể và 

trạm cân 

Nƣớc thải khu nhà ăn 

Bể tách mỡ       

Bể lọc cát 

Bể điều hòa         

Bùn 

tuần 

hoàn  
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bể Điều hoà có bố trí hệ thống sục khí dƣới đáy bể để làm thoáng nƣớc thải, ổn định 

nồng độ và lƣu lƣợng nƣớc thải trƣớc khi bơm đến các bƣớc xử lý tiếp theo. 

+ Bước 2: Xử lý sinh học 

Nƣớc thải đƣợc đƣa sang bể xử lý thiếu khí (bể anoxic) có tác dụng phân hủy các 

hợp chất chứa N, P có trong nƣớc thải. Tại bể Anoxic có gắn máy khuấy chìm nhằm 

tạo ra điều kiện thiếu khí cho các loại vi khuẩn khử nitrit và nitrat Denitrificans (dạng 

kị khí tùy tiện) sẽ tách oxy của nitrit (NO
2-

) và nitrat (NO
3-

) để oxy hóa các chất hữu 

cơ. Nito phân tử N2 tạo thành trong quá trình này sẽ thoát ra khỏi nƣớc. 

 Khử nitrat: 

NO
3-

 + 1,08 CH3OH + H
+
 0,065 C5H7O2N + 0,47 N2 + 0,76 CO2 + 2,44 H2O 

 Khử nitrit: 

NO
2-

 + 0,67 CH3OH + H
+
 0,04 C5H7O2N + 0,48 N2 + 0,47 CO2 + 1,7 H2O 

Nƣớc thải sau khi xử lý thiếu khí đƣợc chuyển sang bể xử lý hiếu khí nhằm loại 

bỏ hoàn toàn chất hữu cơ có trong nƣớc thải (BOD, COD). Trong nƣớc có những hợp 

chất hữu cơ hòa tan – loại hợp chất dễ bị vi sinh vật phân hủy nhất. Ngoài ra, có loại 

hợp chất hữu cơ khó bị phân hủy hoặc loại hợp chất chƣa hòa tan, khó hòa tan ở dạng 

keo – các hợp chất này có cấu trúc phức tạp cần đƣợc vi khuẩn tiết ra emzim ngoại 

bào, phân hủy thành những chất đơn giản rồi sẽ thẩm thấu qua màng tế bào và bị oxy 

hóa tiếp thành sản phẩm cung cấp vật liệu cho tế bào hoặc sản phẩm cuối cùng là CO2 

và nƣớc. Vi khuẩn và vi sinh vật dùng chất nền (BOD) và chất dinh dƣỡng (N, P) làm 

thức ăn để chuyển hóa chúng thành các chất trơ không hòa tan và thành các tế bào 

mới. 

Oxy đƣợc cung cấp vào bể xử lý nhằm tạo điều kiện cho quá trình phân hủy 

(nồng độ oxy hòa tan trong bể luôn giữ trong khoảng giới hạn DO > 2mg/l). Ngoài ra, 

việc sục khí vào bể xử lý qua các hạt bọt mịn tăng tốc độ hấp thu và thúc đẩy nhanh 

quá trình phản ứng. Sau khi diễn ra quá trình phân hủy sinh học, phần lớn các chất hữu 

cơ có trong nƣớc thải đƣợc loại bỏ. 

Chất hữu cơ + O2 + Chất dinh dƣỡng + vi khuẩn hiếu khí  CO2 + H2O + NH3 + 

C5H7NO2 (vi khuẩn mới) + Năng lƣợng 

Quá trình hô hấp nội bào là quá trình ôxi hoá bùn (vi khuẩn) đƣợc thể hiện bằng 

phƣơng trình sau: 

C5H7NO2 + O2  vi khuẩn  CO2 + H2O + NH3 + E 

Bên cạnh quá trình phân giải các chất hữu cơ thành CO2 và H2O, vi khuẩn hiếu 

khí Nitrosomonas và Nitrobacter còn oxi hoá NH4
+
 thành Nitrit và cuối cùng thành 

Nitrat. Các phƣơng trình phản ứng nhƣ sau: 

Vi khuẩn Nitrosomonas:             2 NH4
+
 + 3 O2  2 NO

-
2 + 4 H

+
 + 2 H2O 

Vi khuẩn Nitrobacter:                     2 NO2
-
 + O2  2 NO3

-
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Nƣớc thải từ ngăn hiếu khí sẽ đƣợc bơm tuần hoàn lại ngăn thiếu khí để khử 

nitrit và nitrat tạo thành trong quá trình nitrat hóa ở ngăn hiếu khí. 

+ Bước 3: Lắng và xử lý bùn 

Sau khi đƣợc xử lý qua ngăn hiếu khí, nƣớc thải chảy sang ngăn lắng theo 

nguyên tắc tự chảy. Nƣớc thải sau xử lý sinh học có mang theo bùn hoạt tính cần phải 

loại bỏ, vì vậy phần bùn vi sinh hiếu khí đƣợc tách ra khỏi dòng nƣớc thải tại ngăn 

lắng. Hỗn hợp nƣớc thải đƣợc phân ly thành ba pha riêng biệt (pha bùn cặn, pha huyền 

phù và pha nƣớc trong). Bùn cặn có tỷ trọng lớn nhất lắng xuống đáy ngăn lắng có độ 

dốc phù hợp, bùn cặn chính là bùn hoạt tính đƣợc thu hồi một phần bơm ngƣợc trở lại 

bể anoxic để đảm bảo nồng độ bùn ổn định cho quá trình xử lý sinh học. Phần bùn dƣ 

đƣợc xả định kỳ sang ngăn chứa bùn. Bùn thải từ ngăn chứa bùn đƣợc định kỳ thuê 

đơn vị xử lý bùn hút đi xử lý, lƣợng nƣớc tách từ ngăn chứa bùn đƣợc dẫn ngƣợc trở 

lại ngăn thiếu khí để xử lý; 

+ Bước 4: Khử trùng 

Phần nƣớc trong sau khi lắng (còn lẫn pha huyền phù) đƣợc chảy tràn sang ngăn 

khử trùng. Trong ngăn khử trùng, nƣớc thải đƣợc pha trộn với chất khử trùng đƣợc 

cung cấp bởi hệ thống định lƣợng tự động, nhằm tiêu diệt vi khuẩn coliform.  

+ Bước 5: Bể lọc cát 

Nƣớc thải sau khi khử trùng sẽ đƣợc bơm qua bể lọc cát trƣớc khi đƣợc đƣa về 

hồ điều hòa. Nƣớc sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt 

QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, k=1,2. 

e. Hồ điều hòa. 

Nƣớc thải sau khi xử lý qua trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt công suất 20 m
3
/ngày 

đêm đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột A đƣợc đƣa về hồ điều hòa trƣớc khi 

xả ra nguồn tiếp nhận. Thông số kỹ thuật của hồ điều hòa nhƣ sau: 

- Diện tích hồ: 8.920 m
2
 

- Độ sâu đáy hồ: 4m 

- Góc nghiêng mái taluy: 57
0
 

- Taluy hồ kè đá hộc, vữa xi măng cát 

- Hƣớng tiêu thoát: Nƣớc thải sau khi xử lý qua hồ điều hòa đƣợc thoát ra cống 

BTCT BxH=2x2 (m) của hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực, sau đó tự chảy vào 

kênh tiêu chung cho các nhà máy xi măng, các địa phƣơng lân cận thuộc địa phận xã 

Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

- Tiêu chuẩn xả thải: Do nguồn tiếp nhận nƣớc thải của nhà máy là cống BTCT 

BxH=2x2 (m) của hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực, sau đó tự chảy vào kênh 

tiêu chung cho các nhà máy xi măng, các địa phƣơng lân cận thuộc địa phận xã Thanh 

Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam nên chủ dự án đã xử lý nƣớc thải sinh hoạt đạt 

QCVN14:2008/BTNMT, cột A, k=1,2 (QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt; Cột A: áp dụng khi nƣớc thải sinh hoạt thải vào các 
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nguồn nƣớc dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt; Hệ số k=1,2 ứng với loại hình cơ sở 

sản xuất có lƣợng cán bộ công nhân <500 ngƣời) 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

a. Bụi từ quá trình vận chuyển 

Để giảm thiểu tác động của nguồn thải này công ty đã tiến hành các biện pháp 

sau: 

- Thành lập tổ vệ sinh gồm 05 ngƣời để dọn dẹp vệ sinh hằng ngày nhằm hạn 

chế tối đa lƣợng bụi trong khu vực các nhà xƣởng sản xuất cũng nhƣ các khu vực khác 

trong dự án.  

- Giao cho tổ bảo vệ giám sát thời gian đi lại của các phƣơng tiện ra vào nhà 

máy, bốc dỡ hàng hóa, nguyên vật liệu, nhắc nhở công nhân lái xe không đƣợc phóng 

nhanh, chở quá tải trọng, có phủ bạt kín 

- Định kỳ bảo dƣỡng sửa chữa các phƣơng tiện vận chuyển. 

- Sử dụng các loại xe vận tải có động cơ đốt trong có hiệu suất cao, tải lƣợng 

khí thải nhỏ và độ ồn thấp. 

- Định kỳ bảo dƣỡng, sửa chữa các phƣơng tiện vận chuyển. 

- Duy trì chăm sóc các diện tích cây xanh đã trồng. Diện tích cây xanh đã trồng 

trong khu vực nhà máy là 72.025 m
2
 (chủ yếu là khu vực phía Đông nhà máy, dọc theo 

các tuyến đƣờng và khu văn phòng).Các loại cây chủ yếu đƣợc trồng trong diện tích 

nhà máy là cây keo tai tƣợng,bạch đàn, xà cừ, cau, cây ăn quả nhƣ nhãn và các loại cây 

xanh tiểu cảnh có khả năng ngăn bụi, giảm nhiệt, giảm thiểu các tác động đến môi 

trƣờngkhông khí và tạo cảnh quan cho nhà máy. 

b. Giảm thiểu bụi từ các công đoạn sản xuất:  

Trong quá trình sản xuất sẽ phát sinh bụi và khí thải nên nhà máy đã xây dựng 

và lắp đặt hệ thống xử lý bụi và khí thải bao gồm các công trình có thông số kỹ thuật 

nhƣ sau: 

Bảng 3.3. Thiết bị xử lý bụi lắp đặt khu vực nghiền đá vôi 

Mã hiệu Tên và đặc tính kỹ thuật 

0103BF1 Lọc bụi túi 

  Kiểu:JLPM5A-150 

  Lƣu lƣợng khí :Q=11160m
3
/h 

  Diện tích lọc :155m2 

  Tốc độ thấm khí :1,2m/Phút 

  Số túi : 160 chiếc 

  Nồng độ bụi vào : ≤100g/m
3
 

  Nồng độ bụi ra : ≤50mg/m
3
 

  Vật liệu vải túi :Sợi tổng hợp (tuổi thọ 2 năm) 

  Áp suất khí nén : 0,5-0,7MPa 
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  Khí nén tiêu thụ:0,46m
3
/Phút 

  Trở lực 1470-1700Pa 

0103BF1-M1 Công suất động cơ :1,5KW 

0103BF1-a Van xung 

  Tủ điều khiển điện 

(Nguồn: Công ty cổ phần  xi măng Hoàng Long) 

Bảng 3.4. Thiết bị xử lý bụi lắp đặt khu vực si lô đồng nhất đá vôi 

Mã hiệu Tên và đặc tính kỹ thuật 

0202BF1 Lọc bụi túi 

 
Kiểu: HMC-80 (B) 

 
Lƣu lƣợng khí : Q=4000-6000  m

3
/h  

 
Trở lực của lọc bụi túi: 1200Pa    

 
Diện tích lọc : 60m

2
 

 
Tốc độ thấm khí : 1,2m/Phút 

 
Số túi lọc : 80 

 
Nồng độ bụi vào : ≤200g/m

3
 

 
Nồng độ bụi ra : ≤50mg/m

3
 

 
Vật liệu vải túi : Sợi tổng hợp (tuổi thọ 2 năm) 

 
Áp suất khí nén : 0,5-0,7MPa 

 
Khí nén tiêu thụ: 0,24m

3
/Phút 

 
Tủ điều khiển điện 

0202BF1-M Công suất động cơ quạt : 5,5KW 

0203BF2 Lọc bụi túi 

 
Kiểu: HMC-80 (B) 

 
Lƣu lƣợng khí : Q=4000-6000  m

3
/h  

 
Trở lực của lọc bụi túi: 1200Pa    

 
Diện tích lọc : 60m

2
 

 
Tốc độ thấm khí : 1,2m/Phút 

 
Số túi lọc : 80 

 
Nồng độ bụi vào : ≤200g/m

3
 

 
Nồng độ bụi ra : ≤50mg/m

3
 

 
Vật liệu vải túi : Sợi tổng hợp (tuổi thọ 2 năm) 

 
Áp suất khí nén : 0,5-0,7MPa 

 
Khí nén tiêu thụ: 0,24m

3
/Phút 

 
Tủ điều khiển điện 

0203BF2-M Công suất động cơ quạt : 5,5KW 

0220BF3 Lọc bụi túi kiểu xung   

  Kiểu: HMC-80 (A) 

  Lƣu lƣợng khí : Q=4000-6000 m
3
/h 

  Diện tích lọc : 60m
2
 

  Tốc độ thấm khí : 1.1-1.7m/Phút 

  Số túi lọc : 80 

  Nồng độ bụi vào : ≤100g/m
3
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  Nồng độ bụi ra : ≤50mg/m
3
 

  Trở lực lọc bụi : ≤1200Pa 

  Khí nén tiêu thụ : 0,24 m
3
/Phút 

  Áp suất khí nén : 0.5-0.7Mpa 

  Vật liệu vải túi : Sợi tổng hợp (tuổi thọ 2 năm) 

0220BF3-M1 Công suất động cơ thiết bị tháo liệu 1,1KW 

  Tủ điều khiển điện 

0220BF3-M2 Quạt, kiểu : 4-72No4A 

  Công suất: 5,5KW 

(Nguồn: Công ty cổ phần  xi măng Hoàng Long) 

Bảng 3.5. Thiết bị xử lý bụi lắp đặt khu vực định lƣợng cho nghiền liệu 

Mã hiệu Tên và đặc tính kỹ thuật 

0401BF1 Lọc bụi túi kiểu xung 

  Kiểu : HMC-48 (B) 

  Lƣu lƣợng khí xử lý: 2100-3200m
3
/h 

  Tốc độ thấm khí: 1,2-1,7m/Phút 

  diện tích lọc: 36m
2
 

  Số túi: 48 chiếc 

  Trở lực của lọc bụi: ≤1200Pa 

  Tiêu thụ khí nén: 0,14m
3
/Phút 

  Áp suất khí nén: 0,5-0,7MPa 

  Áp lực âm: 5000Pa 

  Vật liệu vải túi : Sợi tổng hợp  

  Nồng độ bụi vào : ≤100g/m
3
 

  Nồng độ bụi ra : ≤50mg/m
3
 

  Quạt, kiểu:: 4-72No4A 

  Công suất: 3kw 

  Tủ điều khiển điện 

0414BF2 Lọc bụi túi kiểu xung 

  Kiểu : HMC-96 (A) 

  Lƣu lƣợng khí xử lý: 5200-7000m
3
/h 

  Tốc độ thấm khí: 1.2-1.7m/Phút 

  Số túi: 96 

  Nồng độ bụi vào : ≤100g/m
3
 

  Nồng độ bụi ra : ≤50mg/m
3
 

  Trở lực của lọc bụi: ≤1200Pa 

  Tiêu thụ khí nén: 0.29m
3
/Phút 

  Áp suất khí nén: 0,5-0,7MPa 

  Vật liệu vải túi : Sợi tổng hợp (tuổi thọ 2 năm) 

  Tủ điều khiển điện 

  Công suất động cơ thiết bị tháo liệu 1.1KW 

  Quạt, kiểu: 4-72No4A 

  Công suất: 5.5kw 
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(Nguồn: Công ty cổ phần  xi măng Hoàng Long) 

Bảng 3.6. Thiết bị xử lý bụi lắp đặt khu vực nhà nghiền liệu 

(khu vực nghiền bột thô) 

Mã hiệu Tên và đặc tính kỹ thuật 

0522EP1 Lọc bụi tĩnh điện 

 
Kiểu: 26/12,5/3×8/0,4 (ba trƣờng) 

 
Lƣu lƣợng khí : 330000m

3
/h 

 
Nồng độ bụi vào: ＜80g/Nm

3
 

 
Nồng độ bụi ra: 50mg/Nm

3
 

 
Áp suất làm việc: 2000Pa 

0522EP1-M1 Động cơ rũ bụi bản cực 

 
Động cơ : XWED 0,18-8145-1/5133 

 
Công suất : 0,18KW 

0522EP1-M2 Động cơ rũ bụi bản cực lắng bụi 

 
Động cơ : XWED 0,18-8135A-1/2065 

 
Công suất : 0,18KW 

0522EP1-M3 Bộ chỉnh lƣu: GGAJO2-1,2A/72kV  -   1,2A 72kV 

 
Ống sứ cách điện 

0522EP1-a1-2 Xích tải 

 
Kiểu: FU270-17020 

 
Năng suất: 33m

3
/h 

 
Giảm tốc: XWD5,5-7-71 

 
Công suất: 5,5Kw 

 
Vận tốc quay: 970vòng/Phút 

0522EP1-b Tang cấp liệu, kiểu 400x400 

 
Kiểu: 400×15000 

 
Năng suất: 33m

3
/h 

0522EP1-bMP Giảm tốc: XWD11-7-1/25 

 
Động cơ: XWD-4-29 

 
Công suất: 2,2Kw 

0522EP1-c Vật liệu bảo ôn của thân lọc bụi dày 100mm 

0522EP1-d Tủ điều khiển điện 

(Nguồn: Công ty cổ phần  xi măng Hoàng Long) 

Bảng 3.7.  Thiết bị xử lý bụi lắp đặt khu vực si lô đồng nhất bột liệu 

Mã hiệu Tên và đặc tính kỹ thuật 
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0616BF1 Lọc bụi túi kiểu xung 

  Kiểu: LPM5A-150 

  Lƣu lƣợng khí : 11160 m
3
/ h 

  diện tích lọc: 155m
2
 

  Tốc độ thấm khí: 1,2m/Phút 

  Số túi: 160 chiếc 

  Nồng độ bụi vào : ≤80g/m
3
 

  Nồng độ bụi ra : ≤50mg/m
3
 

  Áp suất khí nén: 5x105-7x105 

  Khí nén tiêu thụ: 0,46m
3
/Phút 

  Trở lực: 1470-1770Pa 

  Vật liệu vải túi: Sợi tổng hợp Φ130x2450mm 

(Nguồn: Công ty cổ phần  xi măng Hoàng Long) 

 

Bảng 3.8.  Thiết bị xử lý bụi lắp đặt khu vực làm nguội clinker: 

Mã hiệu Tên và đặc tính kỹ thuật 

0916EP1 Lọc bụi tĩnh điện 

  Kiểu: BS930  18/7.5/3×9/0.4 

  Lƣu lƣợng khí : 160000m3/h 

  Nhiệt độ khí vào: 250°C 

  Nhiệt độ tối đa chịu đƣợc: 350°C 

  Diện tích lọc : 51m2 

 Nồng độ bụi vào: ＜30g/Nm3 

  Nồng độ bụi ra: ≤50mg/Nm3 

  Tốc độ lọc: 0.79m/s 

  Hiệu suất lọc: 99.833% 

  Áp suất: 250Pa 

  Áp suất làm việc tối đa: 2000Pa 

  Diện tích điện trƣờng: 56m2 

  Diện tích lọc : 3554m2 

(Nguồn: Công ty cổ phần  xi măng Hoàng Long) 

Bảng 3.9. Thiết bị xử lý bụi lắp đặt khu vực nhà nghiền than 

Mã hiệu Tên và đặc tính kỹ thuật 

1012BF1 
Lọc bụi túi kiểu xung mật độ cao chống cháy nổ cho nghiền 

than 

 
Kiểu: LPM9C-830 (M) 

 
Lƣu lƣợng khí : 35712 m

3
/h 

 
Diện tích lọc : 836m

2 

 
Trở lực: 1470-1770Pa 

 
Tốc độ thấm khí: 0,8m/Phút 

 
Nồng độ bụi vào: ＜80g/Nm

3
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Nồng độ bụi ra: ＜50mg/Nm

3
 

 
Nhiệt độ đầu vào: ＜120℃ 

 
Số túi : 864 

 
Khí nén tiêu thụ: 2,7 Nm

3
/Phút 

 
Áp suất khí nén: 0,5-0,7Mpa 

1012BF-PM1 Tháo liệu tang quay 

 
Thiết bị truyền động 

 
Kiểu: XWD1,1-3-1/29 

 
Công suất: 2,2KW 

1012BF-PM2 Tháo liệu tang quay 

 
Thiết bị truyền động 

 
Kiểu: XWD1,1-3-1/29 

 
Công suất: 2,2KW 

1012BF-PM3 Tháo liệu tang quay 

 
Thiết bị truyền động 

 
Kiểu: XWD1,1-3-1/29 

 
Công suất: 2,2KW 

1012BF-PM4 Tháo liệu tang quay 

 
Thiết bị truyền động 

 
Kiểu: XWD1,1-3-1/29 

 
Công suất: 2,2KW 

 
Van phòng nổ kèm theo 

 
Tủ điều khiển điện 

1028BF2 Lọc bụi túi kiểu xung 

 
Kiểu: LPMM4A-120 

 
Lƣu lƣợng khí : 8930Nm

3
/h 

 
Tổng diện tích lọc : 124 m

2 

 
Diện tích lọc thực: 93 m

2
 

 
Số túi: 128 

 
Trở lực: 1470-1700Pa 

 
Tốc độ thấm khí: 0.6-0.8m/Phút 

 
Nồng độ bụi vào: ＜50g/Nm

3
 

 
Nồng độ bụi ra: ＜50mg/Nm

3
 

 
Vật liệu túi : sợi thủy tinh (tuổi thọ : 2 năm) 

 
Nhiệt độ đầu vào: ＜120℃ 

 
Khí nén tiêu thụ cho rũ bụi: 0,4Nm3/h 

 
Áp suất khí nén: 0,5-0,7Mpa 

 
Tháo liệu tang quay 

 
Đặc tính: Φ300×300mm 

(Nguồn: Công ty cổ phần  xi măng Hoàng Long) 

Bảng 3.10. Thiết bị xử lý bụi lắp đặt khu vực silo clanke 

Mã hiệu Tên và đặc tính kỹ thuật 

1109BF1 Lọc bụi túi kiểu xung   



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất xi măng 

Hoàng Long tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

  Chủ đầu tư: Công ty CP xi măng Hoàng Long   
                                                                                                   35 

 

  Kiểu : HMC-96 (A) 

  Lƣu lƣợng khí : 5200-7000 m
3
/Phút 

  Diện tích lọc : 72m
2
 

  Tốc độ thấm khí : 1,2-1,7m/Phút 

  Số túi lọc : 96 chiếc 

  Nồng độ bụi vào : <100g/m
3
 

  Nồng độ bụi ra : <50mg/m
3
 

  Trở lực lọc bụi : ≤1200Pa 

  Khí nén tiêu thụ : 0,29 m
3
/Phút 

  Áp suất khí nén : 0,5-0,7Mpa 

  Vật liệu vải túi : Sợi tổng hợp (tuổi thọ 2 năm) 

  Công suất động cơ thiết bị tháo liệu 1,1KW 

  Kiểu quạt : 4-72No4A 

  Công suất: 5,5KW 

  Tủ điều khiển điện 

1117BF2 Lọc bụi túi kiểu xung   

  Kiểu : HMC-80 (B) 

  Lƣu lƣợng khí : 4000-6000 m
3
/Phút 

  Diện tích lọc : 60m
2
 

  Tốc độ thấm khí : 1,2-1,7m/Phút 

  Nồng độ bụi vào : ≤100g/m
3
 

  Nồng độ bụi ra : ≤50mg/m
3
 

  Trở lực lọc bụi : ≤1200Pa 

  Khí nén tiêu thụ : 0,24   m3/Phút 

  Áp suất khí nén : 0,5-0,7   Mpa 

  Vật liệu vải túi : Sợi tổng hợp (tuổi thọ 2 năm) 

  Công suất động cơ thiết bị tháo liệu 1,1KW 

  Kiểu quạt : 4-72No4A 

  Công suất: 5,5KW 

  Tủ điều khiển điện 

1122BF3 Lọc bụi túi kiểu xung   

  Kiểu：  HMC-48(B) 

  Lƣu lƣợng:    2100-3200 m
3
/h 

  Diện tích lọc:36m
2
 

 
Tốc độ thấm khí：1,00-1,50m/phút 

  Mật độ bụi vào：≤100g/m
3
(normal） 

  Mật độ bụi ra：≤50mg/m
3
 

  Số túi：48 

  Trở lực：≤1200Pa 

  Khí nén tiêu thụ：0,14   m
3
/phút 

  Áp suất khí nén：0,5-0,7   Mpa 

  Vật liệu vải túi: sợi tổng hợp (tuổi thọ 2 năm) 

  Công suất động cơ rũ bụi:1,1KW 
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  kiểu quạt：   4-72No4A 

  công suất:3,0KW 

  Tủ điều khiển 

(Nguồn: Công ty cổ phần  xi măng Hoàng Long) 

 

Bảng 3.11. Thiết bị XL bụi lắp đặt khu vực nhà nghiền xi măng: 

Mã hiệu Tên và đặc tính kỹ thuật 

1211BF1 Lọc bụi túi 

  Kiểu: LPM-2x7D 

  Lƣu lƣợng khí : 133650m
3
/h 

  Tổng diện tích lọc : 2181 ㎡ 

  Diện tích lọc thực: 2025m
2
 

  Số ngăn: 14 

  Số túi: 1792 

  Trở lực: 1470-1770Pa 

  Nồng độ bụi vào: ＜800g/m
3
 

  Nồng độ bụi ra: ＜50mg/m
3
 

  Áp suất khí nén: 0,5-0,7Mpa 

  Khí nén tiêu thụ: 8,3m
3
/Phút 

  Vật liệu vải túi : Sợi tổng hợp (tuổi thọ 2 năm) 

  Van xung, Kiểu: 2’/2’’ 

  Van đĩa (sử dụng xi lanh) 

  Kiểu cửa: Đƣờng kính 725mm 

  Kiểu xi lanh : Đƣờng kính 100mm 

1211BF1-a Máng khí động: 220mm 

1211BF1-b Van tấm lật kính gió hai cấp 

  Kiểu : 330×990 

1211BF1-c Van tấm lật kính gió hai cấp 

  Kiểu : 330×990 

1211BF1-d Quạt cho máng khí động 

  Kiểu: XQII4.7A quay trái 45° 

  Lƣu lƣợng khí: 1069m
3
/h 

  Áp suất giới hạn: 5469Pa 

1211BF1-d-M Động cơ quạt 

  Kiểu: Y100L-2 

  Công suất: 3KW 

1211BF1-e Quạt cho máng khí động (Vòng bi động cơ 6026) 

  Kiểu: XQII4.7A quay trái 45° 

  Lƣu lƣợng khí: 1069m3/h 

  Áp suất giới hạn: 5469Pa 

1211BF1-e-M Động cơ quạt 

  Kiểu: Y100L-2 

  Công suất: 3KW 

  Tủ điều khiển điện 
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(Nguồn: Công ty cổ phần  xi măng Hoàng Long) 

 

Bảng 3.12. Thiết bị XL bụi lắp đặt khu vực silo xi măng 

Mã hiệu Tên và đặc tính kỹ thuật 

1304BF1 Lọc bụi túi kiểu xung (Chiều cao giá đỡ: 3500mm) 

  Kiểu: LPM3A-90-B 

  Tổng diện tích lọc : 93m
2 

  Diện tích lọc thực: 62 m
2
 

  Lƣu lƣợng khí : 6900 m
3
/h 

  Trở lực: 1440-1770Pa 

  Tốc độ thấm khí : 1,2m/Phút 

  Số túi : 96 

  Khí nén tiêu thụ: 0,27m
3
N/Phút 

  Áp suất khí nén: 0,5-0,7MPa 

  Nồng độ bụi vào : ≤80g/m
3
 

  Nồng độ bụi ra : ≤50mg/m
3
 

  Vật liệu vải túi : Sợi tổng hợp (tuổi thọ 2 năm) 

1304BF1-a Van xung (kiểu van điện từ) 

  Van nâng (sử dụng xi lanh) 

  Tủ điều khiển điện 

1327BF2 Lọc bụi túi kiểu xung (cho xuất xi măng rời) 

  Kiểu: HMC-32 (A) 

  Lƣu lƣợng khí : 1500-2100 m
3
/h 

  Diện tích lọc: 24 m
2
 

  Số túi: 63 

  Vật liệu vải túi : Sợi tổng hợp (tuổi thọ 2 năm) 

  Số van xung: 4 

  Đặc tính của Van xung: 11/2 

  Áp suất khí nén: 0,5-0,7Mpa 

  Khí nén tiêu thụ: 0,10 m
3
/Phút 

1327BF2-a Quạt 

1327BF2-M Động cơ 

  Công suất: 1,5KW 

  Tủ điều khiển điện 

(Nguồn: Công ty cổ phần  xi măng Hoàng Long) 

Bảng 3.13. Thiết bị XL bụi lắp đặt khu vực đóng bao 

Mã hiệu Tên và đặc tính kỹ thuật 

1416BF1 Lọc bụi túi kiểu xung (Chiều cao giá đỡ: 4195) 

  Kiểu: LPM4C-370 

  Tổng diện tích lọc : 372m
2 

  Diện tích lọc thực: 279 m
2
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  Lƣu lƣợng khí : 21762 m
3
/h 

  Trở lực: 1440-1770Pa 

  Số túi : 384 

  Khí nén tiêu thụ: 1.2 m
3
/Phút 

  Áp suất khí nén: 0,5-0,7Mpa 

  Nồng độ bụi vào : 80g/m
3
 

  Nồng độ bụi ra : 50mg/m
3
 

  Vật liệu vải túi : Sợi tổng hợp (tuổi thọ 2 năm) 

  Diện tích lớp bảo ôn: 110 m
2
 

1416BF1-a Vít tải 

  Đặc tính: Φ400mm 

  Năng suất: 38m
3
/h 

1416BF1-aP Giảm tốc 

  Kiểu: XWD5,5-7-1/59 

  Công suất: 5,5KW 

1416BF1-b Tang cấp liệu 

  Đặc tính: 400×400mm 

  Năng suất: 72.2 m
3
/h 

  Vận tốc quay: 45vòng/Phút 

1416BF1-bP Giảm tốc 

  Công suất: 2,2KW 

  Tủ điều khiển điện 

1418BF2 Lọc bụi túi kiểu xung (Chiều cao giá đỡ: 2403) 

  Kiểu: LPM3A-90 

  Tổng diện tích lọc : 93 m
2
 

  Diện tích lọc thực: 62 m
2
 

  Lƣu lƣợng khí : 6900m
3
/h 

  Trở lực: 1440-1770Pa 

  Số túi: 96 

  Khí nén tiêu thụ: 0,27 Nm
3
/Phút 

  Áp suất khí nén: 0,5-0,7Mpa 

  Nồng độ bụi vào: 800g/m
3
 

  Nồng độ bụi ra : 50mg/m
3
 

  Vật liệu vải túi : Sợi tổng hợp (tuổi thọ 2 năm) 

  Diện tích lớp bảo ôn: 48,5m
2
 

1418BF2-a Tang cấp liệu 

  Đặc tính: 300×300mm 

  Năng suất: 39,4 m3/h 

  Vận tốc quay: 41vòng/Phút 

1418BF2-a-M Giảm tốc 

  Công suất: 1,5KW 

  Tủ điều khiển điện 

(Nguồn: Công ty cổ phần  xi măng Hoàng Long) 

Bảng 3.14. Bảng tổng hợp số lƣợng lọc bụi của nhà máy 
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STT 
Hạng mục công trình bố trí hệ thống 

lọc bụi 

Số lƣợng 

lọc bụi 
Loại lọc bụi 

1 Khu vực nghiền đá vôi 01 Lọc bụi túi 

2 Khu vực si lô đồng nhất đá vôi 03 Lọc bụi túi 

3 Khu vực định lƣợng cho nghiền liệu 02 Lọc bụi túi 

4 Khu vực nhà nghiền liệu 01 Lọc bụi tĩnh điện 

5 Khu vực si lô đồng nhất bột liệu 01 Lọc bụi túi 

6 Khu vực làm nguội clinker 01 Lọc bụi tĩnh điện 

7 Khu vực nhà nghiền than 02 Lọc bụi túi kiểu xung 

8 Khuvực silo clanke 03 Lọc bụi túi 

9 Khu vực nhà nghiền xi măng 01 Lọc bụi túi 

10 Khu vực silo xi măng 02 Lọc bụi túi 

11 Khu vực đóng bao 02 Lọc bụi túi 

 Tổng 19  

(Nguồn: Công ty cổ phần  xi măng Hoàng Long) 

Bảng 3.15. Bảng tổng hợp số lƣợng ống khói 

STT 
Hạng mục công trình bố 

trí hệ thống lọc bụi 

Số 

lƣợng 

ống 

khói 

Đƣờng 

kính 

ống 

khói 

(mm) 

Chiều 

cao ống 

khói (m) 

Ghi chú 

1 Khu vực nghiền đá vôi 01 500 20 Có ống khói 

2 
Khu vực si lô đồng nhất đá 

vôi 
0 - - 

Không có ống 

khói, sử dụng 

quạt ly tâm 

3 
Khu vực định lƣợng cho 

nghiền liệu 
0 - - 

Không có ống 

khói, sử dụng 

quạt ly tâm 

4 Khu vực nhà nghiền liệu 01 2.200 72 Có ống khói 

5 
Khu vực silo đồng nhất 

nguyên liệu 
0 - - 

Không có ống 

khói, sử dụng 

quạt ly tâm 

6 Khu vực làm nguội clinker 01 1.700 22 Có ống khói 

7 Khu vực nhà nghiền than 01 750 29 Có ống khói 

8 Khu vực silo clanke 0 - - 

Không có ống 

khói, sử dụng 

quạt ly tâm 

9 
Khu vực nhà nghiền xi 

măng 
01 1.600 29,5 Có ống khói 

10 Khu vực đỉnh silo xi măng 01 300 29 Có ống khói 

11 Khu vực đóng bao 1 800 19,1 Có ống khói 

 Tổng 7    

(Nguồn: Công ty cổ phần  xi măng Hoàng Long) 

 

c. Giảm thiểu nhiệt dƣ: 
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 Quá trình sản xuất clinker và xi măng của nhà máy đã thải ra môi trƣờng một 

lƣợng nhiệt khá lớn, gây lãng phí năng lƣợng. Với công nghệ sản xuất xi măng tiên 

tiến đƣợc ứng dụng tại nhà máy đã giảm thiểu đến mức tối đa lƣợng nhiệt lãng phí, tuy 

nhiên, vẫn còn đáng kể một lƣợng nhiệt tổn thất ra ngoài môi trƣờng. 

 Trên cả nƣớc, tình trạng thiếu điện vẫn thƣờng xảy ra, do đó vấn đề tiết kiệm 

điện và sử dụng nguồn nhiệt thừa để phát điện là cấp bách. Theo tính toán, với 1 tấn 

khí thải có thể sản xuất ra 3 - 4 kWh điện. Nhƣ vậy, với lƣợng nhiệt đang thải ra từ nhà 

máy nếu đƣợc tận dụng đƣợc sẽ giúp tạo ra một lƣợng điện năng đáng kể để quay lại 

phục vụ quá trình sản xuất. 

 Để thực hiện việc tận dụng nhiệt dự để phát điện, Công ty CP xi măng Hoàng 

Long sẽ thực hiện tại dự án riêng và dự kiến lộ trình thực hiện là năm 2023.  

Trạm quan trắc tự động 

Nhằm thực hiện đúng các quy định về mội trƣờng và theo dõi thƣờng xuyên diễn 

biến chất lƣợng môi trƣờng phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền 

vững. Công ty đã lắp đặt trạm quan trắc tự động khí thải cho nhà máy. 

 Tổng quan hệ thống quan trắc tự động đã lắp đặt 

- Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục (CEMS của Công ty cổ phần xi 

măng Hoàng Long là một trạm quan trắc độc lập đặt tại nhà trạm tại ống khói lò nung 

Clinker. Trạm quan trắc thu thập dữ liệu đo từ 4 vị trí quan trắc 

+ Ống khói lò nung Clinker đo 07 thông số: Nồng độ bụi tổng số, nhiệt độ khí 

thải, lƣu lƣợng khí thải, nồng độ SO2, NO2, CO và O2, 

+ Ống khỏi ghi lạnh: Nồng độ bụi tổng lƣu lƣợng, nhiệt độ 

+ Ống khói nghiền Clinker: Nồng độ bụi tổng, lƣu lƣợng nhiệt độ 

+ Ống khói nghiền than: Nồng độ bụi tổng, lƣu lƣợng nhiệt độ 

- Kết quả quan trắc đƣợc hiển thị trên tủ E5-M đặt trong nhà trạm. Kết quả quan 

trắc của trạm đƣợc truyền về sở TNMT tỉnh Hà Nam thông qua địa chỉ IP tĩnh. 

- Hệ thống khí chuẩn (dùng để hiệu chuẩn hệ thống đo lƣờng khí thải) đƣợc kết 

nối đến đầu hút mẫu khí lắp đặt trên thân ống khói 

- Nhà trạm quan trắc đƣợc xây bằng gạch đổ trần bê tông, bảo đảm nhiệt độ môi 

trƣờng cho hệ thống thiết bị đo lƣờng hoạt động. Các điều kiện khác đảm bảo theo quy 

định của Thông tƣ 10/2021/TT-BTNMT kỹ thuật quan trắc môi trƣờng và quản lý 

thông tin, dữ liệu về trạm quan trắc khí thải tự động liên tục. 

- Trạm quan trắc đƣợc thiết kế theo dạng In-situ và extractive (Cross stack and 

Probe) thuận lợi cho việc bảo trì, sửa chữa, đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ công nghiệp. 

- Thiết bị đã phân tích nồng độ khí thải FM-5 của lò nung Clinker là thiết bị đo 

theo phƣơng pháp đo gián tiếp (extractive - trích mẫu khí thải dựa về module phân tích 
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nồng độ khí), thiết bị hoạt động theo nguyên lý tách mẫu khí khô (Dry Basic) vị trí lấy 

mẫu khí xác định theo thông tƣ quy định. Khí mẫu đƣợc duy trì nhiệt độ 120
0
C - 

180
0
C suốt dọc ống dẫn khi bảo đảm tính trung thực của khí thải và loại trừ hơi nƣớc 

ảnh hƣớng tới khí mẫu làm sai lệch kết quả phân tích Nguyên lý phân tích nồng độ khí 

sử dụng phƣơng pháp hấp thụ quang phổ (DOAS), bảo đảm tính chính xác và ổn định 

của phép đo, Module phân tích khí có thể mở rộng cho các phép phân tích nồng độ 

khác mà không cần thay đổi kết cấu thiết bị, 

- Các thiết bị đo nồng độ bụi tổng, lƣu lƣợng khí thải, nhiệt độ khí thải, là các 

thiết bị đo theo phƣơng pháp trực tiếp (In-sit) gắn trực tiếp trên thân ống khói. Vật liệu 

của các thiết bị đo trực tiếp, Bộ tẩy mẫu khi đƣợc chế tạo từ các vật liệu đặc biệt, chịu 

nhiệt độ cao, chịu đƣợc ăn mòn của axit, muối và đƣợc làm sạch theo cơ chế dùng khí 

nén thổi ngƣợc liên tục, bảo đảm các thiết bị không bị tắc do bụi trong khí thải gây ra 

- Trạm quan trắc là hệ thống đo lƣờng, phân tích khí thải đa thông số đƣợc cung 

cấp lắp đặt trọn bộ mới hoàn toàn. Hệ thống này giám sát khí thải liên tục 24/24h cho 

các ống khỏi là tại nhà máy, có thể mở rộng các thông số cần quan trắc mà không phải 

thay đổi kết cấu hệ thống. Hệ thống tự động đo các thông số theo quy định và truyền 

dữ liệu về cổng thông tin giám sát chất lƣợng môi trƣờng tỉnh Hà Nam, đáp ứng đúng 

quy định về giám sát khi phát thải của Bộ tài nguyên Môi trƣờng. 

Căn cứ theo Theo văn bản số 07/CCBVMT-KSON ngày 14 tháng 01 năm 2019 

của Chi cục Bảo vệ Môi trƣờng về việc tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động thì dữ liệu 

quan trắc khí thải tự động của Công ty đã đƣợc truyền và giám sát trực tiếp tại địa chỉ 

http://113.160.199.13/enviadmin/#/monitoringchart. 

http://113.160.199.13/enviadmin/#/monitoringchart
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3.3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải thải rắn thông thƣờng 

a. Công trình, biện pháp quản lý rác thải sinh hoạt: 

 Công ty đã thành lập đội thu gom rác thải bao gồm 2 ngƣời, đồng thời trang bị 

và bố trí một số thùng chứa có nắp tại các nơi phát sinh nhƣ nhà ăn, nhà bếp, văn 

phòng, trong xƣởng sản xuất…) để phân loại và thu gom nguồn thải này nhƣ sau: 

- Khu vực văn phòng: đã bố trí 5 thùng loại 10 lít ở mỗi phòng làm việc. 

- Khu vực nhà ăn: đã bố trí 02 thùng loại 50 lít. 

Công ty đã ký kết hợp đồng số 152/2022/HĐKT ngày 31/12/2021 về việc cung 

cấp dịch vụ vệ sinh môi trƣờng với Công ty CPMT và công trình đô thị Hà Nam đến 

thu gom vận chuyển và xử lý lƣợng rác thải sinh hoạt cho nhà máy (hợp đồng đƣợc 

đính kèm phầm phụ lục). 

 b. Chất thải rắn trong quá trình sản xuất 

- Công trình lƣu giữ tạm thời chất thải thông thƣờng của nhà máy có quy mô, 

kết cấu và các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình nhƣ sau: 

+ Quy mô xây dựng: Diện tích 22,5 m
2 

 + Kết cấu tƣờng 4 mặt của kho đƣợc xây bằng gạch, chát vữa mác 150. 

 + Thông số cơ bản của công trình: kho chứa chất thải rắn thông thƣờng có chiều 

dài 5m, rộng 4,5m và chiều cao 4,5m. 

Công ty đã ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, 

nguy hại số 30210224/TT-XMHL/XL ngày 1/7/2021 với Công ty cổ phần môi trƣờng 

Thuận Thành để thu gom xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại cho nhà 

máy (hợp đồng đƣợc đính kèm phần phụ lục bản kế hoạch). 
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3.4. Công trình biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

- Công ty đã xây dựng kho chứa CTNH có quy mô kết cấu nhƣ sau: 

+ Quy mô xây dựng: diện tích 34,2m
2 

+ Kết cấu: nhà cấp 4, tƣờng xây bằng gạch chỉ đặc, dầy 100mm, mái đổ trần, nền 

xi măng, có bố trí vách ngăn chống tràn dầu, hố thu dầu, có biển báo, nhãn mác, thùng 

chứa. Các chất thải nguy hại đƣợc phân ra từng loại riêng biệt. 

+ Thông số cơ bản của công trình: nhà kho có chiều dài 13,2m, chiều rộng 4,5m 

và chiều cao 4,5m. 

- Chất thải nguy hại phát sinh đã đƣợc thu gom, quản lý và xử lý theo đúng Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ TN&MT về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ 

môi trƣờng.  

- Công ty đã đƣợc Sở tài nguyên Môi trƣờng cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất 

thải nguy hại mã số QLCTNH: 35.000350.Tcấp lại lần 03 ngày 4/8/2020 (sổ đƣợc 

đính kèm phần phụ lục). 

- Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, 

nguy hại số 30210224/TT-XMHL/XL ngày 1/7/2021 với Công ty cổ phần môi trƣờng 

Thuận Thành để thu gom xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại cho nhà 

máy (hợp đồng đƣợc đính kèm phần phụ lục). 

Dự án thuộc trƣờng hợp không có điều chỉnh về loại, khối lƣợng chất thải nguy 

hại so với giấy phép môi trƣờng đƣợc cấp (Giấy đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy 

hại cho nhà máy), các nội dung về loại, khối lƣợng chất thải nguy hại theo sổ đăng ký 

chủ nguồn thải chất thải nguy hại đƣợc cấp nhƣ sau: 

Bảng 3.17 Khối lƣợng và chủng loại CTNH phát sinh hàng năm 

TT 
Tên chất thải 

Trạng thải tồn tại 

(Rắn, lỏng, bùn) 

Số lƣợng TB 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

1 Vỏ hộp mực in Rắn 2 080204 

2 Bóng đèn huỳnh quang 

hỏng 
Rắn 10 160106 

3 Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
Lỏng 500 170203 

4 Vỏ bao bì thải bằng kim loại 

dính chất thải nguy hại 
Rắn 120 180102 

5 Vỏ bao bì bằng nhựa dính 

chất thải nguy hại 
Rắn 72 180103 

6 bao bì cứng thải khác (chai 

lọ thuỷ tinh dính hoá chất) 
Rắn 15 180104 

7 Chất hấp thụ vật liệu lọc, 

giẻ lau, vải bảo vệ thải bị  
Rắn 120 180201 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
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nhiễm các thành phần nguy 

hại 

8 Chất thải từ hệ thống xử lý 

khí thải 
Rắn 120 070201 

9 Pin, ắc quy, chì thải Rắn 120 190601 

10 Các loại sáp và mỡ thải Rắn 60 170704 

11 Que hàn thải Rắn 10 070401 

12 Xỉ hàn Rắn 3 070402 

13 Dung môi thải từ phòng thí 

nghiệm 
Lỏng 300 190804 

(Nguồn: Công ty CP xi măng Hoàng Long)  

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Để giảm tiếng ồn do các động cơ diezen: Cơ sở đã cho kiểm tra thiết bị  

thƣờng xuyên và đảm bảo chế độ kiểm định, bảo dƣỡng xe máy theo đúng định  kỳ 

quy định. 

- Duy tu, bảo dƣỡng mặt đƣờng thƣờng xuyên phẳng nhẵn, bê tông hoá đƣờng 

nội bộ nhà máy; 

- Quy định tốc độ và cấm bóp còi khi xe đi qua những nơi đông dân cƣ, trƣờng   

học, trạm y tế,... 

 Để hạn chế tiếng ồn phát sinh trong dây chuyền sản xuất ảnh hƣởng đến công 

nhân làm việc tại nhà máy, chủ đầu tƣ đã bố trí công nhân thƣờng xuyên kiểm tra độ 

mòn chi tiết và thƣờng kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hƣ hỏng.   

 Nhằm hạn chế tối đa các ảnh hƣởng có thể gây nên từ quá trình sản xuất, nhà 

máy đã thực hiện công tác hạn chế tiếng ồn nhƣ: trang bị nút bịt tai cho công nhân 

viên, bố trí thời gian làm việc hợp lý tại các khâu gây ồn cao, thƣờng xuyên kiểm tra 

và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phƣơng tiện bảo hộ lao động của công nhân.  

 - Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ quá trình sản xuất xi măng:  

+ Bố trí hàng rào cây xanh cách ly, hàng rào đƣợc trồng phân tầng có khả năng 

cản tiếng ồn. Sóng âm thanh truyền qua các lùm cây sẽ bị phản xạ qua lại nhiều lần và 

năng lƣợng âm sẽ giảm đi rõ rệt, do đó cây xanh có khả năng hút âm, giảm tiếng ồn. 

Các dãy cây xanh dày đặc rộng 10 - 15 m có thể giảm tiếng ồn 15- 18dB. Khả năng 

giảm tiếng ồn của cây xanh không những phụ thuộc vào loại cây mà còn phụ thuộc 

vào cách bố trí cây cần phối hợp các cây có tán, có lùm, các khóm cây bụi cây và các 

dậu cây. Diện tích cây xanh đã trồng trong khu vực nhà máy là 72.025 m
2
 (chủ yếu là 

khu vực phía Đông nhà máy, dọc theo các tuyến đƣờng và khu văn phòng).Các loại 

cây chủ yếu đƣợc trồng trong diện tích nhà máy là cây keo tai tƣợng,bạch đàn, xà cừ, 

cau, cây ăn quả nhƣ nhãn và các loại cây xanh tiểu cảnh có khả năng ngăn bụi, giảm 

nhiệt, tiếng ồn độ rung và tạo cảnh quan cho nhà máy. 
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 + Sử dụng gạch khí trƣng áp trong xây dựng nhà xƣởng. Loại gạch này có độ 

xốp cao làm tăng khả năng cách nhiệt, cách âm. 

 + Trong quá trình xây dựng nền móng công trình, tại khu vực đặt dây chuyền, 

đặc biệt là khu vực đặt máy trộn nguyên liệu và máy nghiền đƣợc công ty thiết kế nên 

móng có khả năng chống rung, từ đó giảm thiểu đáng kể ảnh hƣởng từ độ rung của các 

máy sản xuất ra xung quanh. 

 3.6. 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. Phƣơng án PCCC 

Công ty đã đƣợc Phòng cảnh sát PCCC (Phòng PC66) - Công an tỉnh Hà Nam 

cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy số 01+02+03+04/TD-

PCCC ngày 09 tháng 5 năm 2008. 

- Công ty đã bố trí các trang bị PCCC theo quy định, có sự xác nhận của cảnh 

sát PCCC cấp có thẩm quyền. Hiện tại nhà máy đã bố trí đƣợc 30 bình MT3 CO2, 50 

bình MZL4, 39 bình MZL8, 02 bình MLZ35. 

- Xây dựng nội qui, qui định về phòng cháy chữa cháy. 

- Chủ dự án đã bố trí trên đƣờng dẫn nƣớc vị trí lấy nƣớc cứu hoả theo đúng 

quy định, xây dựng các đƣờng ống chờ, lắp đặt thêm một máy bơm chạy dầu (ngoài 

máy bơm điện) để bơm nƣớc phục vụ khi xảy ra cháy nổ.  

- Nƣớc trong hồ điều hòa (diện tích 8.920 m
2
 ) và hồ nƣớc phục vụ sản xuất- hồ 

nƣớc cứu hỏa của nhà máy (diện tích 2.800 m
2
) hoàn toàn đáp ứng nhu cầu sử dụng 

nƣớc cứu hỏa trong 3h khi có hỏa hoạn xảy ra. 

- Đƣờng nội bộ trong nhà máy và giữa các khu sản xuất đảm bảo khoảng cách 

theo quy định, đảm bảo thông suốt cho phƣơng tiện chữa cháy thao tác, đảm bảo cho 

các tia nƣớc từ vòi rồng xe cứu hoả có thể khống chế đƣợc bất kỳ lửa phát sinh ở vị trí 

nào trong nhà máy. 

- Bố trí sơ đồ thoát hiểm tại đầu mối lối đi, các cửa thoát hiểm trong khu vực 

các kho, xƣởng để di dời ngƣời và tài sản khi xảy ra sự cố. 

- Lắp đặt biển báo cấm tại khu vực cấm lửa ở trạm biến áp. 

- Thành lập đội PCCC theo qui định. 

- Hàng năm lập và tổ chức thực tập PCCC cho cán bộ công nhân trong nhà 

máy. 

- Kiểm tra định kỳ mức độ tin cậy của các thiết bị an toàn (báo cháy, chữa 

cháy,...) và có các biện pháp thay thế kịp thời. 

- Nghiêm cấm công nhân không đƣợc hút thuốc hay mang chất gây cháy vào 

khu vực sản xuất, kho chứa nhiên liệu. 
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- Thiết kế,lắp đặt biển báo PCCC, tiêu lệnh PCCC dễ thấy và rõ ràng để thực 

hiện. 

 b. Phòng chống và khắc phục sự cố hư hỏng trạm XLNT  tập trung 

  Để hạn chế sự cố trạm xử lý nƣớc thải tập trung, Công ty đã thực hiện các biện 

pháp sau:  

  - Nhận chuyển giao và đào tạo nhân lực để vận hành trạm xử lý nƣớc thải theo 

hƣớng dẫn của nhà cung cấp thiết bị. 

  - Vận hành trạm xử lý nƣớc thải theo đúng quy trình kỹ thuật. 

  - Thƣờng xuyên bảo dƣỡng, thay thế các thiết bị. 

  - Luôn dự trữ các thiết bị có nguy cơ hỏng cao nhƣ: các máy bơm, phao, van, 

thiết bị sục khí và các thiết bị chuyển động khác,... để kịp thời thay thế khi hỏng hóc.  

  - Hóa chất sử dụng phải tuân theo sự hƣớng dẫn của nhà sản xuất. 

 3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác:  

Biện pháp giảm thiểu nhiệt dư: 

 Quá trình sản xuất clinker và xi măng của nhà máy đã thải ra môi trƣờng một 

lƣợng nhiệt khá lớn, gây lãng phí năng lƣợng. Với công nghệ sản xuất xi măng tiên 

tiến đƣợc ứng dụng tại nhà máy đã giảm thiểu đến mức tối đa lƣợng nhiệt lãng phí, tuy 

nhiên, vẫn còn đáng kể một lƣợng nhiệt tổn thất ra ngoài môi trƣờng. 

 Trên cả nƣớc, tình trạng thiếu điện vẫn thƣờng xảy ra, do đó vấn đề tiết kiệm 

điện và sử dụng nguồn nhiệt thừa để phát điện là cấp bách. Theo tính toán, với 1 tấn 

khí thải có thể sản xuất ra 3 - 4 kWh điện. Nhƣ vậy, với lƣợng nhiệt đang thải ra từ nhà 

máy nếu đƣợc tận dụng đƣợc sẽ giúp tạo ra một lƣợng điện năng đáng kể để quay lại 

phục vụ quá trình sản xuất. 

 Để thực hiện việc tận dụng nhiệt dự để phát điện, Công ty CP xi măng Hoàng 

Long dự kiến lộ trình, tiến độ thực hiện là từ quý IV năm 2023 (cụ thể sẽ đƣợc đề cập 

trong dự án riêng). 

3.8. Biện pháp bảo vệ môi trƣờng đối với nguồn nƣớc công trình thủy lợi 

khi có hoạt động xả nƣớc thải vào công trình thủy lợi:  

- Thƣờng xuyên duy trì các biện pháp xử lý nƣớc thải và kiểm tra hệ thống xử lý nƣớc 

thải. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, đảm bảo các nắp đậy của các bể xử lý, các thùng chứa 

chất thải. Kịp thời phát hiện các sự cố để khắc phục, nhằm đảm bảo tính hiệu quả của 

hệ thống, không gây ô nhiễm tới môi trƣờng. 
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- CTNH đƣợc lƣu giữ trong kho có mái che riêng biệt, không để CTNH rơi 

xuống sàn nhà và lẫn với các chất thải thông thƣờng khác. Nhƣ vậy, CTNH không thể 

xâm nhập vào các nguồn nƣớc sử dụng và nguồn nƣớc thải của cơ sở. 

- Các thùng chứa chất thải rắn thông thƣờng đƣợc đội vệ sinh vận chuyển ra 

ngoài vào cuối mỗi ngày để đơn vị có chức năng đến thu gom. Không để chất thải tồn 

đọng nhiều ngày, rơi vãi xuống nền của cơ sở. 

- Đƣờng giao thông nội bộ đƣợc quét dọn sạch sẽ. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, nạo vét, vệ sinh, tu sửa các đƣờng thoát nƣớc. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, nạo vét, vệ sinh, tu sửa cống thoát, hố ga lƣới chắn rác. 

- Định kỳ nạo vét bùn thải từ các bể xử lý nƣớc thải với tần suất 03 - 06 

tháng/lần. 

- Giáo dục ý thức vệ sinh môi trƣờng và vệ sinh cho cán bộ, công nhân viên, 

ngƣời dân và khách hàng. 

- Công ty định kỳ quan trắc chất lƣợng nƣớc thải đầu ra của hệ thống xử lý nƣớc 

thải sinh hoạt tập trung để sớm phát hiện các sự cố. 

- Trƣờng hợp nguồn nƣớc thải của công ty làm ảnh hƣởng đến năng suất cây 

trồng của bà con nông dân khu vực  kênh tiêu chung cho các nhà máy xi măng, các địa 

phƣơng lân cận thuộc địa phận xã Thanh Nghị, công ty sẽ phối hợp cùng với địa 

phƣơng thống kê số lƣợng thiệt hại và đền bù cho bà con đồng thời cải tiến hệ thống 

xử lý nƣớc thải đảm bảo chất lƣợng đầu ra theo quy chuẩn hiện hành không gây ô 

nhiễm môi trƣờng. 

- Khi xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý nƣớc thải, sự cố đƣờng ống dẫn nƣớc 

thải: Cơ sở sẽ gom toàn bộ nƣớc thải phát sinh tại cơ sở vào bể điều hòa 14m
3
 (kích 

thƣớc 2,85x2,017x2,5m) để khắc phục sự cố (thời gian lƣu nƣớc thải tại bể điều hòa là 

16,8 giờ). Ngoài ra công ty đơn vị sẽ tăng cƣờng các chế phẩm cũng nhƣ hóa chất để 

khử trùng, sao cho hiệu suất xử lý cao nhất, công ty thực hiện biện pháp sử dụng tiết 

kiệm nƣớc nhằm mục đích giảm lƣợng nƣớc thải phát sinh và tái sử dụng nƣớc sau trạm 

xử lý dùng cho mục đích tƣới cây trong khuôn viên nhà máy. 

- Khi xảy ra sự cố công trình thủy lợi không thể tiếp nhận nƣớc thải: Chủ cơ sở sẽ 

dừng hoạt động xả thải, thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý nƣớc thải đến 

khi chất lƣợng nƣớc nguồn tiếp nhận trở lại bình thƣờng. Trƣờng hợp chất lƣợng 

nguồn tiếp nhận bị ô nhiễm kéo dài cơ sở sẽ xin ý kiến cơ quan chức năng tiến hành 

đấu nối xả thải sang khu vực tiếp nhận khác. 
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- Công ty sẽ cập nhật thƣờng xuyên các giải pháp công nghệ xử lý mới trong công 

nghệ xử lý nƣớc thả để từng bƣớc nâng cao chất lƣợng nƣớc thải đảm bảo theo QCVN 

hiện hành. 

3.9. Các nội dung thay đổi so với bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trƣờng 

đƣợc phê duyệt:  

Các công trình bảo vệ môi trƣờng của dự án đã đƣợc điều chỉnh, thay đổi so với 

bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trƣờng đƣợc phê duyệt nhƣ sau: 

Bảng 3.18: Các công trình đã điều chỉnh so với bản đăng ký đạt tiêu chuẩn 

môi trƣờng đƣợc phê duyệt 

STT 

Tên công 

trình bảo vệ 

môi trƣờng 

Phƣơng án đề xuất trong 

bản đăng ký đạt tiêu 

chuẩn môi trƣờng 

Phƣơng án điều chỉnh, thay 

đổi đã thực hiện 

1. 
Công trình xử 

lý nƣớc thải 

Dự kiến nƣớc thải sản xuất 

(nƣớc rửa thiết bị sản xuất) 

sau khi đƣợc tách dầu mỡ và 

nƣớc thải sinh hoạt đƣợc xử 

lý chung tại trạm xử lý nƣớc 

thải bằng phƣơng pháp xử lý 

sinh học. Nƣớc thải đƣợc 

dẫn ra bể điều hòa, sau đó 

đƣợc bơm lên bể xử lý sinh 

học aeroten, sau đó đƣợc 

dẫn ra bể lắng. Nƣớc sau xử 

lý đƣợc thải ra hồ điều hòa. 

Từ đó có thể bơm trở lại để 

làm mát thiết bị. 

Do quá trình sản xuất thực tế 

không phát sinh nƣớc thải rửa 

thiết bị, nên công ty không 

phải đầu tƣ công trình xử lý 

nƣớc thải rửa thiết bị sản xuất 

nhƣ dự kiến, nƣớc thải sản 

xuất chỉ bao gồm nƣớc thải 

phát sinh từ quá trình làm mát 

nên toàn bộ lƣợng nƣớc này 

đƣợc thu gom về bể chứa để 

lắng cặn và làm mát sau đó 

đƣợc bơm tuần hoàn sử dụng, 

trong quá trình đó sẽ bổ sung 

thêm lƣợng nƣớc thất thoát do 

bốc hơi.
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CHƢƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG  

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải: 

- Nguồn phát sinh nước thải: Nƣớc thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán 

bộ công nhân viên trong nhà máy 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 20 m
3
/ngày đêm 

- Dòng nước thải: là dòng nƣớc thải sau xử lý xả vào nguồn tiếp nhận 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của chất ô nhiễm theo dòng nước thải:  

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của chất ô nhiễm  

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

Cột A 

C Cmax 

1 pH - 5 - 9 5 - 9 

2 BOD5 mg/l 30 36 

3 TSS mg/l 50 60 

4 TDS mg/l 5 6 

5 Sunfua  mg/l 30 36 

6 Amoni mg/l 500 600 

7 Nitrat mg/l 1 1,2 

8 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 6 7,2 

9 Dầu mỡ động thực vật mg/l 5 6 

10 Phosphat
 

mg/l 10 12 

11 Coliform MPN/100ml 3.000 3.000 

Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt. 

Áp dụng cột A -quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán 

giá trị tối đa cho phéptrong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước được 

dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

Cmax = C x K 

+ Cmax là nồng độ tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải sinh 

hoạt khi thải ra nguồn nước tiếp nhận. 

+ C là giá trị nồng độ của thông số ô nhiễm. 

+  K là hệ số tính tới quy mô, loại hình cơ sở sản xuất. K = 1,2 - Áp dụng cho cơ 

sở dưới 500 người. 

 

 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 
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+ Vị trí xả thải:  01 điểm xả nƣớc thải sau hệ thống xử lý nƣớc thải vào công 

trình thuỷ lợi (kênh tiêu chung cho các nhà máy xi măng, các địa phƣơng lân cận xã 

Thanh Nghị) 

+ Toạ độ xả thải: X= 2257548; Y= 593286 (hệ quy chiếu VN 2000, kinh tuyến 

trục 105
0
, múi chiếu 3

0
) 

+ Phƣơng thức xả thải: Tự chảy 

+ Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: kênh tiêu chung cho các nhà máy xi măng, các địa 

phƣơng lân cận xã Thanh Nghị 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

- Nguồn phát sinh khí thải: 

Bảng 4.2 Nguồn phát sinh khí thải 

STT Khu vực phát sinh khí thải 
Số lƣợng 

ống khói 

Đƣờng 

kính ống 

khói 

(mm) 

Chiều 

cao ống 

khói (m) 

1  Ống khói khu vực nghiền đá vôi 01 500 20 

2  Ống khói khu vực nhà nghiền liệu 01 2.200 72 

3  Ống khói khu vực làm nguội clinker 01 1.700 22 

4  Ống khói khu vực nhà nghiền than 01 750 29 

5  Ống khói khu vực nhà nghiền xi măng 01 1.600 29,5 

6  Ống khói khu vực đỉnh silo xi măng 01 300 29 

7  Ống khói khu vực đóng bao 01 800 19,1 

 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa:  

Bảng 4.3 Lƣu lƣợng xả khí thải  

STT Khu vực phát sinh khí thải 
Lƣu lƣợng xả khí thải 

tối đa xin cấp phép (*) 

1 Ống khói khu vực nghiền đá vôi 11.160 m
3
/h 

2 Ống khói khu vực nhà nghiền liệu 330.000 m
3
/h 

3 Ống khói khu vực làm nguội clinker 160.000 m
3
/h 

4 Ống khói khu vực nhà nghiền than 35.712 m
3
/h 

5 Ống khói khu vực nhà nghiền xi măng 133.650m
3
/h 

6 Ống khói khu vực đỉnh silo xi măng 6.900 m
3
/h 

7 Ống khói khu vực đóng bao 21.762 m
3
/h 

Ghi chú: (*) Lưu lượng khí thải tối đa xin cấp phép được dự kiến trong bảng 

được căn cứ theo thông số thiết bị xả khí thải tối đa đã lắp đặt của nhà máy, lưu lượng 

xả thực tế trong quá trình hoạt động của nhà máy sẽ thấp hơn 

- Dòng khí thải: là 7 dòng khí thải sau xử lý thải ra môi trƣờng xung quanh  
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- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

Bảng 4.4 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của chất ô nhiễm theo dòng 

khí thải: 

STT Vị trí lấy mẫu Chất ô nhiễm 
Giới hạn của các chất ô 

nhiễm  

1 
Ống khói khu vực nghiền 

đá vôi 

Bụi, lƣu lƣợng QCVN19:2009/BTNMT: 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô 

cơ  

Cột B: Quy định nồng độ C 

của bụi và các chất vô cơ 

làm cơ sở tính giá trị tối đa 

cho phép trong khí thải 

công nghiệp đối với Các cơ 

sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh, dịch vụ công nghiệp 

hoạt động kể từ ngày 16 

tháng 01 năm 2007 

2 
Ống khói khu vực nhà 

nghiền than 

Bụi, lƣu lƣợng thải 

3 
Ống khói khu vực nhà 

nghiền liệu 

Nhiệt độ, Bụi, lƣu 

lƣợng thải, SO2, 

CO, NO2 

4 
Ống khói khu vực làm 

nguội clinker 

Nhiệt độ, Bụi, lƣu 

lƣợng thải, SO2, 

CO, NO2 

5 
Ống khói khu vực nhà 

nghiền xi măng 

Bụi, lƣu lƣợng 

6 
Ống khói khu vực silo xi 

măng 

Bụi, lƣu lƣợng thải 

7 
Ống khói khu vực đóng 

bao 

Bụi, lƣu lƣợng 

 

- Vị trí, phương thức xả khí thải: 

Bảng 4.5 Vị trí, phƣơng thức xả khí thải 

STT Vị trí xả khí Phƣơng thức xả khí thải 

1 Ống khói khu vực nghiền đá vôi Tự động xả 

2 Ống khói khu vực nhà nghiền than Tự động xả 

3 Ống khói khu vực nhà nghiền liệu Tự động xả 

4 Ống khói khu vực làm nguội clinker Tự động xả 

5 Ống khói khu vực nhà nghiền xi măng Tự động xả 

6 Ống khói khu vực silo xi măng Tự động xả 

7 Ống khói khu vực đóng bao Tự động xả 
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Chƣơng V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

5. 1. Kết quả vận hành thử nghiệm công trình XLCT  đã thực hiện: 

5.1.1. Kết quả đánh giá hiệu quả của công trình xử lý nƣớc thải: 

 Việc lấy mẫu này đƣợc thực hiện bởi Công ty CP kỹ thuật và môi trƣờng Việt 

Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Phú Sơn, trong khuôn khổ hợp đồng giữa Công ty 

CP xi măng Hoàng Long và Công ty Cổ phần Phú Sơn.  

Công ty CP kỹ thuật và môi trƣờng Việt Nam chịu trách nhiệm lấy mẫu, đo đạc 

và phân tích các thông số môi trƣờng. Việc lấy mẫu và phân tích mẫu sẽ tuân thủ các 

yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Thông tin về đơn vị quan 

trắc và các thiết bị, quan trắc, phƣơng pháp phân tích nhƣ sau: 

- Tên và địa chỉ liên hệ của đơn vị thực hiện việc quan trắc môi trường: 

+ Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng phối hợp để 

thực hiện quan trắc là Công ty CP kỹ thuật và môi trƣờng Việt Nam   

+ Đại diện đơn vị quan trắc: Ông Nguyễn Minh Tuyến   

+ Chức vụ: Giám đốc 

+ Địa chỉ: LK U08-33 khu D, KĐT mới Dƣơng Nội, phƣờng Yên Nghĩa, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội 

+ Điện thoại liên hệ: 024.228.00.777    

- Thời gian, tần suất thực hiện lấy mẫu môi trường như sau: 

+ Trong thời gian đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và 

hiệu quả của công trình xử lý nƣớc thải: 15 ngày/lần trong 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận 

hành thử nghiệm. 

+ Trong thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành của công trình xử lý 

nƣớc thải: 01 ngày/lần trong 07 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh. 

Thời gian lấy mẫu môi trƣờng trong giai đoạn vận hành chạy thử nghiệm nhƣ 

sau: 

Bảng 5.1. Thời gian lấy mẫu phân tích 

STT Số lần lấy mẫu Thời gian lấy mẫu 

I Trong thời gian đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất 

1 Lần 1 15/09/2021 

2 Lần 2 30/09/2021 

3 Lần 3 15/10/2021 

4 Lần 4 30/10/2021 

5 Lần 5 15/11/2021 
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II Trong thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành 

1 Lần 6 30/11/2021 

2 Lần 7 01/12/2021 

3 Lần 8 02/12/2021 

4 Lần 9 03/12/2021 

5 Lần 10 04/12/2021 

6 Lần 11 05/12/2021 

7 Lần 12 06/12/2021 

- Phương pháp đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu được sử dụng:  

Thông tin về các thiết bị, quan trắc, phƣơng pháp phân tích nhƣ sau: 

 Bảng 5.2. Thông tin về các thiết bị quan trắc và phòng thí nghiệm phục vụ 

cho công tác quan trắc của cơ sở 

STT Tên thiết bị 
Model thiết 

bị 

Hãng sản 

xuất 

Tần suất 

hiệu chuẩn 

Thời gian 

hiệu chuẩn 

I Thiết bị quan trắc 

1.  Máy GPS 72H Garmin 72H Đài Loan 1 năm/lần 4/2021 

2.  

Máy đo nhanh 

một số chỉ tiêu 

trong nƣớc, cầm 

tay- Hanna 

HANNA - 

HI 981 
Italia 1 năm/lần 4/2021 

3.  Máy ảnh Sony Sony 
Trung 

Quốc 

Bảo trì 

bảo dƣỡng hàng năm 

II Thiết bị thí nghiệm 

1.  Cân phân tích OHAUS Rumani 1 năm/lần 10/2021 

2.  Máy đo pH để bàn 
HANNA 

HI221 
Rumani 1 năm/lần 10/2021 

3.  
Máy đo DO để 

bàn 
HI2400 Italia 1 năm/lần 10/2021 

4.  
Máy phá mẫu 

COD 
ECO8 Italia 1 năm/lần 10/2021 

5.  Máy đo quang INESA 
Trung 

Quốc 
1 năm/lần 10/2021 

6.  Tủ sấy HY101 
Trung 

Quốc 
1 năm/lần 10/2021 

7.  
Máy cất nƣớc 

1 lần 
TT-98-II 

Trung 

Quốc 
1 năm/lần 10/2021 

8.  Bếp cách thủy HH-6 Trung 1 năm/lần 10/2021 
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STT Tên thiết bị 
Model thiết 

bị 

Hãng sản 

xuất 

Tần suất 

hiệu chuẩn 

Thời gian 

hiệu chuẩn 

Quốc 

9.  Cân định lƣợng JPT-2 Việt Nam 1 năm/lần 10/2021 

10.  Tủ hút khí độc THK 01 Việt Nam 1 năm/lần 10/2021 

11.  Bình hút ẩm THA 01 
Trung 

Quốc 
1 năm/lần 10/2021 

12.  Tủ hóa chất THC 01 Việt Nam 1 năm/lần 10/2021 

13.  Nhiệt kế NK 01 
Trung 

Quốc 
1 năm/lần 10/2021 

14.  Máy khuấy từ Hana Rumani 1 năm/lần 10/2021 

15.  Máy AAS 
Spectra- AAS 

240 
Mỹ 1 năm/lần 10/2021 

16.  Tủ ấm IN-110 Đức 1 năm/lần 10/2021 

17.  Tủ khử trùng SK-302U Hàn quốc 1 năm/lần 10/2021 

18.  Nồi hấp BXM-30R 
Trung 

Quốc 
1 năm/lần 10/2021 

 

Bảng 5.3. Phƣơng pháp đo tại hiện trƣờng 

Tên thông số Phƣơng pháp đo Dải đo 
Ghi 

chú 

Thành phần môi trƣờng nƣớc thải, nƣớc mặt 

pH TCVN 6492:2011 2÷12 - 

 

 

Bảng 5.4. Phƣơng pháp phân tích trong phòng thí nghiệm 

STT Thông số Phƣơng pháp phân 

tích 

Giới hạn phát 

hiện 

Giới hạn báo 

cáo 

1.  pH TCVN 6492:2011 2 - 12 2 - 12 

2.  TSS TCVN 6625:2000 5,0 mg/l 5,0 mg/l 

3.  BOD5 TCVN 6001-1:2008 1 mg/l 1 mg/l 

4.  Coliform TCVN 6187-2:1996 3 MPN/100 ml 3MPN/100 ml 

5.  NH4
+
 TCVN 6179-1:1996 0,02 mg/l 0,02 mg/l 

6.  S
2-

 TCVN 6637:2000 0,025 mg/l 0,025 mg/l 
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STT Thông số Phƣơng pháp phân 

tích 

Giới hạn phát 

hiện 

Giới hạn báo 

cáo 

7.  Dầu mỡ động 

thực vật 

SMEWW 

5520B&F:2012 

0,3 mg/l 0,3 mg/l 

8.  Tổng chất rắn 

hoà tan 

SOP-MTKS-HQ40d 0÷1.999 mg/l 0÷1.999 mg/l 

9.  NO3
-
 TCVN 6180:1996 0,025 mg/l 0,025 mg/l 

10.  PO4
3-

 TCVN  6202:2008 0,01 mg/l 0,01mg/l 

11.  TDS SOP-MTKS-ĐN09/01 0,0-1000 mg/l 0,0-1000 mg/l 

 

- Kết quả đánh giá hiệu suất của hệ thống xử lý nước thải theo bảng sau: 
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Bảng 5.5. Chất lƣợng môi trƣờng nƣớc thải trƣớc và sau khi xử lý 

Lần đo 

đạc, lấy 

mẫu 

phân  

tích, quy 

chuẩn kỹ 

thuật về 

chất thải 

đƣợc áp 

dụng 

Thông số môi trƣờng của dự án 

Thông 

số pH 

BOD5 

(20
o
C) 

Tổng chất 

rắn lơ 

lửng(mg/l

) 

Tổng chất 

rắn hòa 

tan(mg/l) 

Amoni 

(NH4
+
_N) 

(mg/l) 

Nitrat 

(NO3
-

_N)(mg/l) 

Sunfua (S
2-

_H2S) 

(mg/l) 

Phosphat 

(PO4
3-

_P)(mg/l) 

 

Dầu mỡ 

động 

thực vật 

(mg/l) 

Chất 

hoạt 

động bề 

mặt 

(mg/l) 

Tổng 

Coliforms 

(mg/l) 

Trƣ

ớc 

Sa

u 

Trƣ

ớc 

Sa

u 

Trƣ

ớc 
Sau 

Trƣ

ớc 
Sau 

Trƣ

ớc 

Sa

u 

Trƣ

ớc 
Sau 

Trƣ

ớc 
Sau 

Trƣ

ớc 
Sau 

Trƣ

ớc 

Sa

u 

Trƣ

ớc 

Sa

u 

Trƣ

ớc 
Sau 

Lần 1 

ngày 

15/09/202

1 

6,8 
7,

1 
64 9 54 9 510 310 

16,2

0 

0,7

4 
2,10 6,33 0,19 

<0,01

5 

4,1

4 

0,2

1 
4,6 

1,

2 

1,8

5 

0,2

2 
7500 

240

0 

Lần 2 

ngày 

30/09/202

1 

6,2 
6,

6 
69 11 61 12 640 320 

15,8

4 

0,8

1 
1,85 8,22 0,15 

<0,01

5 

4,0

6 

0,2

5 
5,4 1 

2,0

2 

0,5

5 
6400 

280

0 

Lần 3 

ngày 

15/10/202

1 

6,5 
6,

9 
98 13 74 14 670 380 

14,4

0 

1,1

4 
2,41 9,16 0,21 

<0,01

5 

4,0

0 

0,1

1 
5 

1,

7 

2,7

9 

0,2

5 
9000 

230

0 

Lần 4 

ngày 

30/10/202

1 

6,4 
6,

9 
119 21 190 48 680 340 

15,2

9 

0,1

3 
2,18 7,94 0,16 

<0,01

5 

2,2

7 

0,1

2 
4,6 

0,

7 

1,7

8 

0,2

5 
7500 

210

0 

Lần 5 6,3 7, 92 20 79 44 650 360 13,7 0,6 1,31 6,95 0,11 <0,01 3,6 0,7 5,0 1, 1,8 0,4 11.0 210
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ngày 

15/11/202

1 

3 0 1 5 0 3 6 9 6 00 0 

Lần 6 

ngày 

30/11/202

1 

7,4 
7,

6 
169 14 84 15 520 340 

15,1

0 

0,3

0 
1,97 6,35 0,10 

<0,01

5 

2,4

8 

0,3

9 
3,9 

1,

0 

1,2

2 

0,2

5 

1400

0 

200

0 

Lần 7 

ngày 

01/12/202

1 

- 
7,

4 
- 

7,

4 
- 13 - 340 - 

0,4

2 
- 7,23 - 

<0,01

5 
- 

0,4

8 
- 

0,

7 
- 

0,3

1 
- 

210

0 

Lần 8 

ngày 

02/12/202

1 

- 
7,

2 
- 8 - 10 - 330 - 

0,4

2 
- 6,87 - 

<0,01

5 
- 

0,5

9 
- 

0,

8 
- 

0,2

1 
- 

200

0 

Lần 9 

ngày 

03/12/202

1 

- 
7,

2 
- 9 - 11 - 330 - 

0,3

5 
- 6,15 - 

<0,01

5 
- 

0,4

7 
- 

0,

8 
- 

0,2

8 
- 

140

0 

Lần 10 

ngày 

04/12/202

1 

- 
6,

8 
- 13 - 9 - 320 - 

0,4

8 
- 7,14 - 

<0,01

5 
- 

0,4

1 
- 

0,

9 
- 

0,3

5 
- 

150

0 

Lần 11 

ngày 

05/12/202

1 

- 
6,

7 
- 12 - 15 - 320 - 

0,3

9 
- 6,70 - 

<0,01

5 
- 

0,4

5 
- 

0,

7 
- 

0,2

2 
- 

200

0 

Lần 12 - 7, - 10 - 16 - 320 - 0,3 - 5,64 - <0,01 - 0,3 - 0, - 0,1 - 150
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ngày 

06/12/202

1 

4 6 5 1 8 9 0 

QCVN 

14:2008/

BTNMT 

(Cột B) 

5 - 9 50 100 1.000 10 50 4 10 10 50 5000 

Hiệu 

suất xử 

lý 

max(%) 

- 92 83 50 99 (*) 93 97 85 91 86 
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Ghi chú 

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

Cột B: quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt khi xả 

vào nguồn nƣớc không dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt. 

(*) Nguyên nhân kết quả Nitrat trong nƣớc thải sau xử lý lớn hơn trƣớc xử lý là 

do nguồn nƣớc thải của dự án chủ yếu là nƣớc thải sinh hoạt (hàm lƣợng Amoni cao) 

nên trong quá trình xử lý nƣớc thải sẽ diễn ra các phản ứng Nitrat hóa làm gia tăng 

nồng độ  nồng độ Nitrat trong nƣớc thải sau xử lý, tuy nhiên nồng độ vẫn đảm bảo 

nồng độ nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT 

 Quá trình đƣợc diễn ra nhƣ sau: 

- NH3 trong nƣớc sẽ chuyển hóa thành NH4
+
 theo phản ứng hóa học: 

NH3 + H2O -> NH4
+
 + OH

–
 

- Nitrat hóa diễn ra gồm 2 giai đoạn đƣợc thực hiện bởi 2 nhóm vi khuẩn nối tiếp 

nhau bao gồm: 

 Giai đoạn 1: Chuyển hóa NH4
+
 thành NO2

– 
bởi nhóm vi khuẩn Nitrite hóa 

NH4+  + 1,5 O2  ->  NO2 + 2H
+
 + H2O 

Trong giai đoạn này, vi khuẩn tham gia mạnh nhất trong quá trình Nitrite hóa là 

những loại vi khuẩn vô cơ tự dƣỡng, chúng chuyển hóa NH4
+
 thành NO2

– 
sẽ sinh ra 

năng lƣợng sử dụng cho hoạt động sống của các vi khuẩn nitrite hóa. 

Trong tự nhiên vi khuẩn Nitrite hiện diện rất nhiều nhƣ: Nitrosmonas và 

Nitrosococcus, Nitrosopira. chúng giống nhau về mặt sinh lý, sinh hóa nhƣng lại khác 

nhau về đặc điểm hình thái và cấu trúc của tết bào. Sự có mặt của các nhóm vi khuẩn 

Nitrite sẽ giúp loại bỏ đƣợc NH4
+
 đồng thời sẽ làm giảm hàm lƣợng NH3 trong nƣớc. 

 Giai đoạn 2: Chuyển hóa NO2
–
 thành NO3

–
 bởi nhóm vi khuẩn Nitrat hóa 

NO2 + 0,5 O2 -> NO3 

Trong giai đoạn này, nhóm vi khuẩn Nitrite hóa sẽ thực hiện chuyển hóa NO2
–

 thành NO3
– 
(đây là sản phẩm cuối cùng của quá trình Nitrat hóa). Nhóm vi khuẩn 

tham gia vào quá trình này cũng là các loại vi khuẩn hóa vô cơ cơ tự dƣỡng bao 

gồm: Nitrobacter và Nitrospira là những nhân tố chính thúc đẩy quá trình. Do vậy quá 

trình xử lý nƣớc thải sinh hoạt bằng phƣơng pháp sinh học sẽ làm cho nồng độ Nitrat 

trong nƣớc thải sau xử lý lớn hơn trƣớc xử lý 
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Nhận xét: Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc thải sau hệ thống xử lý cho thấy tất cả 

các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong quy chuẩn cho phép theo QCVN 14: 

2008/BTNMT cột B. Kết quả trên cho thấy hiệu suất xử lý của trạm xử lý nƣớc thải đã 

đảm bảo quy chuẩn trƣớc khi xả ra nguồn tiếp nhận, công trình xử lý vận hành tốt. 

5.1.2 Kết quả đánh giá hiệu quả của công trình xử lý khí thải: 

Việc lấy mẫu này đƣợc thực hiện bởi Công ty CP kỹ thuật và môi trƣờng Việt 

Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Phú Sơn, trong khuôn khổ hợp đồng giữa Công ty 

CP xi măng Hoàng Long và Công ty Cổ phần Phú Sơn.  

Công ty CP kỹ thuật và môi trƣờng Việt Nam chịu trách nhiệm lấy mẫu, đo đạc 

và phân tích các thông số môi trƣờng. Việc lấy mẫu và phân tích mẫu sẽ tuân thủ các 

yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Thông tin về đơn vị quan 

trắc và các thiết bị, quan trắc phân tích nhƣ sau: 

- Tên và địa chỉ liên hệ của đơn vị thực hiện việc quan trắc môi trường: 

+ Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng phối hợp để 

thực hiện quan trắc là Công ty CP kỹ thuật và môi trƣờng Việt Nam   

+ Đại diện đơn vị quan trắc: Ông Nguyễn Minh Tuyến   

+ Chức vụ: Giám đốc 

+ Địa chỉ: LK U08-33 khu D, KĐT mới Dƣơng Nội, phƣờng Yên Nghĩa, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội 

+ Điện thoại liên hệ: 024.228.00.777    

- Thời gian, tần suất thực hiện lấy mẫu môi trường như sau: 

+ Trong thời gian đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và 

hiệu quả của công trình xử lý khí thải: 15 ngày/lần trong 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận 

hành thử nghiệm. 

+ Trong thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành của công trình xử lý 

khí thải: 01 ngày/lần trong 07 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh. 

Thời gian lấy mẫu môi trƣờng trong giai đoạn vận hành chạy thử nghiệm nhƣ 

sau: 

Bảng 5.6. Thời gian lấy mẫu phân tích mẫu khí 

STT Số lần lấy mẫu Thời gian lấy mẫu 

I Trong thời gian đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất 

1 Lần 1 15/09/2021 

2 Lần 2 30/09/2021 

3 Lần 3 15/10/2021 

4 Lần 4 30/10/2021 

5 Lần 5 15/11/2021 
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II Trong thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành 

1 Lần 6 30/11/2021 

2 Lần 7 01/12/2021 

3 Lần 8 02/12/2021 

4 Lần 9 03/12/2021 

5 Lần 10 04/12/2021 

6 Lần 11 05/12/2021 

7 Lần 12 06/12/2021 

 

- Thông tin về các thiết bị, quan trắc, phân tích như sau: 

+ Thiết bị quan trắc tại hiện trường: 

 Bơm lấy mẫu bụi Staplex 

 Máy đo tiếng ồn Type 2240; 

 Thiết bị lấy mẫu khí HANDY SAMPLER HS -7; 

 Máy định vị tọa độ GPS MAP 76; 

 Máy đo vi khí hậu Testo 435. 

+ Thiết bị phân tích phòng thí nghiệm: 

 Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Uvis 2800; 

 Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS Perkin elmer A400 

 

- Kết quả đánh giá hiệu suất của hệ thống xử lý khí thải theo bảng sau: 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất xi măng 

Hoàng Long tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

  Chủ đầu tư: Công ty CP xi măng Hoàng Long   
                                                                                                   62 

 

Bảng 5.7: Môi trƣờng sau hệ thống xử lý bụi trong nhà máy 

KH 
Vị trí lấy 

mẫu 

Ngày đo 

đạc lấy 

mẫu phân 

tích 

Lƣu lƣợng 

(m
3
/h) 

Kết quả (mg/Nm
3
) 

Bụi  CO  SO2  NO2 

KT1: 

Mẫu khí thải 

ống khói khu 

vực nghiền đá 

vôi; 

Lần 1 2149,6 79,6 - - - 

Lần 2 1762,2 112,2 - - - 

Lần 3 2149,9 120 - - - 

Lần 4 1876,2 118 - - - 

Lần 5 1790,6 115,8 - - - 

Lần 6 4296 112,4 - - - 

Lần 7 4235 120,3 - - - 

Lần 8 4367 114,6 - - - 

Lần 9 4311 110,5 - - - 

Lần 10 4312 124,5 - - - 

Lần 11 4301 118,3 - - - 

Lần 12 4121 116,2 - - - 

KT2: 

Mẫu khí thải 

ống khói khu 

vực nhà 

nghiền than; 

Lần 1 6498,2 91,2 - - - 

Lần 2 6712,2 95,3 - - - 

Lần 3 6498,6 91,4 - - - 

Lần 4 6712,2 93,2 - - - 

Lần 5 6820,2 90,3 - - - 

Lần 6 40.978 94,5 - - - 

Lần 7 42.678 97,5 - - - 

Lần 8 42.584 95,3 - - - 

Lần 9 42.412 95,3 - - - 

Lần 10 42.411 103,4 - - - 

Lần 11 42.410 110,4 - - - 

Lần 12 40.169 100,8 - - - 

KT3: 

Mẫu khí thải 

ống khói khu 

vực nhà 

nghiền liệu; 

Lần 1 248.002,4 83,1 82,08 10,48 493,09 

Lần 2 242.146,3 125,3 91,2 15,72 115,24 

Lần 3 224.831,6 113,6 63,84 49,78 103 

Lần 4 222.461,3 122,6 97,81 12,57 369,7 

Lần 5 250.160,3 130,6 93,48 15,72 122,2 

Lần 6 290.047 121,6 97,24 1,04 565,88 

Lần 7 285.473 118,7 96,55 2,35 622,2 

Lần 8 288.918 115,4 93,02 1,04 564,5 

Lần 9 288.412 120,4 96,33 1,04 620,4 

Lần 10 288.413 120,4 89,376 1,048 584,68 

Lần 11 288.355 123,6 88 1,57 547,08 

Lần 12 248.120 120,6 91,77 1,31 568,8 

KT4: 

Mẫu khí thải 

ống khói khu 

vực làm 

Lần 1 4024,2 87,4 6,84 0 4,8 

Lần 2 3961,2 91,7 6,84 0 5,82 

Lần 3 4026,1 94,2 51,3 41,92 17,96 
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KH 
Vị trí lấy 

mẫu 

Ngày đo 

đạc lấy 

mẫu phân 

tích 

Lƣu lƣợng 

(m
3
/h) 

Kết quả (mg/Nm
3
) 

Bụi  CO  SO2  NO2 

nguội clinker. Lần 4 3680,1 95,5 5,4 0 5,64 

Lần 5 4080,2 98,6 6,84 2,62 7,52 

Lần 6 198.012 95,6 1,21 3,66 0,8648 

Lần 7 196.587 104,6 2,81 1,04 0,99 

Lần 8 199.657 100,5 0,61 0,91 0,75 

Lần 9 199.762 106,5 1,36 2,8 1,37 

Lần 10 199.759 98,4 1,824 1,048 KPH 

Lần 11 288.355 123,6 88 1,57 547,08 

Lần 12 169.712 96,6 1,9 2,09 1,31 

KT5: 

Mẫu khí thải 

ống khói khu 

vực nhà 

nghiền xi 

măng; 

Lần 1 2464,2 92,4 - - - 

Lần 2 2617,3 152,3 - - - 

Lần 3 2462,1 148,6 - - - 

Lần 4 2512,6 155 - - - 

Lần 5 2817,1 160,7 - - - 

Lần 6 125.416 150,7 - - - 

Lần 7 135.673 144,8 - - - 

Lần 8 131.650 135,6 - - - 

Lần 9 132.947 125 - - - 

Lần 10 132.948 115,6 - - - 

Lần 11 132.900 120,8 - - - 

Lần 12 120.146 117,8 - - - 

KT6: 

Mẫu khí thải 

khu vực silo 

xi măng; 

Lần 1 3165,12 85,3 - - - 

Lần 2 3212,6 94,7 - - - 

Lần 3 3160,9 97,2 - - - 

Lần 4 3212,6 99,5 - - - 

Lần 5 3206,6 95,4 - - - 

Lần 6 2008 92,4 - - - 

Lần 7 2079 98,3 - - - 

Lần 8 2071 93,2 - - - 

Lần 9 2035 93,2 - - - 

Lần 10 2033 96,4 - - - 

Lần 11 2023 99,3 - - - 

Lần 12 2416 92,3 - - - 

KT7: 

Mẫu khí thải 

khu vực đóng 

bao. 

Lần 1 3469,6 78,6 - - - 

Lần 2 3642,8 90,3 - - - 

Lần 3 3496,1 91 - - - 

Lần 4 3612,2 89,4 - - - 

Lần 5 3743,7 85,6 - - - 

Lần 6 6271 83,1 - - - 

Lần 7 6473 85 - - - 
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KH 
Vị trí lấy 

mẫu 

Ngày đo 

đạc lấy 

mẫu phân 

tích 

Lƣu lƣợng 

(m
3
/h) 

Kết quả (mg/Nm
3
) 

Bụi  CO  SO2  NO2 

Lần 8 6132 80,2 - - - 

Lần 9 6124 87,2 - - - 

Lần 10 6126 85,2 - - - 

Lần 11 6103 88,7 - - - 

Lần 12 5430 84,7 - - - 

QCVN19:2009/BTN

MT 

Cột B
* 

- - 200 1000 500 850 

+ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ  

Cột B: Quy định nồng độ C của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối 

đa cho phép trong khí thải công nghiệp đối với Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2007;  

Nhận xét: 

- Kết quả phân tích chất lƣợng khí thải sau hệ thống xử lý cho thấy tất cả các 

chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong quy chuẩn cho phép theo - QCVN 19:2009/BTNMT: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Kết 

quả trên cho thấy hiệu suất xử lý của hệ thống xử lý đã đảm bảo quy chuẩn trƣớc khi 

xả ra môi trƣờng, công trình xử lý vận hành tốt. 

5.2. Chƣơng trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật. 

5.2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ: 

- Quan trắc nước thải:  

+ Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu nƣớc thải sau xử lý 

+ Tần suất: 03 tháng/lần 

+ Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, tổng chất rắn hòa tan, dầu mỡ động thực 

vật, Amoni, Sunfua, nitrat, phosphat, tổng các chất hoạt động bề mặt, tổng Coliforms 

+ Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt cột A  

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp:  

Vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng trong quá trình lấy 

mẫu nhƣ sau: 

Bảng 5.8 Vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng  

STT Vị trí lấy mẫu 
Thông số 

giám sát 

Quy chuẩn kỹ thuật áp 

dụng Tần suất 
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1 
Ống khói khu vực 

nghiền đá vôi 

Bụi, lƣu 

lƣợng 
QCVN19:2009/BTNMT: 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô 

cơ  

Cột B: Quy định nồng độ C 

của bụi và các chất vô cơ 

làm cơ sở tính giá trị tối đa 

cho phép trong khí thải 

công nghiệp đối với Các cơ 

sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh, dịch vụ công nghiệp 

hoạt động kể từ ngày 16 

tháng 01 năm 2007 

3 tháng/lần 

2 
Ống khói khu vực 

nhà nghiền than 

Bụi, lƣu 

lƣợng thải 
3 tháng/lần 

3 
Ống khói khu vực 

nhà nghiền liệu 

Nhiệt độ, Bụi, 

lƣu lƣợng 

thải, SO2, CO, 

NO2 

3 tháng/lần 

4 
Ống khói khu vực 

làm nguội clinker 

Nhiệt độ, Bụi, 

lƣu lƣợng 

thải, SO2, CO, 

NO2 

3 tháng/lần 

5 

Ống khói khu vực 

nhà nghiền xi 

măng 

Bụi, lƣu 

lƣợng 3 tháng/lần 

6 
Ống khói khu vực 

silo xi măng 

Bụi, lƣu 

lƣợng thải 
3 tháng/lần 

7 
Ống khói khu vực 

đóng bao 

Bụi, lƣu 

lƣợng 
3 tháng/lần 

 

5.2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

- Quan trắc nước thải: Dự án không thuộc đối tƣờng phải quan trắc tự động 

nƣớc thải 

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: số lƣợng, thông số giám sát, quy chuẩn 

kỹ thuật áp dụng. 

+ Số lƣợng: Trạm quan trắc thu thập dữ liệu đo từ 4 vị trí quan trắc: Ống khói lò 

nung Clinker, Ống khỏi ghi lạnh; Ống khói nghiền Clinker; Ống khói nghiền than 

+ Thông số giám sát: 

Ống khói lò nung Clinker đo 07 thông số: Nồng độ bụi tổng số, nhiệt độ khí thải, 

lƣu lƣợng khí thải, nồng độ SO2, NO2, CO và O2, 

Ống khói ghi lạnh: Nồng độ bụi tổng lƣu lƣợng, nhiệt độ 

Ống khói nghiền Clinker: Nồng độ bụi tổng, lƣu lƣợng nhiệt độ 

Ống khói nghiền than: Nồng độ bụi tổng, lƣu lƣợng nhiệt độ 

+ Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng:  QCVN19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; Cột B: Quy định nồng độ C 

của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí thải công 

nghiệp đối với Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt 

động kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2007 

5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm:  
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Kinh phí quan trắc môi trƣờng định kỳ và duy trì quan trắc tự động hàng năm của 

nhà máy khoảng 850.000.000 (Tám trăm năm mươi triệu đồng) 
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Chƣơng VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

Chủ đầu tƣ xin cam kết: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trƣờng. 

-  Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trƣờng và các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng khác có liên quan. 

+ Cam kết xử lý nƣớc thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt cột A  

+ Cam kết xử lý khí thải đạt QCVN19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; Cột B  
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PHỤ LỤC  


