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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư:  

CÔNG TY TNHH NGỌC LINH 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 381 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội. 

- Địa chỉ văn phòng: Số 34 đường Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà 

Nội. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: 

Ồng Vũ Đức Tuấn  Chức danh: Giám Đốc 

- Điện thoại 0243 8691076           fax: 0243 8695403    

 E-mail: congtyngoclinh1993@gmail.com 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên mã số 

0100512315 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 19 

ngày 12/01/2021; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1881223827 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 

phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 12/01/2021; 

2. Tên dự án đầu tư:  

Nhà máy điện phân chì kẽm Bắc Kạn 

- Địa điểm cơ sở: Đèo Khau Thăm, thôn Bản Cuôn, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn 

- Quyết định phê duyệt bao cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “mở rộng 

quy mô, nâng công suất Nhà máy điện phân chì, kẽm Bắc Kạn” số 391/QĐ-BTNMT 

ngày 02 tháng 3 năm 2022. 

- Quy mô của của dự án đầu tư thuộc nhóm B theo điều 9 mục 1 luật đầu tư công số 

39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 

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

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Tổng diện tích nhà máy là 643.885,2 m2. Hiện nay, khu đất của Dự án đã xây dựng 

hoàn thiện các hạng mục công trình như nhà xưởng, văn phòng, nhà kho, hệ thống thoát 

nước mưa, nước thải, hệ thống xử lý khí thải, hệ thống xử lý nước thải... theo báo cáo ĐTM 

đã được phê duyệt số 391/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 3 năm 2022. Bao gồm các hạng mục 

công trình chính, các hạng mục công trình phụ trợ và các hạng mục công trình bảo vệ môi 

trường được trình bày cụ thể như sau: 

3.1.1. Các hạng mục công trình chính của dự án: 

Nhà máy được phân thành 12 khu với những hạng mục và diện tích dược liệt kê theo bảng 

sau: 

mailto:congtyngoclinh1993@gmail.com
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Bảng 1. 1 Bảng phân khu của nhà máy 

STT Hạng mục Diện tích hiện có (m2) 

I Khu vực sản xuất 293.803 

1 Khu 1 5.141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoá khô 540 

Phòng nồi hơi 661 

Bể lắng 180 

Kho oxi hóa kẽm 470 

Trạm xử lý nước mềm 137 

Phòng dẫn gió 207 

Tháp làm lạnh bề mặt 296 

Phòng phối điện 319 

Bãi phối nguyên liệu, bãi nguyên liệu 954 

Lò luân chuyển 260 

Phòng bơm nước, bể tuần hoàn nước 945 

Ống khói, bể nước cao vi 172 

2 Khu 2 4.106 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bãi nguyên liệu 1.144 

Hệ thống cấp liệu, kho khoáng sản tinh 864 

Bể lắng, máng trung hoà 1,2, Bể đá vôi 52 

Bể tuần hoàn 457 

Tháp nước lạnh 200 

Kho axit 126 

Hệ thống chuyển hoá, hệ thống hút khô, 

phòng phối điện 
400 

Hệ thống tĩnh hoá, tháp tạo bọt 218 
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STT Hạng mục Diện tích hiện có (m2) 

 Hệ thống hút bụi bằng điện, nhà vệ sinh, gian 

xử lý nước mềm, lò hơi gia nhiệt, máy băng 

tải 

645 

Kho tinh quặng + phối luyện 900 

Hành lang băng tải 30 

Nhà luyện (Cổ phong, PS) 820 

Bãi làm nguội xỉ lò 100 

Phòng quạt gió 50 

3 Khu 3 3.888 

 

 

 

 

 

Gian ngâm tách kẽm ôxi hoá 1.476 

Gian hút 504 

Gian xưởng luyện thô 517 

Phòng hóa nghiệm (gian điện giải)  817 

Bể nước tuần hoàn, bể điều tiết, gian lọc 

máng phản ứng xử lý nước thải 
574 

4 Khu 4 2.563 

 

 

 

Dự phòng nung đúc giai đoạn 2 990 

Gian nung đúc 1.033 

Kho thành phẩm 540 

5 Khu 5 3.931 

 

 

 

Gian ngâm tách, kho cao vị, gian lọc 2.577 

Máng cô đặc 912 

Máng trữ dịch 442 

6 Khu 6 5.472 

 

 

Gian tĩnh hóa 3.824 

Gian xử lý tạp đồng 1.648 

7 Khu 7 5.834 
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STT Hạng mục Diện tích hiện có (m2) 

 

 

 

 

 

Tháp làm lạnh 252 

Nhà kho gian sửa chữa 694 

Gian phối điện, máng tuần hoàn dịch điện 

phân, máng trữ phế thải 
577 

Gian điện phân 3.701 

Trạm chỉnh lưu 610 

8 Khu 8 3.008 

 

 

 

Gian sửa máy 547 

Kho tổng hợp 367 

Trạm biến áp 2.094 

9 Khu 13 7.846 

 Xưởng tuyển 7.846 

10 Khu 14 24.085 

 Xưởng sản xuất chì, đồng 12.085 

 Kho lưu giữ phế liệu đồng nhập khẩu 994 

 Kho CTNH 44 

 Kho CTCN, SH 56 

 Khoảng trống 10.906 

11 Khu 11 227.929 

 Bãi thải 48.832 

 
Tường chắn, cây xanh, hồ chứa nước, 

mương nắn dòng 
179.097 

II Khu phụ trợ 18.846 

1 Khu 9 16.407 

 

 

Văn phòng công ty 1.895 

Nơi để xe 14.512 

2 Khu 12 2.439 



11 
 

STT Hạng mục Diện tích hiện có (m2) 

 Nhà ở công nhân 1.800 

 Nhà ăn ca 639 

III Đường giao thông nội bộ 17.351 

IV Cây xanh, vườn hoa 156.800 

V Khu đất trống 167.085 

 Tổng diện tích 643.885,2 

- Trong nhà máy có 09 phân xưởng sản xuất chính: Chuẩn bị quặng sunfua kẽm, lò 

sấy, kho oxit kẽm, lò sấy nhiều tầng, hoà tan quặng sấy và oxit kẽm, làm sạch dung dịch 

điện phân, nấu chảy đúc thỏi, điều chế axit và sản xuất chì. Tại các phân xưởng lắp đặt các 

dây chuyền sản xuất, cụ thể như sau: 

Bảng 1. 2 Các dây chuyền chính của nhà máy theo Quyết định phê duyệt số 391/QĐ-

BTNMT ngày 02 tháng 3 năm 2022 và theo thực tế đã lắp đặt 

STT Dây chuyền chính Đơn vị 

Công suất theo 

Quyết định số 

391/QĐ-

BTNMT 

Những hạng 

mục đã lắp 

đặt 

1.  

Dây chuyền tuyển tinh quặng 

chì, kẽm 
Tấn/ngày 500 ✓  

2.  

Dây chuyền luyện bột kẽm oxit 

số 1 (lò quay) 
Tấn/ngày 250 ✓  

3.  

Dây chuyền ngâm tách (sản xuất 

kẽm) 
Tấn/ngày 30 ✓  

4.  
Dây chuyền điện phân kẽm Tấn/năm 25.000 Chưa lắp đặt 

5.  

Dây chuyền sản xuất Axit 

sunfuric (H2SO4) 
Tấn/năm 40.000 ✓  

6.  

Dây chuyền luyện kẽm oxit từ 

kẽm sunfua (lò tầng sôi) 
Tấn/ngày 150 ✓  

7.  

Dây chuyền luyện bột kẽm oxit 

số 2 (lò quay) 
Tấn/ngày 250 Chưa lắp đặt 

8.  
Dây chuyền luyện chì (Pb) Tấn/năm 10.000 Chưa lắp đặt 

9.  
Dây chuyền điện phân chì Tấn/năm 10.000 Chưa lắp đặt 



12 
 

STT Dây chuyền chính Đơn vị 

Công suất theo 

Quyết định số 

391/QĐ-

BTNMT 

Những hạng 

mục đã lắp 

đặt 

10.  

Dây chuyền luyện đồng từ 

quặng (lò cổ phong) 
Tấn/năm 10.000 Chưa lắp đặt 

11.  

Dây chuyền luyện đồng từ phế 

liệu (lò phản xạ) 
Tấn/năm 20.000 ✓  

- Nhà xưởng sản xuất chủ yếu được thiết kế với kết cấu khung cột bê tông cốt thép, 

gạch đất sét, dạng hai tầng với chiều cao phù hợp có phối hợp nhiều khẩu độ. Trong đó 

dùng để bố trí các máy móc, thiết bị của dây truyền sản xuất có kích thước, trọng lượng 

tương đối lớn. Giữa các bộ phận được liên kết bằng hệ thống hành lang và đường nội bộ 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công nhân và vận chuyển nguyên vật liệu phục 

vụ cho việc sản xuất của Dự án. 

❖ Kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu 

- Diện tích: 994 m2. Diện tích hữu dụng 780m2 (lối đi 214 m2), năng lực lưu giữ tối 

đa (chiều cao 3m) là 2.340 m3 tương đương với 20.826 tấn đồng phế liệu (Trọng lượng 

riêng của đồng là 8.900 Kg/m3).  

- Chức năng: Là nơi lưu giữ phế liệu đồng nhập về. 

- Vị trí kho: nằm trong khu 14, cạnh xưởng luyện chì, đồng. 

- Kết cấu nhà xưởng 

+ Mái lợp tôn, cột thép, tường gạch xây, nền bê tông 

+ Xây dựng kín xung quanh bằng tường gạch cao khoảng 3m và vách tole cao  

tiếp theo tường gạch đến đỉnh mái, đỉnh mái cao 7,8 m góc mái cao 6 m 

+ 02 cửa chính: thiết kế kiểu cửa sắt 2 cánh. Kích thước khung cửa (rộng x cao) 3 

m x 4,75m tại mỗi cửa có biến hướng dẫn thoát hiểm khi có sự cố 

- Tại xưởng có lắp đặt trang thiết bị PCCC, quạt thông gió, thiết bị chiếu sáng công 

nghiệp. 

- Khu phụ trợ sản xuất: Nhà máy xây trạm hạ thế 22KV, trạm chỉnh lưu 10KV, trạm 

bơm và bể chứa nước, trạm xử lý nước bẩn, nhà nồi hơi, nhà sửa chữa cơ khí, nhà kho, cửa 

lớn và phòng trực ban, vv… 

- Nhà văn phòng và sinh hoạt: Được bố trí ở khu mặt tiền của nhà máy gồm nhà tầng 

văn phòng, lề đường nhà ăn, nhà hóa nghiệm và phòng thí nghiệm. Ngoài ra khu này còn 

bố trí gara để ô tô, xe đạp, WC công cộng… Nhà văn phòng là nhà 02 tầng, bên trong có 

phòng khách, tầng 2 có 2 hành lang thông suốt phòng làm việc. Nhà ăn có phòng ăn lớn, 

có 2 phòng ăn của khách, nhà bếp và kho. Khu hóa nghiệm và thí nghiệm là nhà 2 tầng xây 
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riêng biệt ở phía Bắc của nhà văn phòng, có hành lang nối với nhà văn phòng. Trang trí 

kiến trúc khu mặt tiền dùng cửa sổ khung hợp kim nhôm, cửa thức hợp, tường sơn… Trồng 

cây xanh có tác dụng tốt về điều hoà nhiệt độ, độ ẩm, bụi, làm sạch không khí, giảm ồn… 

Nhà máy tiến hành chọn các loại cây cỏ và hoa chịu nhiệt để phủ xanh. Bốn mặt quanh nhà 

máy bố trí tường bao cao 2m. nhà máy có 2 cổng lớn, cạnh cổng xây phòng bảo vệ. 

Cơ cấu sử dụng đất của toàn bộ Nhà máy được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 1. 3 Cơ cấu sử dụng đất của Nhà máy 

STT Danh mục công trình 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ (%) 

1 Diện tích công trình sản xuất 293.803 45,63 

2 Diện tích công trình phụ trợ 18.846 2,93 

3 Diện tích giao thông 17.351 2,69 

4 Diện tích cây xanh 156.800 24,35 

5 Diện tích đất chưa sử dụng 167.085 25,95 

Tổng cộng 643.885,2 100 

3.1.2. Các công trình phụ trợ của dự án 

a) Hệ thống giao thông 

Hệ thống đường giao thông của thôn Bản Cuôn được xây dựng với mặt cắt hợp lý, 

đường bê tông rộng khoảng 7m đảm bảo cho các phương tiện giao thông đến nhà máy dễ 

dàng và thuận tiện. Hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt dọc các tuyến đường. 

Hệ thống giao thông trong khu vực dự án: Nhà máy đã xây dựng hệ thống giao 

thông trong khuôn viên nhà máy với đường trải bê tông rộng 2-5m tạo điều kiện giao 

thông thuận lợi từ các nhà xưởng trong Dự án. 

b) Hệ thống cấp điện 

- Nguồn điện: Nguồn điện cung cấp cho trạm biến áp 22/0,4kV được lấy từ nguồn 

35kV do điện lực địa phương cấp.  

c) Hệ thống cấp nước 

Công ty sử dụng nguồn nước sạch cho mục đích cấp nước sinh hoạt và sản xuất 

được khai thác từ suối Khau Củm, đoạn chảy qua xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn. 

Công ty đã có giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 932/GP-UBND do UBND 

tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 10/6/2019.  

- Tọa độ vị trí khai thác trên suối Khau Củm: X = 2457410, Y = 560545 (hệ tọa độ 

VN 2000, kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 6).  
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- Chế độ khai thác: 4/24h, 330 ngày/năm. 

- Lưu lượng nước khai thác lớn nhất: 600 m3/ngày đêm 

- Tổng lượng nước sử dụng trong năm: 198.000 m3/năm.Phương thức khai thác, sử 

dụng: Nước mặt suối Khau Củm được lấy vào hồ dự trữ có thể tích khoảng 300.000 m3. 

Sau khi lắng đọng tại hồ, nước được bơm lên 2 bể tiếp theo (1 bể chứa nước tưới cây 150 

m3 và 1 bể chứa nước sản xuất, sinh hoạt 800 m3). Đối với nước sinh hoạt, nước được bơm 

từ bể 800 m3 vào Trạm xử lý nước sạch để xử lý trước khi dẫn tới khu văn phòng, nhà ở 

công nhân để phục vụ sinh hoạt của cán bộ, công nhân nhà máy. Đối với nước sản xuất, 

nước được bơm từ bể 800 m3 qua trạm xử lý nước mềm, sau đó dẫn đến các khâu của dây 

chuyền sản xuất. 

d) Hệ thống chống sét 

- Các công trình đơn vị trong nhà máy được chống sét theo tiêu chuẩn TCXD 46:2007 

“Chống sét cho các công trình xây dựng”. Sử dụng kim thu sét kết hợp dây thu sét trên mái. 

Dây dẫn sét từ trên mái xuống đặt chìm trong lớp trát tường. 

- Hệ thống nối đất: sử dụng phương thức nối đất hỗn hợp (cọc –tia). Trị số điện trở 

nối đất chống sét Rnđ<10 ohm.  

- Vật liệu dùng: cọc nối đất bằng đồng 16 mạ kẽm dài 2m. Thanh nối đất bằng đồng 

mạ kẽm 30x4. Dây dẫn sét bằng đồng mạ kẽm 30x4. Dây thu sét bằng đồng mạ kẽm dài 

0,5m. 

e) Hệ thống thông gió 

- Trong nhà xưởng, có bố trí các quạt thông gió để đảm bảo lưu thông khí tốt, đảm 

bảo sức khỏe người lao động. 

- Đối với nhà văn phòng áp dụng thông gió tự nhiên kết hợp ngoài ra còn lắp đặt hệ 

thống điều hòa nhằm tạo môi trường làm việc tốt hơn. 

g) Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

Sơ đồ thoát nước mưa của nhà máy được thể hiện như sau: 

 

Hình 1. 1 Sơ đồ thoát nước mưa 

Nước mưa được thu gom từ mái tòa nhà văn phòng, các Nhà xưởng sản xuất và các 

công trình phụ trợ bằng các đường ống nhựa PVC Ø110mm, nước mưa từ các khu vực của 

dự án chảy tràn, gom lại qua đường cống thoát nước mưa bằng các mương hở được bố trí 

xung quanh khu đất của nhà máy, sau đó thoát theo hệ thống tiêu thoát nước mưa chung 
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của thôn Bản Cuôn. Hệ thống thu gom nước mưa đã hoàn thành, định kỳ các hố ga được 

nạo vét để lưu thông dòng chảy tốt, bùn nạo vét được đưa về bể chứa bùn. 

h) Hệ thống thu gom và thoát nước thải 

- Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý bằng bể tự hoại 03, được chuyển sang hệ thống 

xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy, hệ thống xử lý các chỉ tiêu đạt QCVN hiện hành và 

xả thải vào nguồn tiếp nhận.  

- Nước thải sản xuất của nhà máy bao gồm:  nước thải của các xưởng luyện, nước 

thải của xưởng tuyển sau khi xử lý qua hệ thống xử lý nước được tuần hoàn để tái sản xuất. 

- Công ty đã có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 956/GP-UBND do UBND 

tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 12/6/2019. Sau khi đi vào hoạt động chính thức, công ty xin điều 

chỉnh lại mức xả nước thải tích hợp trong giấy phép môi trường như sau: 

- Nguồn tiếp nhận: Mương thoát nước chung của thôn Bản Cuôn, xã Ngọc Phái, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

- Tọa độ vị trí xả thải: X = 2458083m, Y = 559775m (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

trục 105o00’, múi chiếu 6o). X = 2458994,28m, Y = 405159,39m (hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 106o30’, múi chiếu 3o). 

- Lưu lượng xả thải lớn nhất: 50 m3/ngày đêm 

- Chất lượng nước trước khi xả thải: QCVN 14:2008/BTNMT cột B. 

- Các chỉ tiêu ô nhiễm cần kiểm soát là pH; BOD5; tổng chất rắn lơ lửng TSS; tổng 

chât rắn hòa tan; sunfua (tính theo H2S); Amoni (tính theo N); Nitrat; dầu mỡ động, thực 

vật; tổng các chất hoạt động bề mặt; Phosphat; tổng coliforms. 

i) Hệ thống thông tin liên lạc 

- Bố trí các đầu chờ máy điện thoại trong các phòng làm việc theo các số riêng. 

- Bố trí hệ thống dây mạng internet tới phòng làm việc. 

k) Hệ thống báo cháy 

- Hệ thống báo cháy được lựa chọn thiết kế và trang bị phù hợp với TCVN 5738:2000. 

Hệ thống được trang bị bao gồm: 

+ 01 tủ trung tâm báo cháy tự động 220VAC/24VDC/10 kênh, sử dụng nguồn điện 

220VAC của hệ thống điện, Dự án có tích hợp sẵn nguồn dự phòng 24VDC để đảm bảo 

khả năng dự phòng khi sự cố xảy ra giúp cho trung tâm luôn duy trì ở trạng thái thường 

trực bảo vệ 24 giờ mỗi ngày. 

l) Hệ thống chữa cháy 

- Hệ thống chữa cháy lắp đặt trong nhà máy là hệ thống cung cấp nước chữa cháy 

ngoài nhà và họng nước chữa cháy vách tường trong nhà, trong đó:   
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+ Hệ thống cung cấp nước chữa cháy ngoài nhà và họng nước chữa cháy vách tường 

trong nhà được thiết kế trang bị và lắp đặt tuân thủ TCVN 2622:1995 bao gồm 07 trụ chữa 

cháy ngoài nhà, 07 hộp đựng phương tiện chữa cháy, 14 vòi chữa cháy... 

+ Bình chữa cháy xách tay: Bình chữa cháy xách tay được trang bị cho nhà máy gồm 

xe đẩy chữa cháy khí CO2 loại 24kg trang bị cho trạm biến áp. Ngoài ra, bên trong nhà 

xưởng sản xuất, khu vực văn phòng, nhà ăn, các phòng kỹ thuật có đặt các bình chữa cháy 

khí CO2 loại 3kg chất chữa cháy và bình chữa cháy bột khô MFZL4 loại 4kg chất chữa 

cháy. Các bình chữa cháy được đặt thành từng vị trí, mỗi vị trí trang bị 1 bình CO2 loại 5kg 

và 01 bình bột khô MFZL4 loại 4kg các vị trí được bố trí đều đặn đạt khoảng cách di 

chuyển từ bất kỳ điểm nào bên trong công trình đến vị trí đặt bình chữa cháy không quá 

15m. 

+ Hệ thống chữa cháy sử dụng công nghệ tiên tiến, có độ bền và độ tin cậy cao trong 

điều kiện sử dụng công nghiệp. 

+ Bơm chữa cháy: Sử dụng 2 bơm chữa cháy cho chữa cháy cho hệ thống kết hợp 

giữa cung cấp nước chữa cháy ngoài nhà và họng nước chữa cháy vách tường trong nhà. 

Trong đó 2 bơm thường trực (bơm chữa cháy - động cơ điện). Ngoài 2 bơm trên, còn có 

bơm duy trì áp lực - động cơ điện để có thể duy trì áp lực làm việc bên trong mạng đường 

ống cung cấp nước chữa cháy. Công ty xây dựng 2 bể nước thể tích 800 m3 và 600 m3 đảm 

bảo lượng nước chữa cháy khi xảy ra sự cố hỏa hoạn. 

m) Hệ thống giao thông, cây xanh 

 Hệ thống đường nội bộ của nhà máy được trải bê tông giúp cho việc vận chuyển, đi 

lại thuận tiện giữa các khu vực trong nhà máy. Đường giao thông nội bộ có bề mặt 4 - 6 m. 

 Giữa khuôn viên nhà máy và dọc tuyến đường nội bộ trồng cây xanh nhằm tạo cảnh 

quan và không gian thoáng mát cho nhà máy. Diện tích đất trồng rừng, cây xanh khoảng 

156.800 m2 (24,35%). Trồng cây xanh tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 

01:2019/BXD về quy hoạch xây dựng. 

3.1.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của dự án 

• Công trình thu gom nước mưa, nước thải 

- Hệ thống mương thu nước mưa chảy tràn được xây dựng dọc các tuyến đường giao 

thông nội bộ nhà máy, xung quanh khu vực bãi thải quặng đuôi với kích thước mương thu 

gom như sau: chiều rộng bề mặt trong và chiều rộng đáy: 0,6 m; chiều rộng mương: 0,8 m, 

khoảng cách nhất định xây dựng các hố ga để lắng bùn đất và nạo vét định kỳ. 

- Hệ thống thu gom nước mưa được phân tách thành 02 khu: 

+ khu điện phân, đúc thỏi và nhà ở văn phòng của các bộ công nhân viên (không có 

nước thải, không có các bãi liệu) nước mưa được thu gom bằng các mương thu nước 

mưa và nước mưa chảy tràn được xả trực tiếp ra kênh thoát nước của khu vực dự án. 
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+ khu vực lò quay, khu sản xuất axit (có bãi chứa nguyên liệu) nước mưa cũng được thu 

gom bằng các mương thu nước mưa và nước mưa chảy tràn được tập hợp và dẫn về hồ 

thải. 

- Hệ thống xử lý nước thải cũng được phân chia thành 02 khu 

+ Hệ thống xử lý nước thải riêng cho dây chuyền sản xuất axit được xử lý và tái tuần 

hoàn sử dụng. 

+ Hệ thống xử lý nước thải tập trung cho các dây truyền khác được thiết kế công suất 

200m3/ngày đêm. Có hai đường thu gom về hệ thống này: thứ nhất thu gom nước thải 

từ các quá trình sản xuất được bơm trực tếp đến hệ thống xử lý nước thải. thứ hai nước 

thải được thoát vào mạng đường ống D300 ngoài công trình rồi thoát xuống hồ thải, 

lắng đọng, phần nước được bơm lên để xử lý. Nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn sẽ 

tuần hoàn tái sử dụng hoàn toàn.  

Nước thải ở khu vực tuyển quặng được bố trí 2 đường dẫn qua 02 qua bể lắng (mỗi bể 

lắng đều được thiết kế zich rắc qua nhiều ngăn lắng), chảy về hồ thải. Nước thải tại hồ 

thải được bơm lên hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý, tái sử dụng cho sản xuất. 

- Hệ thống xử lý nước thải chung công suất 200m3/ngày đêm. Nước thải được gom 

tại bể điều tiết dung tích 300m3 được xử lý các kim loại nặng như đồng, kẽm, chì, Cd trước 

khi tái sử dụng trong sản xuất. 

• Công trình xử lý nước thải 

- Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn sẽ thu gom đưa 

về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt được đầu tư mới với công suất 

50m3/ngàyđêm. Bùn thải sẽ thuê đơn vị có chức năng định kỳ tới hút, thu gom 

và xử lý. 

- Nước thải của xưởng tuyển sau khi xử lý qua hệ thống lắng được thoát vào mạng 

đường ống D300 ngoài công trình rồi thoát xuống hồ thải, sau thời gian lắng 

đọng, phần nước được bơm lên hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý. Nước 

thải sau khi xử lý sẽ tuần hoàn tái sử dụng hoàn toàn.  

- Nước thải chung của nhà máy được đưa về hệ thống xử lý nước thải chung công 

suất 200m3 ngày đêm, xử lý các kim loại trong nước thải và tái sử dụng 100% 

cho quá trình sản xuất. 

• Công trình xử lý khí thải đã phê duyệt và đã đầu từ được thể hiện như sau: 

STT 

Công trình xử 

lý khí thải đã 

được phê duyệt 

Đơn vị 

Lưu 

lượng/công 

suất được 

phê duyệt 

Công suất 

quạt hút đã 

lắp đặt 

Những công 

trình đã lắp đặt 

1 
Hệ thống xử lý 

khí thải từ lò 
m3/h 22.917  

✓  
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STT 

Công trình xử 

lý khí thải đã 

được phê duyệt 

Đơn vị 

Lưu 

lượng/công 

suất được 

phê duyệt 

Công suất 

quạt hút đã 

lắp đặt 

Những công 

trình đã lắp đặt 

quay số 1, luyện 

kẽm oxit 

2 

Hệ thống xử lý 

khí thải từ lò 

quay số 2, luyện 

kẽm oxit 

m3/h 22.917 

 

 

3 

Hệ thống xử lý 

khí thải lò hơi 
m3/h 32.600 

45.722 
✓  

4 

Hệ thống xử lý 

khí thải từ dây 

chuyền sản xuất 

kẽm sunfua (lò 

tầng sôi) và hệ 

thống sản xuất 

axít 

m3/h 52.000 

 

✓  

5 

Hệ thống xử lý 

khí thải từ dây 

chuyền luyện chì 

 

m3/h 33.333 

 

 

6 

Hệ thống xử lý 

khí thải lò phản 

xạ luyện đồng từ 

phế liệu 

m3/h 35.000 

 

✓  

• Kho chứa chất thải: 

- Kho chứa chất thải nguy hại diện tích 4.1x5,86= 24,026m2 

- Kho chứa chất thải rắn thông thường diện dích 8,7x5,8=50,46m2 

- Bãi chứa xỉ 80m2 

- Hồ thải (chứa quặng đuôi) dung tích 1.124.757.91 m3, gồm 02 phần, 01 phần 

đáy cao và 01 phần đáy thấp 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

3.2.1 Quy trình tuyển tinh quặng chì, kẽm (Tuyển nổi) 
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Nguồn nguyên liệu chính phục vụ cho sản xuất của dự án được Công ty khai thác từ 

các mỏ Ba Bồ (xã Ngọc Phái huyện Chợ Đồn) và mỏ Nam Chợ Điền (xã Bản Thi, huyện 

Chợ Đồn) và các mỏ khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Bảng 1. 4 Yêu cầu đối với Quặng đầu vào (quặng sunfua) 

Nguồn nguyên 

liệu (tấn/năm) 
Hàm lượng chỉ tiêu phân tích 

150.000 
Pb (%) Zn (%) Ag (g/T) 

1,88% 3,81% 15 

Nguyên vật liệu chính và phụ chủ yếu được lấy từ mỏ quặng đã được cấp phép khai thác. 

Công ty được BTNMT cấp phép thăm dò và khai thác 3 mỏ: Ba Bồ, Nam Chợ Điền, Phia 

Đăm Khuổi Mạn. Hiện nay mỏ Ba Bồ đã hoàn thành các hồ sơ pháp lý và đang đưa mỏ 

vào khai thác; mỏ Nam Chợ Điền đang nộp hồ sơ khai thác; mỏ Phia Đăm Khuổi Mạn 

đang nộp hồ sơ báo cáo thăm dò.  

Quặng nguyên khai (quặng sunfua) được chở về xưởng chế biến tập kết tại sân ga đập sàng 

bằng ô tô. Tại đây quặng được đưa qua sàng song tĩnh có kích thước lỗ 200 x 200mm để 

loại bỏ cấp hạt lớn hơn 200mm (cấp hạt này được gia công bằng thủ công) hoặc trung hoà 

trước khi vào sàng nếu hàm lượng kim loại các lô quặng không đồng đều, sau đó vào máy 

đập. Quặng sau đập được đưa vào bunke chứa (Bunke chứa phải đảm bảo lượng chứa được 

tương đương 3 ca sản xuất tuyển). Quặng từ bunke qua máy cấp liệu rung xuống băng tải 

cấp liệu cho máy nghiền. Nhiệm vụ của khâu đập là giảm kích thước từ 200mm xuống 

dưới 15mm. 

Giai đoạn nghiền dùng máy nghiền bi theo sơ đồ kín 1 giai đoạn với máy phân cấp 

một ruột xoắn chìm. Các máy phân cấp được tuần hoàn lại máy nghiền. Bùn tràn máy phân 

cấp ruột xoắn đạt tới 85% - 90% cỡ hạt nhỏ hơn hoặc bằng 2mm cho vào thùng khuấy 1 để 

khuấy tiếp xúc thuốc tuyển. Tại vòng tuyển chì ta tuyển chọn riêng kim loại chì, bùn quặng 

được đưa vào thùng khuấy 2 và vào vòng tuyển tinh quặng kẽm. Tại vòng tuyển kẽm ta 

tuyển tách tinh quặng kẽm và đất đá thải. 

Bùn từ thùng khuấy 1 được cấp vào khâu tuyển chính chì: sản phẩm bọt tuyển chính 

chì tự chảy vào tuyển tinh chì 1, sản phẩm ngăn máy tuyển tinh chì 1 quay lại khâu tuyển 

chính chì. Sản phẩm bọt tuyển tinh chì 1 tự chảy vào khâu tuyển tinh chì 2, sản phẩm ngăn 

máy tuyển tinh chì 2 quay lại tuyển tinh chì 1. Sản phẩm bọt tuyển tinh chì 2 chảy vào ô 

lắng để đóng bao. Tinh quặng chì sau khi đóng bao đạt độ ẩm 9-10% tiếp tục để ráo nước 

và đưa sang công đoạn luyện chì. 

Sản phẩm ngăn máy tuyển chính được đưa sang khâu tuyển vét 1: sản phẩm bọt tuyển 

vét 1 đưa về khâu tuyển chính, sản phẩm ngăn khâu tuyển vét 1 đưa sang khâu tuyển vét 

2. Sản phẩm bọt khâu tuyển vét 2 đưa trở lại khâu tuyển vét 1, sản phẩm ngăn tuyển vét 2  

đưa vào tuyển vét 3. Sản phẩm bọt tuyển vét 3 tự chảy vào tuyển vét 2, sản phẩm ngăn 

tuyển vét 3 vào thùng khuấy 2 xuống vòng tuyển kẽm. 
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Bùn từ thùng khuấy 2 chảy vào tuyển chính kẽm, sản phẩm ngăn tuyển chính kẽm 

cấp vào tuyển vét kẽm 1. Sản phẩm bọt tuyển vét kẽm 1 đưa trở lại tuyển chính kẽm, sản 

phẩm ngăn tuyển vét kẽm 1 cấp vào tuyển vét kẽm 2. Sản phẩm bọt tuyển vét kẽm 2 đưa 

trở lại tuyển vét kẽm 1, sản phẩm ngăn tuyển vét 2 là bã thải chảy ra hồ thải bằng đường 

ống tự chảy. Sản phẩm bọt của tuyển chính kẽm đưa vào tuyển tinh kẽm 1: sản phẩm ngăn 

máy tuyển tinh kẽm 1 đưa trở lại tuyển chính kẽm, sản phẩm bọt tuyển tinh kẽm 1 cấp vào 

tuyển tinh kẽm 2. Sản phẩm ngăn tuyển tinh kẽm 2 đưa trở lại tuyển tinh kẽm 1, sản phẩm 

bọt tuyển tinh kẽm 2 được cấp sang tuyển tinh kẽm 3. Sản phẩm ngăn tuyển tinh kẽm 3 

quay lại tuyển tinh kẽm 2 và sản phẩm bọt của tuyển tinh kẽm 3 đi vào bể chứa tinh quặng 

kẽm, đóng bao đạt độ ẩm 9-10% và đưa sang công đoạn luyện kẽm (phân xưởng luyện kẽm 

oxit dùng lò thiêu). 
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Quặng nguyên khai (quặng sunfua) 

Quy trình thu 

hồi kim loại hữu 

ích đi kèm 

Tinh quặng 
Chì 

(Pb≥50%) 

Tuyển chính Pb 

Tuyển chính Zn 

Tuyển tinh Pb1 

Tuyển tinh Pb2 

Tuyển.tinh Pb3 

Tinh quặng Kẽm 

(Zn≥50%) 

Tuyển vét Pb1 

Tuyển vét Pb2 

Tuyển tinh Zn1 

Tuyển tinh Zn2 

Tuyển tinh Zn3 

Tuyển vét Zn1 

Tuyển vét Zn2 

Tuyển vét Zn3 

Bể cô đặc 

Bể lắng 

Máy lọc chân không 

Nước trong 

Nước trong 

Quặng đuôi 

Hồ chứa thải 

Hình 1. 2 Sơ đồ công nghệ tuyển quặng 
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Bảng 1. 5 Yêu cầu đối với quặng đầu vào (quặng sunfua) 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 

1 Quặng nguyên khai vào tuyển tấn/năm 150.000 

2 Hàm lượng quặng Sunfua   

3 Pb % 1,88 

4 Zn % 3,81 

5 Thực thu kẽm % 81 

6 Thực thu chì % 75 

7 Tinh quặng kẽm tấn/năm 9.258 

8 Hàm lượng kẽm % 50 

9 Tinh quặng chì tấn/năm 4.230 

10 
Hàm lượng chì % 50 

11 Đuôi thải m3/năm 136.512 

❖ Yêu cầu chất lượng, Sản phẩm đầu ra của quy trình tuyển sunfua: 

- Tinh quặng chì: 50%Pb; Thực thu chì: 75%. 

- Tinh quặng kẽm: 50%Zn; Thực thu kẽm: 81%. 

Bạc: 99%Ag; Thực thu bạc: 80%. 

3.2.2. Công nghệ sản xuất kẽm 

Công nghệ được áp dụng tại nhà máy là công nghệ thủy luyện tiên tiến, đảm bảo tổng 

tỉ lệ thu hồi kim loại đạt khoảng 92%. Quy trình công nghệ thủy luyện như sau: thiêu đốt 

tinh quặng kẽm → hòa tách bột thiêu → làm sạch dung dịch, tách Cu, Cd, Co, Ni → điện 

phân dung dịch → đúc thỏi. Khí khói của thiêu đốt đem sản xuất axit. 

Nguyên liệu đầu vào là tinh quặng sunfua từ xưởng tuyển của Công ty có thành phần 

như sau: 

Bảng 1. 6 Thành phần tinh quặng sunfua chế biến từ xưởng tuyển 

Nguyên tố Zn S Pb Fe 

Hàm lượng (%) 52.93 29.49 1.48 7.98 

Để tận dụng nguồn quặng oxit kẽm phong phú tại địa phương (Zn: 18% ~ 25%), trong 

quy trình sản xuất của nhà máy có dây chuyền lò quay để thu hồi bột oxit kẽm từ quặng 
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kẽm oxit, có thể cung cấp 1/3 lượng kim loại, giảm bớt quy mô và chi phí đầu tư cho hệ 

thống thiêu đốt sản xuất axit. 

Các công nghệ chính của dây chuyền luyện kẽm bao gồm: 

- Công nghệ thu hồi bột oxit kẽm từ quặng kẽm oxit bằng lò quay. Nguyên liệu đầu 

vào: quặng kẽm oxit (Zn: 18-25%); 

- Công nghệ thu hồi bột oxit kẽm (bột thiêu) từ tinh quặng kẽm sunfua bằng lò tầng 

sôi. Nguyên liệu đầu vào: tinh quặng kẽm sunfua (Zn≥50%), là sản phẩm của quá trình 

tuyển nổi quặng; 

- Công nghệ hòa tách và xử lý bã; 

- Công nghệ điện phân và đúc kẽm thỏi. 

3.2.2.1. Công nghệ thu hồi bột kẽm oxit bằng lò quay 

Nguyên tắc cơ bản của công nghệ luyện kim bằng lò quay là dựa vào tính bốc hơi 

(tính chất thăng hoa) của kim loại kẽm, ôxít chì và sunfua chì tốt, khống chế ở nhiệt độ 

nhất định làm cho chúng hoàn nguyên và thoát ra khỏi liệu, sau đó thu hồi chúng ở dạng 

bụi. Còn các tạp chất khác, các kim loại hay ôxít kim loại khó bốc hơi nằm trong xỉ.    

Quá trình xẩy ra trong lò chia làm các vùng sau: 

- Vùng nhiệt độ 700 – 8000C chiếm khoảng 1/4 chiều dài lò xảy ra phản ứng phân 

hủy hydrat, cacbonat và bay hơi nước. 

- Vùng nhiệt độ 800 – 1.2000C chiếm khoảng 2/4 chiều dài kì xảy ra các phản ứng 

hoàn nguyên. 

2C + O2 = 2 CO 

ZnO + CO = Zn + CO2 

2Zn + O2 = 2ZnO 

Kẽm sau khi được phân huỷ và hoàn nguyên ở nhiệt độ 1100-11500C, hơi kẽm một 

phần sẽ được ôxi hoá cùng với phần còn lại được hút, đẩy về buồng ôxi hoá và tiếp tục ôxi 

hoá hoàn toàn tạo thành ZnO. 

- Vùng nhiệt độ 1.200 – 8000C chiếm khoảng 1/4 chiều dài lò tiếp tục các phản ứng 

hoàn nguyên chưa xảy ra hết trong vùng 2. Bã xỉ sau khi ra khỏi lò chảy qua máng dẫn có 

sàng để sàng thu hồi than cám còn dư đưa quay lại sản xuất. Số còn lại được làm nguội 

bằng nước sau đó đưa vào bunke để chứa, tái sử dụng đóng gạch cao cấp. 

Quy trình công nghệ thu hồi bột oxit kẽm dùng lò quay: 
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Đá vôi nghiền-
sàng ≤10mm 

Gia công sàng- nghiền 

(cỡ hạt ≤10mm) 

Chất hoàn nguyên than 
cám nghỉền-sàng ≤5mm Phối liệu 

Máy cấp liệu 

Luyện hoàn nguyên trong lò 
ống quay 

(từ: 800 – 12000C) 

Cấp gió 

Kênh dẫn lắng bụi 

Kênh làm nguội 

Kênh phân phối 

Buồng thu bụi túi 
vải 

Nhập kho 

Xỉ lò 

Làm nguội 

Thải xỉ 

Bột kẽm ôxit 

Khí sạch 

Khí lò + Bụi 

Bụi hồi liệu 

Quặng kẽm oxit/CT chứa kẽm 

(HLTB: 18–25% Zn) 

Bột kẽm ôxit 

Ống khói 

Thiết bị hấp thụ 

Hình 1. 3 Sơ đồ công nghệ luyện bột oxit kẽm từ lò quay 
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Thuyết minh quy trình: 

Công đoạn chuẩn bị liệu 

Mục đích việc chuẩn bị liệu là để tăng cường khả năng tiếp xúc giữa quặng, than và 

trợ dung, tạo điều kiện thuận lợi cho phản ứng hoàn nguyên dễ dàng xảy ra, hạn chế các sự 

cố trong quá trình luyện như liệu cháy không hết, nhiệt độ lò không ổn định, tỉ lệ thu hồi 

thấp... 

Nguyên liệu đầu vào là quặng oxit kẽm có hàm lượng 18 – 25% và các chất thải công 

nghiệp chứa kẽm (hàm lượng Zn≥10%).  

Bảng 1. 7 Hàm lượng trung bình quặng kẽm oxit 

Nguyên tố Zn Pb Cd SiO2 Fe S 

Hàm lượng (%) 18-25 1-6 ≤ 1 15-20 10-17 0,3-1 

Than sử dụng là than cám 4a Antraxit Quảng Ninh, phối liệu theo tỷ lệ: than/nguyên 

liệu = 50-65% (nguyên liệu = quặng + chất thải chứa kẽm). 

Bảng 1. 8 Thành phần than cám 

Than cám C S Độ tro Độ bốc Độ ẩm 

Hàm lượng (%)  70%  1,5%  20%  6%  10% 

Chất trợ dung: đá vôi, hàm lượng CaO  50%, phối liệu theo tỷ lệ đá vôi/nguyên liệu 

= 5%. 

Tất cả các nguyên, nhiên liệu được nghiền sàng đến cỡ hạt theo quy định (1-300mm), 

độ ẩm 15 - 20% được trộn đều bằng thùng trộn rồi đưa vào bunke trước khi đưa vào lò. 

Trong quá trình sản xuất cần lượng liệu đã trộn dự trữ 1 – 2 ngày. 

- Gia công liệu: nghiền bằng máy nghiền hàm quặng cục, xỉ giầu và hồi liệu qua sàng 

máy đạt kích cỡ tiêu chuẩn;  

- Trộn liệu: yêu cầu cân đong đầy đủ, chính xác theo tỷ lệ quy định, hỗn hợp liệu trộn 

phải đồng đều, màu sắc đồng nhất, đạt cỡ hạt và độ ẩm tiêu chuẩn; Tỷ lệ phối trộn quặng 

kẽm ôxít/chất thải có chứa kẽm = 33%. 

Công đoạn luyện bột oxit kẽm trong lò quay 

Nguyên, nhiên liệu đầu vào gồm quặng oxit kẽm, than và chất trợ dung (gọi chung là 

liệu) sau khi gia công đảm bảo yêu cầu được chứa trong các bunke nạp vào lò nhờ hệ thống 

cấp liệu lắc, băng tải và ống dẫn liệu. 

Do độ dốc của lò nên khi lò quay liệu sẽ được lăn dần từ đầu nạp liệu cao sang đầu 

thải xỉ thấp và chảy ra ngoài. Trên đường dịch chuyển trong lò, liệu chuyển động ngược 

chiều với dòng khí nóng được sấy khô nung nóng và tự bốc cháy.  
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Kẽm sau khi được phân tách và hoàn nguyên ở nhiệt độ 1100-11500C, hơi kẽm một 

phần sẽ được ôxi hoá cùng với phần còn lại được hút, đẩy về buồng ôxi hoá và tiếp tục ôxi 

hoá hoàn toàn tạo thành ZnO. 

Khí lò và bột ZnO được hệ thống kênh dẫn, làm nguội dẫn về hệ thống lọc bụi (buồng 

thu sản phẩm). Trên đường dịch chuyển bụi cơ học và một phần bột ZnO sẽ được lắng 

đọng trong các Bunke để chứa. Số còn lại tiếp tục theo dòng khí đi vào hệ thống buồng lọc 

túi vải. Tại đây lượng bụi sẽ được lọc sạch và giữ lại trong bunke kín. Sau đó định kỳ đóng 

bao nhập kho sản phẩm. Lượng khí đã được lọc sạch bụi được đưa qua hệ thống ống kín 

nhờ quạt hút thổi qua hệ thống khử lưu huỳnh, khí sạch được đẩy qua ống khói thoát ra 

ngoài. 

Bã xỉ sau khi ra khỏi lò chảy qua máng dẫn có sàng để sàng thu hồi than cám còn dư 

đưa quay lại sản xuất. Số còn lại được làm nguội bằng nước sau đó đưa vào bunke để chứa, 

tái sử dụng.  

Bảng 1. 9 Thông số kỹ thuật chủ yếu của lò quay 

STT Thành phần ĐVT SL Đặc tính kỹ thuật 

1 Lò quay Cái 02  LxØ=44m x2,84m 

2 Công suất Tấn/ngày - 500 

3 Động cơ chính Cái 02 N=250Kw 

4 
Bơm nước tuần hoàn làm mát 

vỏ lò 
Cái 02 N=11Kw 

5 Dung tích lò  - - 189 m3 

6 Độ dốc Độ - 2,580 

7 Tốc độ quay tối thiểu  V/p - 0,3 

8 Tốc độ quay tối đa V/p - 1,2 

9 Động cơ đuôi lò  - - N=30Kw 

10 Ống khói lò - - H=30m 

11 Động cơ quạt hút  - - N=45Kw 

3.2.2.2 Công nghệ thu hồi bột oxit kẽm dùng lò thiêu 

Tinh quặng kẽm sunfua được vận chuyển từ khu tuyển nổi sang tập kết tại kho tinh 

quặng của gian axit. Kho tinh quặng được ngăn thành hai hố, diện tích là 20mx60m, có lắp 

đặt cầu trục gầu ngoạm. Hỗn hợp tinh quặng được gầu ngoạm bốc lên băng tải vận chuyển 
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đến kho liệu trên cao, sau đó thông qua băng tải để đưa tinh quặng vào lò thiêu tầng sôi 

24m2 để thiêu đốt.  

Do tinh quặng sunfua kẽm có hàm lượng S, Fe, Si tương đối thấp, hàm lượng Pb 

tương đối cao nên phải dùng công nghệ thiêu oxi hóa để thiêu tinh quặng. Lò thiêu dùng 

kiểu lò phình to trên nhằm tăng thời gian lưu quặng trong lò, đảm bảo hiệu suất khử S trong 

quặng. 

Tinh quặng kẽm sunfua (đôi khi tên trên bao bì là chì oxit trong đó có thành phần 

kẽm oxit và chì sunfat, tên của nguyên liệu được đặt là tên kim loại có nồng độ cao nhất) 

đưa vào lò thiêu ở trạng thái nhiệt độ cao (khoảng 10500C), cùng với gió thổi đáy lò tạo 

nên phản ứng tách lưu huỳnh, sản phẩm tạo ra là bột thiêu kẽm (hàm lượng Zn là 58-60%)  

với thành phần chủ yếu là ZnO, bột thiêu kẽm đi từ lỗ ra của lò thiêu đến ống tròn làm 

nguội và hạ nhiệt đến khoảng 700C, thông qua băng tải vận chuyển gian hòa tách để tiến 

hành các công tác xử lý tiếp theo. 

Phản ứng xảy ra trong lò tầng sôi: 

4ZnS + 7O2 → 4ZnO + 2SO2 + 2SO3 

Khói lò có bụi có nhiệt độ cao (950-10000C) được đưa qua nồi hơi dư nhiệt để hạ 

nhanh nhiệt độ của khói thải xuống khoảng dưới 4000C. Nồi hơi sinh ra áp lực 16kg cung 

cấp hơi nóng 5,5t/h cho quá trình sản xuất. Khói lò sau khi hạ nhiệt tiếp tục được dẫn sang 

thiết bị thu bụi gió xoáy để thu bụi kích thước lớn, sau đó khí khói được đưa qua thiết bị 

thu bụi tĩnh điện. Trong thiết bị thu bụi tĩnh điện, bụi có hàm lượng Zn, Pb, Cd, As bị hút 

vào các bản cực, thông qua cơ chế gõ bụi để bụi rơi xuống phễu bụi, sau đó thông qua máy 

cào gạt để vận chuyển đến kho bột thiêu. Khí khói sau làm sạch bụi (có nồng độ SO2 khoảng 

7,43%) được đưa sang sản xuất axit sunfuric. 

Điều kiện kỹ thuật của lò thiêu lớp sôi: 

- Nhiệt độ lớp sôi: 950 ~ 11000C 

- Nhiệt độ khí khói ra: 9500C 

- Độ cao lớp sôi: 1000mm 

- Lượng cấp liệu: 144 tấn/ngày 

- Lượng gió thổi: 12000m3/h (trạng thái tiêu chuẩn) 

- Áp lực gió: 15,69 ~ 18,63kPa (1600 ~ 1900mmH2O) 

Thành phần của hỗn hợp bột thiêu (%): Zn 58,57; Fe 8,52; Pb 1,11; Cu 0,10; Cd 0,25; 

MgO 0,13; CaO 1,45; Al2O3 0,54; SiO2 3,55; Se 0,9; Ag(g/t) 31,4; 

Thành phần khí khói %: SO2 8,95; SO3 0,48; O2 6,15; N2 77,59; CO2 0,38; H2O 6,45. 

3.2.2.3 Công nghệ hòa tách và xử lý bã 

Bột thiêu thu được từ lò thiêu tinh quặng kẽm sunfua cùng với bột kẽm oxit từ dây 

chuyền lò quay được tập kết về gian hòa tách. Tại đây, có lắp đặt 5 phễu bột thiêu trên cao 

và 1 phễu liệu chứa bột kẽm oxit. Bột thiêu được phân phối thông qua máy cấp liệu hình 
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sao, cân băng tải định lượng và băng tải xoắn ốc để đưa đến các thùng hòa tách khác nhau. 

Việc hòa tách và xử lý bã đều sử dụng công nghệ liên tiếp. 

Hòa tách trung tính: hòa tách trung tính có lắp đặt 5 thùng đặt liên tiếp nhau trong đó 

1 thùng oxi hóa và 4 thùng hòa tách trung tính. Thùng hòa tách và hai bể cô đặc Ф15m 

dùng một máng dẫn để liên kết. Dung dịch thải điện phân KFe3[SO4]2(OH)6, khoáng MnO2, 

dung dịch nghèo Cd, bùn dương cực tạo thành hỗn hợp dung dịch oxi hóa (nồng độ axit 

oxy hóa là 70~90g/l, Fe 0,8~1,0g/l, Fe2+ 0,1g/l, nhiệt độ 45~55ºC) và dùng bơm để bơm 

lên thùng thứ nhất, lưu lượng 20 - 30m3, đồng thời thêm lượng bột thiêu nhất định. Tại chỗ 

dẫn dung dịch của thùng thứ nhất lắp đặt đồng hồ đo pH, tự động điều chỉnh lưu lượng của 

dung dịch oxy hóa. Dung dịch khoáng dẫn từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai, dựa theo 

axit bị tiêu hao, oxit kẽm trong bột thiêu hoàn toàn bị hòa tan, FeO biến đổi thành Fe2O3. 

Khống chế độ pH của công đoạn hòa tách trung tính được hoàn thành ở thùng thứ ba. 

Lượng bột thiêu cho vào thùng này được thông qua bởi một máy đo pH khống chế. Qua 

thùng thứ tư để đảm bảo thời gian phản ứng. Dung dịch quặng sau khi qua hòa tách trung 

tính đưa đến máy cô đặc để tiến hành cô đặc phân ly, dung dịch sạch bên trên bơm đưa đến 

gian làm sạch để tiến hành làm sạch, dung dịch ở bên dưới bơm đến thùng trung hòa. 

Điều kiện kỹ thuật hòa tách trung tính: 

- Dung dịch oxi hóa có H2SO4: 70~80g/l 

- Nhiệt độ: 65-700C 

- Thời gian phản ứng: 2h 

- Tỉ lệ cô đặc dung dịch: 9-10:1 

- Độ pH ở điểm cuối: 5,0-5,2 

- Hàm lượng Zn của dung dịch hòa tách: > 150g/l 

Thành phần của dung dịch hòa tách (g/l): Zn: 155-160; Cu: 0,17; Cd 0,38; MgO 0,2; 

Al2O3 1,3; SiO2 9,6; Ag (g/t) 85. 

Xử lý bã của hòa tách trung tính: Dung dịch bên dưới của quá trình cô đặc dung dịch 

hòa tách trung tính (hàm lượng  300g/l) trước tiên được đưa vào thùng trung hòa để cùng 

với lượng bột thiêu được thêm vào (dùng để giảm độ axit của dung dịch cô đặc)  hình thành 

nên dung dịch trung hòa, sau đó dung dịch này được bơm đến công đoạn hòa tách có tính 

axit cao. Thông qua quá trình hòa tách dung dịch có tính axit cao ở nhiệt độ cao, quá trình 

cô đặc thải ra bã đồng và Cadimi, sau khi lọc bã được đưa sang công đoạn thu hồi. Dung 

dịch trong bên trên được đưa đến công đoạn lắng phèn để khử sắt (bao gồm phèn lắng 

KFe3[SO4]2(OH)6 của quá trình trung hòa), sau khi khử sắt dung dịch được quay trở về 

thùng hòa tách trung tính. Bã phèn sắt được bơm đến khu để bã, qua khuấy trộn sau đó lọc 

ép và đưa đến lò quay như nguồn liệu đầu vào để tận thu kẽm.  

Khi làm sạch dung dịch sinh ra bã đồng và bã cadimi, qua nghiền thành bùn được 

bơm chuyển đến thùng hòa tách bã đồng và cadimi. Kẽm, cadimi và lượng nhỏ đồng trong 

bã được hòa tan vào trong dung dịch, qua lọc áp lực tiến hành phân ly thể lỏng và rắn. Bã 

đồng sau khi rửa lọc có thể bán ra ngoài. Dung dịch lọc vẫn dùng bột kẽm thay thế cadimi, 
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kết thúc thay thế tiến hành lọc áp lực, qua tẩy rửa sinh ra cadimi xốp, có thể bán cho đơn 

vị có nhu cầu. Dung dịch nghèo cadimi sinh ra quay về hòa tách trung tính. 

Hòa tách có tính axit cao: Công đoạn hòa tách có tính axit cao gồm một hệ thống có 

5 thùng liên tiếp và máy cô đặc Ф12m. Bơm dung dịch từ dung dịch đáy thùng trung hòa 

đến thùng thứ nhất, dung dịch có tính axit đến từ dung dịch rửa bã hòa tách có tính axit cao 

và dung dịch thải điện phân. Tại thùng thứ nhất có lắp đặt một thiết bị tự động phân tích 

độ pH, để khống chế lượng dung dịch đưa vào thùng thứ nhất. Qua việc hòa tách của 5 

thùng, dung dịch đi vào máy cô đặc, phần dung dịch trong bên trên đưa đến thùng trung 

hòa, qua quá trình cô đặc và lọc thu về bã bạc và chì. 

Điều kiện kỹ thuật của hòa tách có tính axit cao: 

- Hàm lượng axit ban đầu: 130-140 g/l 

- Nhiệt độ: 90-950C 

- Hàm lượng axit cuối: 40-60 g/l 

- Thời gian phản ứng: >= 3h 

Thành phần dung dịch hòa tách (g/l): Zn 103, Cu 0,18, Cd 0,33, Fe 19,7, H2SO4 54; 

Thành phần của bã hòa tách: Zn 6,9; Fe 13,2; Pb 6; Cd 0,1; CaO 2,9; MgO 0,1; Al2O3 

1,8; SiO2 19,1; Ag (g/t) 169. 

3.2.2.4. Công nghệ điện phân và đúc kẽm thỏi 

Tuy khi hoà tách đã giảm thấp được hàm lượng Fe, Ag, Pb và các tạp chất khác song 

vẫn chưa đạt yêu cầu đầu vào của khâu điện phân thu hồi kẽm. Do đó dung dịch hoà tách 

trung tính trước khi đưa vào điện phân, cần phải làm sạch khử đi các tạp chất để thu được 

dung dịch đủ tiêu chuẩn đồng thời làm cho các tạp chất tách khỏi dung dịch dưới dạng bã. 

Trong đó các kim loại có giá trị có thể được thu hồi.  

Phân xưởng điện phân và đúc thỏi là phân xưởng công nghệ chủ đạo cuối cùng sản 

xuất ra thành phẩm, gồm có 2 khâu chủ yếu: Điện phân dung dịch Sunphat kẽm ra kẽm âm 

cực và nấu đúc tấm kẽm âm cực thành kẽm thỏi cùng các thiết bị phụ trợ có liên quan khác.  

Điện phân kẽm 

Dung dịch điện phân mới từ khâu làm sạch dung dịch đưa đến được chứa vào bể chứa 

dung dịch điện phân mới của phân xưởng điện phân. Khi đưa vào điện phân, dung dịch 

mới được hoà với dung dịch điện phân thải đã qua tháp làm nguội để hạ nhiệt độ rồi đưa 

vào phân xưởng điện phân. Trong quá trình điện phân, để đảm bảo chất lượng bề mặt của 

kẽm tích tụ trên âm cực, hạn chế tạp chất đi vào âm cực, nâng cao hiệu suất dòng điện, cần 

định kỳ cho vào keo da, muối Antimoan, Cacbonat Stronti và các chất cho thêm khác. Qua 

chu kỳ điện phân 24h, sau khi kẽm tích tụ trên âm cực đạt tới trọng lượng thích hợp thì cẩu 

lấy âm cực ra khỏi bể, rửa sạch phần dung dịch điện phân bẩn bám trên bề mặt, dùng nhân 

công bóc lấy tấm kẽm đưa đi đúc thỏi.  
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Đúc thỏi 

Âm cực từ phân xưởng điện phân đưa đến phải đảm bảo thành phần hoá học đạt tiêu 

chuẩn, trên mặt tấm kẽm không dính bùn dương cực, dung dịch điện phân sót lại. Các tấm 

kẽm âm cực cho vào lò thành từng mẻ, trong quá trình nấu chảy trong lò điện, do có một 

lượng nhỏ nước và không khí tồn tại, không tránh khỏi có một lượng nhỏ kẽm bị oxi hoá 

tạo thành bã nổi. Bã nổi là hỗn hợp của oxit kẽm và kẽm kim loại. Kẽm lỏng sau khi đã vớt 

hết bã nổi, dùng máy đúc, đúc thành kẽm thỏi. Sau đó in mác, đánh số, cân, lấy mẫu phân 

tích rồi đưa đến kho thành phẩm. 

Xử lý bã kẽm nổi 

Dùng máy nghiền bi kiểu bi kiểu ướt tách hạt kẽm và tro kẽm lẫn trong xỉ, khử màng 

oxit trên bề mặt hạt kẽm, sau khi sấy khô, quay về lò luyện kẽm nung chảy đúc thỏi, tro 

kẽm sau khi qua tách lắng sạch gọi là bã kẽm, đưa về xưởng bột oxit kẽm thu hồi kẽm.  
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Hình 1. 4 Sơ đồ công nghệ sản xuất kẽm thỏi 

Quặng oxit kẽm 

18-25% 

Tinh quặng sunfua 
kẽm 
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3.2.3. Công nghệ sản xuất axit sunfuric 

 
Hình 1. 5 Sơ đồ công nghệ sản xuất axit 
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Công đoạn thiêu đốt tinh quặng kẽm sẽ sinh ra khí ở nhiệt độ cao (thành phần chủ 

yếu là SO2).  

2ZnS + 7/2O2 →2 ZnO + SO2 + SO3  

a) Công đoạn lọc bụi khí thải 

Khí được đưa đến nồi hơi dư nhiệt, ngưng tụ làm lạnh, giảm nhiệt độ của khí khói 

từ 1000oC xuống đến 350oC để dẫn khí vào thiết bị thu bụi tĩnh điện cao áp. Ở trong thiết 

bị thu bụi tĩnh điện, bụi có hàm lượng Zn, Pb, Cd, As bị hút vào các bản cực, thông qua cơ 

chế gõ bụi để bụi rơi xuống phễu bụi, sau đó thông qua máy cào gạt để đưa đến vị trí đóng 

gói. 

Đồng thời bụi trong khí khói giảm tốc độ và giảm nhiệt, tự do rơi xuống phễu bụi, 

đi vào ống tròn làm nguội bụi, sau khi giảm nhiệt đến dưới 80oC, thông qua băng tải để 

vận chuyển đến gian hòa tách, tiến hành sản xuất. 

Khí, khói từ thu bụi tĩnh điện dẫn đến, nhiệt độ khoảng 280oC thông qua phun ướt 

làm sạch tại ống venturi từ từ hạ nhiệt và lắng, nhiệt độ hạ xuống khoảng 65oC, đồng thời 

phần bụi trong khí bị tách ra, thông qua thùng lắng nghiêng, chảy ra ống để xử lý, phần 

dung dịch sạch ở trên tiếp tục phun ướt tuần hoàn. 

Khí khói 65oC tiếp tục được dẫn vào tháp tạo bọt, dùng axit loãng phun ướt để hạ 

nhiệt và thu bụi, nhiệt độ hạ xuống đến 45oC, tiếp tục dẫn đến thiết bị khử sương tĩnh điện. 

Dung dịch làm ướt đưa đến thùng tuần hoàn tháp tạo bọt để lắng, dung dịch sạch ở trên 

tiếp tục được sử dụng phun ướt tuần hoàn. 

Ở trong thiết bị khử sương tĩnh điện cao áp, thông qua tĩnh điện cao áp để khử sương 

axit (chỉ tiêu: sương axit ≤0,5mg/Nm3), đồng thời khử As và các tạp chất khác, để cho khí 

khói đạt được yêu cầu sản xuất axit.  

Khí khói sau khi thông qua hấp thụ lần hai, biến đổi thành khí thải, thành phần chủ 

yếu là SO2 ≤ 0,02%, đạt được tiêu chuẩn để thải ra môi trường bên ngoài thông qua ống 

khói. 

b) Công đoạn làm sạch khí lò 

1. Dòng khí khói: 

Khí lò thoát khỏi miệng của thiết bị lọc bụi tĩnh điện đi vào ống venturi số 1 với 

phương thức xuôi dòng, được rửa bằng axit loãng nồng độ khoảng 10%. Khí sau khi qua 

ống venturi số 1, được hạ nhiệt độ và khử bụi, đi vào tháp cyclone rửa thêm một lần nữa 

bằng axit loãng có nồng độ 5%, sau đó vào ống venturi số 2, khí được làm lạnh và đưa vào 

khử bọt.  
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Sau khi làm sạch lần 2, tạp chất có hại trong không khí hầu như được loại bỏ, mù 

axit hình thành trong quá trình rửa cũng bị khử đi một phần, nhiệt độ khí từ 280oC ở ống 

venturi số 1 giảm xuống còn 65oC. Do bốc nhiệt độ tuyệt đối mà lượng bốc hơi nước trong 

khí lò đạt được bão hòa, đại bộ phận nhiệt độ trong khí lò chuyển thành nhiệt ẩn chứa hơi 

nước và đi vào bộ phận làm lạnh gián tiếp bằng graphit, dùng nước làm lạnh gián tiếp 

xuống khoảng 33oC, loại bỏ đi phần lớn nước đông kết, một phần mù axit và đồng thời kéo 

đi một phần nhiệt lượng. Khí lò tiếp tục vào bộ khử mù bằng điện để khử mù axit và bụi, 

như vậy loại bụi thêm một lần nữa. 

2. Dòng axit lỏng: 

Tại mỗi vị trí của ống venturi số 1, tháp cyclone, ống venturi số 2, bộ khử bọt, bộ 

làm lạnh gián tiếp bằng graphit và bộ lọc mù bằng điện đều có 1 hệ thống tuần hoàn axit 

loãng. 

Nồng độ axit tuần hoàn ở ống venturi số 1 khống chế ở khoảng 10%. Axit loãng 

tuần hoàn được bơm và ống venturi để làm lạnh, rửa khói thuận dòng. Axit từ tháp cyclone 

được bơm tuần hoàn lên phía trên tháp làm lạnh, rửa khói ngược dòng. Axit loãng ra khỏi 

ống venturi và dịch thể rửa tháp cyclone cũng chảy vào thùng chứa dịch thể số 1 để phân 

lý thể lỏng và rắn. 

Nồng độ axit tuần hoàn của ống venturi số 2 khống chế khoảng 5%. Axit loãng bơm 

từ thùng chứa dịch thể số 2 đi vào ống venturi số 2. Sau khi rửa, làm lạnh khói thuận dòng 

đi vào bộ khử bọt rồi tự lưu về bể chứa số 2. 

Bơm tuần hoàn venturi định kỳ cấp một lượng axit loãng tuần hoàn nhất định cho 

tháp hấp thụ để tách khói SO2, tăng thêm tỷ lệ thu hồi S. Axit phế thải chảy về bể chứa 

axit phế thải và được bơm về trạm xử lý nước bẩn.  

Nước làm lạnh từ tháp làm lạnh không khí đi vào phía dưới bộ làm lạnh gián tiếp 

graphit. Sau khi làm lạnh gián tiếp khói sẽ được thải ra từ trên đỉnh và đi vào bộ khử mù 

điện. Còn dịch thể ngưng tụ loại ra từ tháp làm lạnh gián tiếp graphit và bộ khử mù điện sẽ 

tự lưu về bể chứa dịch thể số 3. Sau khi nồng độ tăng đến một lượng nhất định lại được 

bơm về bể chứa dịch thể số 2. 
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Máy thu bụi điện 

tự động 

Ống venturi số 1 

Tháp tấm cyclone 

Ống venturi số 2 

Bộ khử bọt kép 

Máy làm nguội 

gián tiếp graphit 

Máy khử mù điện 

Đi tháp sấy khô 

Bể lắng 1 

Trạm nước thải 

Bể lắng 2 

Trạm nước 

thải 

Thùng chứa dung 

dịch thải số 1 

Tháp hút khử 1 

Nước mới 

Thùng chứa dung 

dịch thải số 2 

Nước mới 

Thùng chứa dung 

dịch thải số 3 

Không 

khí 

Tháp hút khử 1 

Không 

khí 

Khí thải từ lò tầng sôi 

Hình 1. 6 Sơ đồ công nghệ làm sạch khí SO2 



36 
 

 

c) Công đoạn hấp thụ khô 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khói SO2 đến từ công đoạn làm sạch, ở trong tháp sấy khô tiếp xúc ngược chiều với 

axit 93% phun từ đỉnh tháp, thành phần nước trong khói bị hấp thu. Khói SO2 sau khi làm 

khô qua quạt gió đưa đến công đoạn chuyển hoá. 

Máy chuyển hóa lần 

I 

Máy trao đổi nhiệt I 

Máy trao đổi nhiệt 

III 

Lò gia nhiệt I 

Đi quạt gió chính 

Tháp sấy khô 

Bể tuần hoàn axit 

sấy khô 

Máy làm nguội axit 

sấy khô 

Máy chuyển hóa lần 

II 

Máy trao đổi nhiệt II 

Máy trao đổi nhiệt 

IV 

Lò gia nhiệt II 

Tháp hấp thụ 1 

Bể tuần hoàn axit 

hấp thụ 1 

Máy làm nguội axit 

hấp thụ 1 

Khí từ 

máy 

khử mù 

điện 

Tháp hấp thụ 1 

Bể tuần hoàn axit 

hấp thụ 2 

Máy làm nguội axit 

hấp thụ 2 

Xả ra môi trường 

Sản 

phẩm 

Hình 1. 7 Sơ đồ công nghệ sấy khô khí SO2 và sản xuất axit H2SO4 
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Khói chứa SO3 1800C từ bộ trao đổi nhiệt nóng - lạnh của công đoạn chuyển hoá ra 

đi vào tháp hấp thu trung gian, tiếp xúc với axit 98% từ đỉnh tháp phun xuống, SO3 bị hấp 

thu, khói sau khi hấp thu trở về công đoạn chuyển hoá. 

Khói chứa SO3 1550C từ bộ trao đổi nhiệt nóng lạnh trung gian công đoạn chuyển 

hoá đi vào tháp hấp thu cuối cùng, tiếp xúc với axit 98% phun ngược chiều từ đỉnh tháp 

xuống, SO3 bị hấp thu, khói ra khỏi tháp chứa SO2 nồng độ 866 mg/m3, sau đó qua ống 

khói khí đuôi mà thải ra ngoài không khí. 

Axit từ tháp làm khô tự chảy vào máng tuần hoàn axit làm khô. Ở trong máng tuần 

hoàn axit làm khô kết hợp với axit 98% từ tháp trung gian đến điều tiết nồng độ đến 93%, 

sau đó qua bộ làm nguội hạ nhiệt độ, tiếp đó đi đến tháp phun tuần hoàn. Axit thành phẩm 

được tháo vào máng dưới mặt đất, sau đó dùng bơm bơm đến téc trong kho chứa axit hoặc 

lên máng trên cao để trực tiếp cho lên xe chở ra ngoài. 

Nồng độ axit tuần hoàn hấp thu cuối cùng, hấp thu trung gian do điều tiết của axit từ 

các tháp làm khô đến và cho thêm nước công nghiệp nồng độ giữ trên dưới 98% để đảm 

bảo nồng độ axit hấp thu. 

d) Công đoạn chuyển hóa 

Khói có nhiệt độ khoảng 600C ra khỏi quạt gió SO2 lần lượt đi vào bộ trao đổi nhiệt 

lạnh, bộ trao đổi nhiệt nóng. Sau khi nhiệt độ đạt 4300C lần lượt đi qua tầng xúc tác thứ 

1,2,3 của bộ chuyển hoá, suất chuyển hoá của SO2 đạt 93%, sau đó khói chứa SO2 đã 

chuyển hoá đi qua bộ trao đổi nhiệt lạnh nhiệt độ hạ xuống xấp xỉ 1800C dẫn đến tháp hấp 

thu trung gian. 

Khói khoảng 700C ở tháp trung gian ra lần lượt đi vào bộ trao đổi nhiệt lạnh, bộ trao 

đổi nhiệt nóng trung gian. Sau khi nhiệt độ đạt khoảng 4300C đi vào tâng thứ 4 bộ chuyển 

hoá. Qua chuyển hoá tầng xúc tác cuối cùng suất chuyển hoá tổng đạt tới 99,6%. Sau đó 

khói thông qua bộ trao đổi nhiệt lạnh trung gian nhiệt độ hạ xuống 1550C đưa đến tháp hấp 

thu cuối cùng. 

Để tiện điều tiết nhiệt độ các tầng bộ chuyển hoá ở đầu vào đoạn chuyển hoá thứ nhất, 

đầu vào đoạn chuyển hoá thứ 4 dùng đường bên làm lạnh để điều tiết tự động. 

Khí khói sau khi thông qua hấp thụ lần hai, biến đổi thành khí thải, thành phần chủ 

yếu là SO2 ≤ 0,02%, đạt tiêu chuẩn được thải ra ngoài qua ống khói. 

e) Công đoạn thành phẩm 
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Công đoạn thành phẩm có đặt 3 téc chứa axit thành phẩm, có dung tích chứa 150 

tấn, tổng sức chứa 450 tấn, đủ sức chứa sản lượng 17 ngày, trừ đi lượng axit sunfuric nhà 

máy tự tiêu thụ thì có thể đáp ứng dữ trữ cho 27 ngày. 

3.2.4. Công nghệ luyện chì 

Trong dây chuyền công nghệ này, việc xử lý tinh quặng chì thực hiện qua 3 công 

đoạn chính: 

- Thiêu kết: Để chuyển PbS thành dạng oxit, chuyển tinh quặng ở dạng bột từ thành 

dạng cục liên kết cùng với một số thành phần sunfua khác để tạo điều kiện cho quá trình 

hoàn nguyên tạo Pb kim loại và tạo xỉ. 

- Hoàn nguyên: Là giai đoạn quan trọng nhất nhằm chuyển chì sang ion kim loại nhờ 

phản ứng hoàn nguyên. Hiệu suất hoàn nguyên phụ thuộc rất nhiều yếu tố như nhiệt độ 

thời gian, chiều cao cột liệu v.v... 

- Giai đoạn tinh luyện điện phân: Là giai đoạn khử tạp chất trong chì thô để nhận 

được chì tinh khiết đáp ứng yêu cầu sử dụng. 

- Thu hồi kim loại quý hiếm Ag, Cu: Trong quá trình tinh luyện chì các nguyên tố 

quý hiếm ký sinh như: Ag, Cu, Bi, Cd, đặc biệt là Ag là nguyên tố cần được thu hồi trong 

bùn dương cực của quá trình tinh luyện chì. 

Thuyết minh công nghệ luyện chì: 

Tinh quặng chì sunfua được trộn với các chất phụ gia và trợ dung (bột đá vôi, bột đá 

thạch anh, quặng vụn hồi liệu…) để đảm bảo thành phần trong nguyên liệu lưu huỳnh chứa 

6-8%S, được phối liệu tạo hạt, qua băng tải đưa đến bunke nạp liệu, qua máy cấp liệu lắc 

nạp đều vào lò thiêu kết. 

Qúa trình thiêu kết được tiến hành ở nhiệt độ > 8000C, tinh quặng sunfua bị oxy hóa 

thành oxit, sinh ra cục quặng có lỗ xốp và độ bền nhất định. Sau khi thiêu kết xong, quặng 

thiêu kết được đập vụn và sàng, quặng đạt quy cách đủ độ lớn yêu cầu được đưa đến lò 

hoàn nguyên, đồng thời cho than cốc cùng làm nhiên liệu, cấp gió vào lò để hoàn nguyên. 

Khi luyện, do trọng lượng riêng khác nhau, sản phẩm lỏng tập trung ở nồi lò theo lớp: chì 

lỏng, sten, xỉ. Chì tháo ra từ lò hoàn nguyên đem đúc thỏi, đưa đến xưởng điện phân gọi là 

chì loại thô (96,5%Pb). Tại xưởng tinh luyện Pb thỏi thô sẽ được nấu chảy hỏa tinh luyện 

sơ bộ, sau đó đúc thành tấm Anốt, sử dụng dây chuyền điện phân tinh luyện khử các tạp 

chất còn lại, thu hồi Ag có trong chì thô. Sản phẩm sau điện phân thu được các tấm chì 

Katốt, nấu chảy đúc thành thỏi thành phẩm chì tinh, chất lượng sản phẩm đạt > 99,99%. Xỉ 

chứa hàm lượng kẽm cao (15%) vận chuyển về khu vực lò quay để xử lý bã. Khí lò được 

thu bụi để luyện lại và sau đó khí được xử lý chung với hệ thống xử lý khí lò thiêu kết. Khí 



39 
 

lò sau đó qua hệ rửa làm sạch khí tiếp tục qua hệ thống hấp thụ bằng dung dịch NH3, khí 

sạch sau khi đã khử S được thải ra ngoài môi trường qua ống khói. 

 

 

Hình 1. 8 Sơ đồ công nghệ luyện chì 

Bán lại cho đơn vị có 
nhu cầu 
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Chì được tinh luyện bằng điện phân để đạt được độ tinh khiết cao tùy theo yêu cầu 

của khách hàng. Các bể điện phân được làm bằng bêtông cốt thép và được lót bằng nhựa 

dẻo chịu axit. Điện phân được tiến hành trong dung dịch axit sunfat và có pha thêm các 

chất hoạt tính bề mặt (Chất hoạt tính bề mặt có tác dụng tạo ra bề mặt mịn khi kim loại kết 

tinh tại các cực, không tạo bọt khí và giảm mùi axit trong quá trình điện phân). Trong quá 

trình điện phân chì ở cực dương bị hút sang chì cực âm (quá trình điện phân khoảng 48 

tiếng là hoàn thành). 

Chì cực dương và chì cực âm được đưa ra khỏi hệ thống điện phân, chuyển sang hệ 

thống rửa, lắng và sấy. Bùn trong quá trình rửa, lắng, sấy được hồi liệu. Dung dịch điện 

phân được tái sử dụng. 

Nhân công bóc lấy tấm chì đưa đi đúc thỏi. Các tấm chì cực âm cho vào lò thành 

từng mẻ, vớt bã nổi. Chì lỏng sau khi đã vớt hết bã nổi, dùng máy đúc, đúc thành chì thỏi. 

Sau đó in mác, đánh số, cân, lấy mẫu phân tích rồi đưa đến kho thành phẩm.  

3.2.5 Công nghệ luyện đồng thô từ tinh quặng đồng  

Công nghệ luyện đồng thô từ tinh quặng đồng được áp dụng tại nhà máy bao gồm 2 

công đoạn chính, trong đó tinh quặng đồng (25%Cu) được nấu luyện bằng lò Cổ phong, 

cho ra sản phẩm là sten đồng (42- 45%Cu). Sau đó đưa vào lò chuyển kiểu P-S luyện ra 

đồng thô (98,5%Cu). Khói các lò luyện, lò chuyển sau khi được thu nhiệt, làm sạch bụi 

được đưa sang dây chuyền sản xuất axit sunfuric. Xỉ lò luyện, lò chuyển được quay hồi 

liệu lại lò cổ phong để thu hồi đồng. 

Chuẩn bị liệu: 

Hỗn hợp liệu vào lò bao gồm: tinh quặng đồng (H2O ≤ 8%), tinh quặng xỉ (H2O ≤ 

8%), phế liệu hồi (H2O < 1%), bụi khói (H2O < 7%), đá thạch anh (H2O ≤ 3%) và than cần 

trong nấu chảy, theo tỷ lệ phối liệu theo khối lượng của liệu lò, do yêu cầu công nghệ luyện 

quyết định.  

Bảng 1. 10 Thành phần tinh quặng đồng (%, g/t) 

Nguyên tố Cu Fe CaO MgO S SiO2 

% 25,0 32 1,15 0,38 32 5,08 

Nguyên tố Au Ag Co Al2O3 Ce Eu 

G/t 8,91(g/t) 5(g/t) 0,018 1,15 0,048 0,002 

Nguyên tố La As     
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G/t 0,053 0,0073     

Tỷ lệ phối liệu tinh quặng đồng và các thành phần tinh quặng xỉ, bụi cục như sau: 

Bảng 1. 11 Tỉ lệ phối liệu và thành phần tinh quặng hỗn hợp 

Tên Tỷ lệ phối (%) % Cu % Fe % S % SiO2 

Tinh quặng đồng 90,77 25,0 32,00 32,0 5,08 

Tinh xỉ 7,59 25,0 32,00 12,0 15,6 

Bụi cục 1,64 18,25 20,24 13,89 20,24 

Tinh quặng hỗn 

hợp 
100 24,89 31,80 30,08 6,13 

Lò cổ phong và lò chuyển cần phải cho chất trợ dung vào để tạo xỉ. Trợ dung đều 

dùng đá thạch anh có thành phần giống nhau nhưng cỡ hạt yêu cầu khác nhau. Lò cổ phong 

dùng đá thạch anh yêu cầu có cỡ hạt 5 - 15 mm, lò chuyển PS dùng đá thạch anh yêu cầu 

có cỡ hạt 10 - 25 mm. Đá thạch anh có hai cấp cỡ hạt này đều được mua từ bên ngoài. 

Thành phần của đá thạch anh: 

Bảng 1. 12 Thành phần đá thạch anh 

Thành phần Fe SiO2 

% 4,0 90,0 

Bảng 1. 13 Tỉ lệ phối liệu hỗn hợp lò nấu luyện 

Tên Tỷ lệ phối % %Cu %Fe %S %SiO2 %Loại 

khác 

Tinh quặng hỗn hợp 87,84 24,89 31,80 30,18 6,13 8,50 

Đá thạch anh 3,69  4,0  90,0 6,00 

Than vụn 4,78  0,28 0,60 3,38 95,74 

Bụi mịn 3,69 18,01 19,1 13,82 21,89 27,18 

Liệu lò hỗn hợp 100,0 22,53 28,8 27,05 9,68 11,94 
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Thuyết minh quy trình công nghệ luyện đồng: 

Hỗn hợp liệu lò được nạp liên tục vào lò từ miệng cửa nạp liệu ở đỉnh lò, oxy và 

không khí được thổi vào từ đáy lò làm cho liệu trong lò được quấy trộn mạnh. Liệu lò 

nhanh chóng thực hiện quá trình gia nhiệt, nóng chảy, oxy hoá, tạo sten đồng và tạo xỉ. 

Sten đồng thể lỏng và xỉ lỏng do tỷ trọng khác nhau mà phân lớp và chảy ra không liên tục 

ở lỗ ra sten đồng và lỗ xỉ.  

Sten đồng tạo thành sẽ cho ra lò theo định kỳ từ lỗ tháo sten đồng, được chảy vào 

thùng sten đồng và được chuyển đến lò chuyển để thổi luyện. Nhiệt độ sten đồng ra lò là 

11500C, hàm lượng đồng là 45%. 

Xỉ lò tháo ra từ lỗ xỉ chảy vào thùng xỉ, được xe thùng xỉ chuyển ra, dùng cầu trục 

móc cẩu chuyển xỉ đến bãi làm nguội xỉ lò, sau khi qua 48h làm nguội chậm, dùng xe nâng 

chuyển đến nhà tuyển làm giàu xỉ lò. Nhiệt độ của xỉ ra lò là 12000C. Xỉ lò chứa 3% đồng. 

Khói lò cổ phong sinh ra sau khi qua chụp khói và được hạ nhanh nhiệt độ ở lò hơi 

nhiệt thừa, sẽ trộn với khói lò chuyển, nhập vào bộ thu bụi tĩnh điện để khử bụi. Khói sau 

khi khử bụi được dẫn đến nhà sản xuất axit để sản xuất H2SO4. 

Sten đồng sản xuất từ lò cổ phong được đưa đến lò chuyển PS để thổi luyện. Mục 

đích thổi luyện là khử S, Fe và các tạp chất khác trong sten đồng và sản xuất ra đồng thô. 

Quá trình thổi luyện tạo ra xỉ và đồng thô, trong hai quá trình này đều cần phải thổi gió vào 

trong hợp chất sunfua nóng chảy. 

Để khống chế nhiệt độ thổi luyện ở 11500C ~ 12500C sau đó cho thêm vào lò một ít 

liệu đồng hàm lượng thấp - liệu nguội, ví dụ như: bụi thùng sten. Lần thứ nhất cho hai 

thùng sten, sau khi tạo xỉ xong cho ra xỉ lần một, tiếp đó cho thêm một thùng sten và thổi 

gió tạo xỉ. Cuối kỳ tạo xỉ tiến hành ''sàng'' lò, đây là thao tác làm sạch xỉ. 

Xỉ lò chuyển được rót vào thùng xỉ, dùng cầu trục móc đưa đến bãi làm nguội chậm 

xỉ. Xỉ lò sau khi qua 48h làm nguội chậm được xe nâng chở đến nhà máy tuyển xỉ để thu 

hồi đồng trong xỉ.  

Tạo đồng: quá trình oxy hóa Cu2S thành CuO, SO2 và cho thêm liệu nguội có hàm 

lượng đồng cao (phế liệu đồng thô) để khống chế nhiệt độ. Cùng với việc lưu huỳnh tiếp 

tục oxy hoá, Cu2S không ngừng giảm, Cu (lỏng) không ngừng tăng, cho đến chỉ có pha 

đồng (lỏng) tồn tại. Khi khử S chu kỳ cuối cùng phải đặc biệt chú ý tránh đồng bị oxy hóa 

trở lại. 
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Khói lò chuyển sau khi qua chụp khói bịt kín và làm lạnh phun mù, trộn lẫn với khói 

sinh ra từ lò cổ phong, dẫn đến thu bụi tĩnh điện để lọc bụi. Khói sau khi lọc bụi dẫn đến 

nhà axit để sản xuất H2SO4. 

Các phản ứng cơ bản của công nghệ: 

Đầu tiên có phản ứng phân ly    

4CuFeS2 → 2Cu2S + 4FeS + S2 (1) 

Sau đó có các phản ứng oxy hóa một phần  

S2 + 2O2 → 2SO2        (2)                                      

Cu2S + 2O2 → 2CuO + SO2   (3)                                              

4FeS + 7O2 → 2Fe2O3 + 4SO2 (4)                                              

3FeS + 5O2 → Fe3O4 + 3SO2  (5) 

Công đoạn luyện ra sten đồng: Mục đích tạo ra sản phẩm sten giàu đồng sau khi tách 

khỏi các tạp chất Fe3O4, để cho nó đi vào pha xỉ. Để làm được điều đó phải cho thêm trợ 

dung thạch anh và vôi để tạo xỉ cùng với Fe3O4 

3Fe3O4 + FeS + SiO2 = 5[(FeO)2. SiO2] + SO2     (6) 

Công đoạn thổi luyện sten đồng ra đồng thô: 

Ban đầu phản ứng oxy hóa tạo xỉ sắt: 

2FeS + O2 + SiO2 = 2FeO. SiO2 + 2SO2             (7)     

Giai đoạn thổi luyện thứ hai: 

2Cu2S + O2 → 2 Cu2O + 2SO2      (8) 

Giai đoạn thổi luyện thứ ba: 

Cu2S + Cu2O → 6Cu + 2SO2      (9) 
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Hỗn hợp liệu lò được nạp liên tục vào lò từ miệng cửa nạp liệu ở đỉnh lò, oxy và 

không khí được thổi vào từ đáy lò làm cho bể nóng chảy quấy trộn mạnh. Liệu lò ở trong 

bể nóng chảy nhanh chóng thực hiện quá trình gia nhiệt, nóng chảy, oxy hoá, tạo sten đồng 

và tạo xỉ. Sten đồng ở thể lỏng và xỉ lỏng do tỷ trọng khác nhau mà phân lớp và chảy ra 

không liên tục ở lỗ ra sten đồng và lỗ xỉ. 

Sten đồng sản xuất từ lò nấu chảy được đưa đến lò chuyển để thổi luyện. Xỉ lò sau 

khi qua làm lạnh được đưa đến nhà tuyển khoáng để tuyển. Khói khí đi qua hệ thống làm 

mát trộn với khói lò chuyển thổi rồi đi vào buồng thu bụi tĩnh điện, sau khi được làm sạch 

rồi đưa đi sản xuất axit. 

Quá trình thổi luyện tạo đồng thô 

Quặng, tinh 

quặng Đồng 

Nguyên liệu khác 

có chứa Đồng Than cốc Chất xúc tác Quạt gió 

LÒ CỔ PHONG KÍN 

Khí khói STÊN ĐỒNG 
Bã thải (làm 

VLXD) Bã hồi liệu 

LÒ CHUYỂN THỔI 

LUYỆN ĐỒNG THÔ 

(PS) 

Khí khói ĐỒNG 

THÔ 

Bã hồi liệu 

Hút bụi tĩnh 

điện 

Bụi Khí khói 

Sản xuất axit H2SO4 

Bụi khói Kí đuôi (ra 

ống khói) 

Bụi khói Ký đuôi (ra 

ống khói 

Làm sạch 

Quạt gió 

Hình 1. 9 Công nghệ sản xuất đồng thô 
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- Sten đồng đưa sang lò luyện kiểu P-S để thổi luyện. Mục đích thổi luyện là khử S, 

Fe và các tạp chất khác trong sten đồng và sản xuất ra đồng thô. Quá trình thổi luyện tạo 

ra xỉ và đồng thô, trong hai quá trình này đều cần phải thổi gió vào trong hợp chất sunfua 

nóng chảy. 

Xỉ hình thành do oxy hoá FeS và đá thạch anh tạo xỉ, trong quá trình thổi cần cho 

liệu nguội có hàm lượng đồng thấp để khống chế nhiệt độ. Khi hàm lượng FeS < 1%, quá 

trình tạo xỉ kết thúc. 

Tạo đồng; quá trình oxy Cu2S hoá thành CuO, SO2 và cho thêm liệu nguội có hàm 

lượng đồng cao để khống chế nhiệt độ. Cùng với việc lưu huỳnh tiếp tục oxy hoá, Cu2S 

không ngừng giảm, Cu (lỏng) không ngừng tăng, cho đến chỉ có pha đồng (lỏng) tồn tại. 

Khi khử S chu kỳ cuối cùng phải đặc biệt chú ý tránh đồng bị oxy hóa trở lại. 

Sản phẩm của khâu thổi luyện lò chuyển có đồng thô, xỉ lò chuyển và khói. Đồng 

thô đưa đến lò phản xạ dương cực để hoả tinh luyện. Xỉ lò chuyển sau khi đã làm nguội 

đưa đến nhà máy tuyển khoáng để tuyển xỉ. Khói lò PS thông qua bộ làm lạnh phun hỗn 

hợp với khói nấu chảy đi vào bộ thu bụi tĩnh điện sau khi được làm sạch rồi đưa vào sản 

xuất axit. 

Nguyên liệu cho sản xuất đồng bao gồm: Xỉ đồng đã qua khâu nghiền, tuyển, hàm 

lượng đồng trên 50% và các phụ gia như đá vôi, huỳnh thạch, than cốc, trợ dung tinh luyện 

(hay còn gọi là trợ chảy CaO), trợ dung che phủ…  

Quy trình nấu luyện có đặc điểm sau: 

Xỉ đồng được phối liệu với đá vôi (CaCO3), huỳnh thạch (CaF2), than cốc được nấu 

luyện trong lò cổ phong. Nguồn năng lượng cung cấp cho quá trình này là do quá trình 

cháy của than cốc (ôxy được cung cấp nhờ quạt gió). Bán thành phẩm chính thu được sau 

công đoạn này là Stên 

Stên thu được từ lò cổ phong được đưa vào lò luyện đồng và tiến hành thổi luyện 

bằng khí nén. Mục đích trong giai đoạn này là oxi hoá các sunfua, khử phần lớn tạp chất 

như kẽm, chì, thiếc, niken, sắt... Một số bốc hơi bay theo khí lò (Zn, Sn, Pb…), một số kết 

hợp với trợ dung tạo thành pha xỉ (Ni, Fe…). Lò luyện đồng thô sử dụng trong công đoạn 

này là lò quay, đốt bằng dầu FO.  

Đồng sau khi ra khỏi lò luyện được đúc thỏi bằng máy đúc tự động kiểm tra nhập 

kho. Các phần xỉ được đưa về xử lí chung với xỉ rắn từ lò đứng, xỉ sau khi xử lí một phần 

được đưa về lò đứng, một phần có thể dùng để sản xuất bột màu công nghiệp hoặc thải bỏ.  

Khí thải chứa bụi, SO2 đưa sang công đoạn tách bụi và sản xuất axit. 
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3.2.6 Công nghệ tái chế đồng từ đồng phế liệu (lò phản xạ) 

Nguyên liệu cho dự án là phế liệu đồng được thu mua trong nước hoặc nhập khẩu từ 

nước ngoài. Phế liệu đồng được vận chuyển vào nhà máy sau đó được tập kết tại kho 

chứa nguyên liệu. Phế liệu được phân loại, ép, đóng gói và dùng xe nâng đưa vào gian 

lò phản xạ, dùng cẩu trục đưa liệu từ đỉnh lò qua miệng liệu đưa vào trong lò phản xạ.  

Sơ đồ công nghệ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toàn bộ quá trình tinh luyện gồm 5 giai đoạn: cấp liệu, hóa chảy, oxy hóa, hoàn nguyên, 

đúc. Dùng dầu diesel để đốt liệu. tổng thời gian gia liệu và hóa chảy là 10-12 giờ. Trong 

quá trình oxy hóa, khí nén được thổi vào, thêm vào đá thạch anh tạo xỉ, có 1 số tạp chất 

bay hơi đi vào khí thải. Sử dụng  chất hoàn nguyên diesel nhẹ, dung dịch đồng sau hoàn 

nguyên được tưới vào các thiết bị đúc tạo thành đồng thỏi. xỉ chứa đồng được làm nguội 

và đưa trở lại hệ thống luyện đồng. 

Quá trình luyện trong lò phản xạ sản sinh ra khói khí nhiệt độ cao, đi qua hệ thống làm mát 

để hạ nhiệt, khói lò có nhiệt độ cao khoảng 1100 °C được giảm xuống khoảng 220 °C . Khi 

nhiệt độ của khói lò giảm xuống dưới 220 ℃, không khí có nhiệt độ thấp (khoảng 30 ℃) 

được hút vào buồng trộn 2 loại khí trên, khói khí trong lò luyện 1 lần nữa được hạ nhiệt, 

và nhiệt độ khoảng 150 ℃. Khói khí hỗn hợp đi này đi vào thiết bị hút bụi túi vải, sau khi 

thông qua thiết bị hút bụi túi vải lọc thu bụi, khói khí sau khi tĩnh hóa thông qua máy quạt 

gió chủ xả vào ống khói để thoát ra không khí.  Bụi chứa chì và kẽm được hệ thống thu bụi 

thu gom được đóng gói đem đi bán. 

Lò phản xạ, 

nung chảy 

Oxy hóa 

Hoàn nguyên 

Đúc 

Xỉ  thải, Khí thải 

Cấp phế liệu 

đồng 

Cấp khí 

Đồng thỏi 

Hình 1. 10 Quy trình tái chế đồng 
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Hệ thống xử lý khí thải lò phản xạ (tái chế đồng) bao gồm: Hệ thống làm mát bằng nước, 

buồng lắng, thiết bị lọc bụi túi vải, quạt hút và ống khói. 

Sơ đồ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phản xạ sản sinh khói khí thông qua thiết bị làm lạnh bằng nước để làm lạnh, nhiệt độ khói 

khí hạ xuống 220℃, cùng với 60% khói bụi lắng xuống trong ống khói, khói bụi sau khi 

lắng xong lại tiếp tục lắng trong phễu lắng, lúc này thêm vào 1 ít không khí tự nhiên, nhiệt 

độ khói hạ xuống khoảng 150℃ thì đưa vào thiết bị thu bụi túi vải, tỷ lệ thu bụi túi vải 

99%, và  nồng độ hạt (bụi) trong khí thải ra ngoài thấp hơn yêu cầu 80mg/m3. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Bảng 1. 14 tổng hợp các sản phẩm chính và phụ của dự án 

STT 
Hạng mục sản 

xuất 

Công suất dự án đã được 

phê duyệt ĐTM (391/QĐ-

BTNMT) (tấn/năm) 

Công suất dự án đã đầu 

tư 

I Sản phẩm chính   

1.  Kẽm thỏi (Zn) 25.000 ✓  

2.  Chì thỏi (Pb) 10.000  

3.  Đồng thô (Cu) 30.000 ✓  

Hệ thống làm 

mát  

Buồng lắng 

Thiết bị lọc túi 

vải 

Quạt hút 

Nước làm mát Khí thải lò 

phản xạ 

Ống khói 

Hình 1. 11 Hệ thống xử lý khí thải lò phản xạ 
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4.  
Axit sunfuric 

(H2SO4) 

40.000 ✓  

II Sản phẩm phụ   

6 Bạc tinh khiết 

(Ag) 

16 ✓  

7 Bột oxit kẽm 

(ZnO) 

1.200 ✓  

8 Bột thiêu mangan 

(Mn) 

30.000 ✓  

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu dự 

kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của 

dự án đầu tư. 

4.1 Nhu cầu về nguyên liệu 

Nguồn nguyên liệu chính phục vụ cho sản xuất của dự án được Công ty khai thác từ 

các mỏ Ba Bồ (xã Ngọc Phái huyện Chợ Đồn) và mỏ Nam Chợ Điền (xã Bản Thi, huyện 

Chợ Đồn) và các mỏ khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

- Mỏ chì kẽm Ba Bồ (xã Ngọc Phái huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn): mỏ đã được Bộ 

Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1004/QĐ-HĐTLQG ngày 

24/02/2016. Tổng trữ lượng tài nguyên mỏ là 2.029.000 tấn quặng, trong đó trữ lượng cấp 

122 là 1.459.000 tấn quặng, tài nguyên cấp 333 là 570.000 tấn quặng. 

- Mỏ chì kẽm Nam Chợ Điền (xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn): mỏ đã 

được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1041/QĐ-HĐTLQG ngày 

7/12/2016. Tổng trữ lượng mỏ là 48.800 tấn quặng. 

Ngoài ra Công ty còn mua quặng trong tỉnh và các tỉnh lân cận như tỉnh Tuyên Quang, 

tỉnh Cao Bằng để cung cấp quặng cho xưởng chế biến như: 

- Mỏ chì kẽm Thành Cóc thuộc các xã Trung Minh, Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang. Mỏ được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác khoáng sản 

số 1669/GP-BTNMT ngày 11/08/2014. Trữ lượng khai thác 88.675 tấn quặng, công suất 

khai thác 7.200 tấn/năm. 

- Mỏ chì kẽm Thượng Ấm thuộc các xã Thượng Ấm, Cấp Tiến, Đông Thọ, huyện 

Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Mỏ được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai 

thác khoáng sản số 1668/GP-BTNMT ngày 11/08/2014. Trữ lượng khai thác 336.184 tấn 

quặng, công suất khai thác 16.500 tấn/năm. 
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Bảng 1. 15 Lượng nguyên liệu chính và vật liệu phụ dùng hàng năm để sản xuất 

25.000 tấn sản phẩm kẽm ; 10.000 tấn chì  và 35.000 tấn axit 

TT Tên Đơn vị Số lượng 

1 Quặng Sunfua (quặng nguyên khai) Tấn 150.000 

2 Quặng kẽm oxit Tấn 110.000 

3 Axit Sunfuric Tấn 9.600 

5 Quặng Mangan mềm Tấn 1.080 

6 Sunfat Natri Tấn 600 

7 Chất xúc tác Tấn 5,6 

8 Bột oxit Antimoan Tấn 20 

9 Sunfat đồng Tấn 40 

10 Cacbonat Stronti Tấn 32 

11 Keo xương Tấn 30 

12 Natri Clorua Tấn 200 

13 Nhựa cây trao đổi ion Tấn 0,36 

14 Polyacrylamide Tấn 40 

15 Vôi Tấn 5.200 

16 Tấm dương cực điện phân Tấm 16.000 

17 Kẹp đồng Đôi 40.000 

18 Túi bọc dương cực Túi 12.000 

19 Chặn mép âm cực Bộ 30.000 

20 Khung tấm lọc nén Bộ 600 

21 Clorua Amôn Tấn 40 

22 Túi vải thu bụi Túi 2.000 

23 Vải lọc m2 40.000 
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24 Bi thép Tấn 12 

Tổng (tấn) 276.900 

Bảng 1. 16 Lượng nguyên liệu và vật liệu phụ dùng để sản xuất 30.000 tấn đồng và 

5.000 tấn axít H2SO4 

TT Tên Đơn vị Số lượng 

1 Tinh quặng đồng Tấn 41.738 

 Chất có chứa đồng (phế liệu đồng) Tấn 24.000 

2 Than cốc Tấn 2.500 

3 Dầu Diezel Tấn 50 

4 Đá thạch anh Tấn 1.932 

5 Vật liệu chịu lửa Tấn 400 

Tổng (tấn) 70.620 

- Trong quá trình vận hành, khối lượng các nguyên vật liệu hóa chất trung bình mỗi 

năm khoảng 276.900 + 70.620 =347.520 tấn/năm 

• Nguyên liệu là phế liệu đồng 

- Đối với phế liệu đồng, công ty sẽ nhập nguyên liệu gồm đồng thỏi và phế liệu đồng 

đã qua sơ chế.  

- Nguồn gốc và tỷ lệ nguồn gốc phế liệu: Phế liệu đồng được nhập từ các nguồn: 

doanh nghiệp trong nước (20%), nhập khẩu (80%). 

- Tiêu chuẩn về phế liệu kim loại màu nhập khẩu đạt QCVN 66:2018/BTNMT, theo 

đó, trong mỗi lô hàng, tổng khối lượng các loại tạp chất không vượt quá 2% khối lượng 

của lô hàng. Các lô hàng không đủ tiêu chuẩn sẽ không được nhập vào cảng. 

- Mã nhập khẩu: Đồng phế liệu và mảnh vụn mã HS 7404.00.00 theo Quyết định số 

28/2020/QĐ-TTg ngày 24/09/2020. 

- Như vậy với khối lượng phế liệu là 36.000 tấn/năm cần cho nhu cầu đầu vào của dự 

án, Công ty sẽ nhập khẩu 80% khối lượng = 28.800 tấn/năm. 

4.2 Nhu cầu về nhiên liệu của dự án 

Nhiên liệu dùng cho hoạt động sản xuất phục vụ cho nhu cầu của Dự án là antraxit không 

khói. Dự kiến lượng than tiêu hao để sấy khô kẽm sunfat là 5.000 tấn, lượng than tiêu hao 
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cho lò phát sinh khí than là 9.000 tấn, than dùng cho lò hơi là 530 tấn, tổng cộng là 14.530 

tấn/năm. Dự án sẽ sử dụng nguồn nhiên liệu mua ngoài nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của Dự 

án. 

4.3 Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Bảng 1. 17 Nhu cầu sử dụng hóa chất cho tuyển quặng 

TT Chủng loại Đinh mức Giá trị 

Khối lượng sử dụng 

tính cho 150.000 tấn 

quặng/ năm (tấn) 

Thuốc tuyển của công nghệ tuyển sunfua 

1 
 Butuynxantat Natri 

(C4H9COSSNa)  kg/TQNK 0,55 82,5 

2  Sulfat đồng (CuSO4+ 5H2O)  Kg/tấn 0,58 87 

3 
 Thuốc tạo bọt (P-8201) tinh 

dầu bạch đàn  
Kg/tấn 0,01 

1,5 

4  Vôi  Kg/tấn 4,85 727,5 

5 Trợ lắng kg/TNK 2,1 315 

Thuốc tuyển sử dụng trong quá trình thu hồi kim loại có ích đi kèm 

1 Vichemgold (SC(NH2)) Kg/tấn 0,6 18 

2 Natri Thiosufat (Na2S2O3) Kg/tấn 0.8 24 

Bảng 1. 18 Nhu cầu sử dụng hóa chất cho sản xuất kẽm, chì 

TT Chủng loại 
Đinh 

mức 
Giá trị 

Khối lượng sử dụng tính 

cho sản xuất 35.000 tấn 

kẽm, chì/ năm (tấn) 

1 Axit sunfuric (H2SO4) Kg/tấn 384 13.440 

2 Natri sunfat (Na2SO4) Kg/tấn 24 840 

3 Chất xúc tác  Kg/tấn 0,224 7,84 

4 Bột oxit Antimoan (Sb2O3) Kg/tấn 0,8 28 
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5 Sunfat đồng (CuSO4) Kg/tấn 1,6 56 

6 Cacbonat Stronti (Sr(CO3)2) Kg/tấn 1,28 44,8 

7 Keo xương Kg/tấn 1,2 42 

8 Natri clorua (NaCl) Kg/tấn 8 280 

9 
Nhựa trao đổi ion (Purolite 

C-100) 
Kg/tấn 0,0144 

0,504 

10 
Polyacrylamide 

(CH2CHCONH2)n 
Kg/tấn 1,6 

56 

11 Vôi Kg/tấn 208 7.280 

12 Clorua amôn (NH4Cl) Kg/tấn 1,6 56 

4.4 Nhu cầu sử dụng điện 

Dự án sẽ sử dụng nguồn điện có sẵn của địa bàn xã trên cơ sở ký kết hợp đồng với 

Công ty Điện lực. Trong phạm vi khuôn viên của Dự án đã xây dựng một mạng lưới điện 

phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Dự án.  

- Nguồn điện và cấp điện bên ngoài: Yêu cầu của nhà máy sản xuất chì, kẽm là cung 

cấp điện ổn định nên dùng biện pháp cấp điện hai nguồn, cấp điện thế 22KV.  

- Phụ tải: Điện sử dụng trong nhà máy phân ra điện cung cấp cho các máy động lực 

có dung lượng 4.469 KW, dung lượng làm việc 3.579 KW và dung lượng cho trạm chỉnh 

lưu 7.000 KW, dung lượng làm việc 7.000 KW. 

Hệ thống cung cấp điện: Nhà máy xây một trạm hạ áp 22/10, 5KV. Máy chỉnh lưu là thiết 

bị mấu chốt của xưởng điện phân, dùng điện thế cấp điện 10KV và lắp hai máy cấp điện 

song song. Xây một trạm chỉnh lưu 10KV. Cấp biến áp trong nhà máy là 10KV, ở mỗi 

phân xưởng sản xuất đều có một phòng phân phối điện lắp biến thế 10KV/0,4/0,23. Các 

thiết bị điện đều dùng điện thế lắp trực tiếp. 

4.5 Nhu cầu sử dụng nước  

- Công ty sử dụng nguồn nước sạch cho mục đích hoạt động sinh hoạt, hoạt động sản 

xuất (điện phân chì, kẽm) và tưới cây, phun đường từ suối Khau Củm, đoạn chảy qua xã 

Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn. 

- Phương thức khai thác: Một phần nước suối Khau Củm được lấy về dự trữ tại hồ 

của công ty có dung tích hữu ích là 327.160 m3. Sau đó được bơm lên 02 bể cao vị 800m3 

và 600m3. 
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- Chế độ khai thác, sử dụng nước: 

+ Thời gian: 20 h/ngày đêm 

+ Lưu lượng khai thác trung bình: 590 m3/ ngày đêm 

+ Lưu lượng khai thác lớn nhất: 3.700 m3/ngày đêm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình khai thác nước: 

+ Trạm bơm nước  

+ Đường ống dẫn nước chính 

+ Trạm bơm nước: Gồm 3 bơm (Bơm ly tâm đa cấp 150D30X5, lưu lượng 

160m3/h, cột áp 150m; công suất 110Kw). Hoạt động theo phương thức 2 bơm 

hoạt động, một bơm nghỉ. 

+ Đường ống dẫn nước chính: đường kính: 250 mm tổng chiều dài là 500 m. 

Bảng 1. 19 Khối lượng nước cấp cho các vị trí trong nhà máy 

STT Vị trí Mục đích sử dụng 

Lượng nước sử 

dụng (m³/ngày 

đêm) 

I Nước cấp cho gian lò quay 144 

Bể chứa nước sau xử 

lý V= 46 m3 

Khử trùng 

Suối Khau Củm 

Hồ chứa 

Bể chứa nước tưới 

cây V=150m3 

Các hạt làm mềm 

nước 

Bể chứa dung tích 800 m3 

Trạm xử lý nước mềm 

Nước sản xuất 

Trạm xử lý nước 

sạch 

Nước ăn uống 

Hình 1. 12 Sơ đồ công trình cung cấp nước của nhà máy 
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STT Vị trí Mục đích sử dụng 

Lượng nước sử 

dụng (m³/ngày 

đêm) 

1 
Nước làm mát khí 

thải  
Dùng cho sản xuất 113 

2 
Làm mát thân lò 

quay 
 6 

3 
Nước bổ sung làm 

mát 
 15 

4 Dập xỉ  Nước bổ sung  10 

II Nước cấp cho dây chuyền điện phân chì kẽm 982,8 

1 Gian ngâm tách 

Dùng cho hòa tách trung tính lần 

1 
900 

Cung cấp bổ sung cho các bể 

dung dịch 
72 

2 Gian tĩnh hóa Nước vệ sinh công nghiệp  2,4 

3 Gian điện phân 

Bổ sung trong quá trình điện 

phân 
1,2 

Nước rửa sản phẩm điện phân 4,8 

Nước vệ sinh công nghiệp  2,4 

III Nước cấp cho dây chuyền chì  88,2 

1 Gian nung luyện 
Nước thải xỉ 75 

Làm bổ sung làm mát kênh khói 4,8 

2 Gian điện phân 
Bổ sung  1,2 

Nước rửa sản phẩm điện phân 4,8 

3  Gian đúc thỏi Nước vệ sinh công nghiệp 2,4 
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STT Vị trí Mục đích sử dụng 

Lượng nước sử 

dụng (m³/ngày 

đêm) 

IV Nước cấp cho dây chuyền tuyển quặng chì, kẽm 1.577,4 

1 Xưởng tuyển 

Cấp cho 500 tấn quặng 1500 

Lượng nước bổ sung 74 

Rửa vệ sinh công nghiệp 3,4 

V Xưởng sản xuất axit 40 

VI Các vị trí khác trong nhà máy 550,4 

1.  
Vị trí thu hồi sản 

phẩm 

Nước phun thiết bị lồng trục 40 

Nước phun khẩn cấp 30 

Nước bổ sung  45 

2.  Vị trí lò hơi 

Nước mềm bổ sung dùng cho lò 

hơi 
40 

Nước bổ sung xử lý khí thải 2 

3.  Vị trí nước mềm 
Nước làm sạch của hệ thống 

nước mềm 
69 

4.  Vị trí tĩnh hóa 

Nước làm mát bơm axit loãng 45 

Nước bổ sung cho hệ thống 58 

5.  Vị trí hút khô 
Nước thêm cho hút khô 20 

Nước dùng khẩn cấp 25,4 
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STT Vị trí Mục đích sử dụng 

Lượng nước sử 

dụng (m³/ngày 

đêm) 

6.  Vị trí chuyển hóa Nước làm mát cho quạt gió 46 

7.  
Vị trí nước tuần 

hoàn 
Nước bổ sung 45 

10 Vị trí nước thải Nước dùng cho hóa vôi 40 

Tổng nước cấp sản xuất 3.297,8 

- Tổng nước cho các dây chuyền vào ngày đầu sử dụng là: 3.297,8 m3/ngày đêm.  

- Nước thải sản xuất được tuần hoàn tái sử dụng 100%, và bổ sung thêm lượng nước 

cấp hàng ngày là 552,6 m3/ngày đêm 

- Nước thải sinh hoạt gồm nước thải từ nhà vệ sinh và nước thải khu nhà ăn được chia 

làm 3 khu vực. 

+ Khu vực 1: Khu vực nhà xưởng, văn phòng: Với tổng số công nhân và cán bộ 

công nhân viên khi nhà máy đi vào hoạt động ước tính 628 người với nhu cầu sử dụng là 

0,12 m3/người/ngày. Nhà máy hoạt động 3 ca, công nhân chỉ rửa tay chân + vệ sinh tại khu 

vực này, do đó nhu cầu cấp nước = 0,04 m3/người/ngày/ca x 628 người = 25,12 

m3/ngày.đêm.  

+ Khu vực 2: Khu vực nhà tập thể: Đối với công nhân tại dãy tập thể, có khoảng 

80 người, gồm nước vệ sinh, tắm rửa (1 ngày sử dụng 0,12 m3/ngày – 0,04 m3/ngày ở nhà 

xưởng) = 0,08 m3/ngày.đêm x 80 người = 6,4 m3/ngày đêm.  

+ Khu vực 3: Khu vực nhà bếp: Theo TCVN 4513-88, định mức cấp nước ăn uống 

của mỗi người là 0,025 m3/người/ngày đêm. Đa phần công nhân sinh sống tại khu vực xã 

trong khu vực dự án, do đó không ăn uống tại công ty. Số lượng cán bộ, công nhân viên ăn 

uống tại Công ty tối đa khoảng 300 người thì nhu cầu cấp nước cho hoạt động ăn uống là: 

300 người * 0,025 m3/người/ngày đêm = 7,5 m3/ngày đêm 

- Như vậy tổng lượng cấp sinh hoạt của Công ty là 39,02 m3/ngày. 

- Lượng nước phun bụi + tưới cây: 40 m3/ngày đêm 

- Tổng lượng nước dùng cho toàn nhà máy trong ngày đầu tiên vận hành: 3.297,8 + 

39,02 + 40 = 3.376,82 m3/ngày đêm (làm tròn thành 3.380 m3/ngày đêm) 
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- Tổng lượng nước bổ sung cho toàn nhà máy trong các ngày tiếp theo: 552,6 + 39,02 

+ 40 = 631,62 (làm tròn thành 632 m3/ngày đêm). 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

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

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có) 

Không thay đổi 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu 

có) 

Không thay đổi 

Ghi chú: đối với nội dung đã được đánh giá trong quá trình thực hiện đánh giá tác động 

môi trường nhưng không có thay đổi, chủ dự án không phải thực hiện đánh giá lại và 

ghi là không thay đổi. 
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Chương III 

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

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải (nếu có) 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Hệ thống mương thu nước mưa chảy tràn được xây dựng dọc các tuyến đường giao 

thông nội bộ nhà máy, xung quanh khu vực bãi thải quặng đuôi với kích thước mương thu 

gom như sau: chiều rộng bề mặt trong và chiều rộng đáy: 0,6 m; chiều rộng mương: 0,8 m, 

khoảng cách nhất định xây dựng các hố ga để lắng bùn đất và nạo vét định kỳ. 

- Hệ thống thu gom nước mưa được phân tách thành 02 khu: 

+ Khu điện phân, đúc thỏi và nhà ở văn phòng của các bộ công nhân viên (không có 

nước thải, không có các bãi liệu) nước mưa được thu gom bằng các mương thu nước 

mưa và nước mưa chảy tràn được xả trực tiếp ra kênh thoát nước của khu vực dự án. 

+ Khu vực lò quay, khu sản xuất axit (có bãi chứa nguyên liệu) nước mưa cũng được 

thu gom bằng các mương thu nước mưa và nước mưa chảy tràn được tập hợp và dẫn về 

hồ thải.  

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

1.2.1. Thu gom, thoát nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt gồm nước thải từ nhà vệ sinh và nước thải khu nhà ăn được chia 

làm 3 khu vực. 

- Khu vực 1: Khu vực nhà xưởng, văn phòng: Nước thải này xử lý sơ bộ bằng bể tự 

hoại sau đó được đưa sang hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt để xử lý đạt tiêu chuẩn trước 

khi thải ra môi trường. 

- Khu vực 2: Khu vực nhà tập thể: Nước thải khu nhà tập thể được xử lý sơ bộ bằng 

bể tự hoại 3 ngăn sau đó được đưa sang hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt để xử lý đạt tiêu 

chuẩn trước khi thải ra môi trường. 

- Khu vực 3: Khu vực bếp ăn: sau đó sang hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt để xử 

lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường. 

- Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn sẽ thu gom đưa về hệ 

thống xử lý nước thải sinh hoạt được đầu tư mới với công suất 50m3/ngàyđêm. Bùn thải sẽ 

thuê đơn vị có chức năng định kỳ tới hút, thu gom và xử lý. 

1.2.2. Thu gom, thoát nước thải sản xuất 
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Hệ thống xử lý nước thải cũng được phân chia thành 02 khu 

+ Hệ thống xử lý nước thải riêng cho dây chuyền sản xuất axit được xử lý và tái tuần hoàn 

sử dụng. 

+ Hệ thống xử lý nước thải tập trung cho các dây truyền khác được thiết kế công suất 

200m3/ngày đêm. Nước thải được gom tại bể điều tiết dung tích 300m3 được xử lý các kim 

loại nặng như đồng, kẽm, chì, Cd trước khi đưa lên 02 bể cao vị để tái sử dụng trong sản 

xuất. Có hai đường thu gom về hệ thống này: 

* Thứ nhất thu gom nước thải từ các quá trình sản xuất được bơm trực tếp đến hệ thống xử 

lý nước thải hoặc nước thải được thoát vào mạng đường ống D300 ngoài công trình rồi 

thoát xuống hồ thải, lắng đọng, phần nước được bơm lên để xử lý. Nước thải sau khi xử lý 

đạt quy chuẩn sẽ tuần hoàn tái sử dụng hoàn toàn.  

* Thứ hai, nước thải của xưởng tuyển sau khi xử lý qua hệ thống lắng sơ bộ bằng các bể 

zíc zắc được thoát vào mạng đường ống D300 ngoài công trình rồi thoát xuống hồ thải, sau 

thời gian lắng đọng, phần nước được bơm lên hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý. 

Nước thải sau khi xử lý sẽ tuần hoàn tái sử dụng hoàn toàn.  

(sơ đồ thu gom nước mưa, nước thải được thể hiện tại phụ lục của báo cáo này) 

1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1 Xử lý nước thải sinh hoạt 

- Nước thải từ khu vực nhà tập thể sau khi qua hệ thống bệ tự hoại 3 ngăn và nước thải khu 

vực nhà xưởng, văn phòng, bếp ăn được thu gom và đưa về hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt tập trung công suất 50m3 ngày/đêm để xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT quy chuẩn 

quốc gia về nước thải sinh hoạt cột B trước khi thải ra môi trường 

❖ Hệ thống bể tự hoại ba ngăn 

- Nước thải khu vệ sinh: bao gồm nước thải từ các bệ xí, tiểu được thu vào hệ thống 

ống góp có đường kính D110 – D140 xuống bể tự hoại và nước thải từ phễu thu sàn, bồn 

rửa của các khu vệ sinh được thu vào hệ thống ống có đường kính D90 – D110 xuống bể 

tự hoại. Nước thải này được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 03 ngăn nằm dưới móng công trình 

trước khi chảy vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy. Bể tự hoại thực hiện 

chức năng lắng và phân hủy chất cặn lắng trong điều kiện yếm khí. Phần bùn lắng trong bể 

tự hoại sẽ được lấy ra theo định kỳ (1 lần/năm). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, công 

ty định kỳ bổ sung chế phẩm EM vào bể tự hoại 1 tuần/1 lít để khử mùi hôi và tăng cường 

các quá trình trao đổi, phân giải các chất hữu cơ trong bể tự hoại làm giảm sự hình thành 

màng hữu cơ trên bề mặt bể nên ngăn chặn hiện tượng đầy giả tạo và làm tắc nghẽn sự lưu 

thông của hệ thống.  
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- Nước thải sinh hoạt từ hoạt động tắm rửa, giặt giũ qua song chắn rác rồi được dẫn 

vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy. 

- Cống thoát nước thải sinh hoạt: Cống nhựa HDPE, d =150 

*Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Thuyết minh quy trình: 

Nước thải sinh hoạt của các khu nhà vệ sinh có thể xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại để 

loại bớt phần cặn rắn. Bể tự hoại đồng thời làm hai chức năng lắng và phân hủy cặn lắng 

với hiệu suất xử lý các chất ô nhiễm từ 30 - 40% (riêng phần cặn rắn được giữ lại trong bể 

từ 80 - 85%). Trong khoảng thời gian từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ 

khí, các chất hữu cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành 

các chất vô cơ hòa tan. Với biện pháp này nước thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại có 

tính chất như sau: pH: 7,5; BOD: 150mg/l; COD: 270mg/l; K - N: 20mg/l; Chất rắn lơ 

lửng: 45mg/l; Photpho tổng: 10mg/l.  

Tổng dung tích của bể tự hoại V (m3) được tính bằng tổng dung tích ướt (dung tích 

hữu ích) của bể tự hoại VƯ, cộng với dung tích phần lưu không tính từ mặt nước lên tấm 

đan nắp bể Vk. 

V = VƯ + Vk 

Bảng 3. 1 Các công thức tính toán bể tự hoại 

TT Công thức Giải thích công thức Kết quả 

1 Dung tích ướt của bể:  81 

Cống thu 
Ngăn chứa 

nước 

Ngăn lắng Ngăn lọc 

 

Nước thải  
 

Hình 3. 1 Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

 

 



62 
 

Vư = Vn + Vb + Vt + Vv 

2 

Dung tích vùng tách cặn: 

Vn = Q.tn = N.qo.tn /1000 

 

N: số người sử dụng bể (628 người) 

qo - tiêu chuẩn thải nước 

(32l/người/ngày) 

tn: Thời gian lưu nước tối thiểu (2 

ngày) 

40,2 

3 

Dung tích vùng phân huỷ 

cặn tươi 

Vb = 0,5.N.tb/1000 

tb: thời gian cần thiết để phân huỷ cặn 

theo nhiệt độ (40 ngày) 

12,6 

 

4 

Dung tích phần lưu giữ bùn 

đã phân huỷ 

Vt = r.N.T/1000 

r - lượng cặn đã phân huỷ tích luỹ của 

1 người trong 1 năm (30l/người.năm) 

T - khoảng thời gian giữa 2 lần hút cặn 

(1 năm) 

18,8 

5 
Dung tích phần váng nổi 

Vv = 0,5 Vt 

 9,4 

6 
Dung tích phần lưu không 

Vk = 20% Vư 

 16,2 

7 
Dung tích bể tự hoại 

V = Vư + Vk 
 97,2 

 Hiện tại, công ty đã đầu tư xây dựng 05 bể có dung tích tổng là 100 m3, được bố trí 

như sau: 01 bể tại khu vực văn phòng, 01 bể tại khu vực nhà ăn và 3 bể tại khu vực nhà ở 

cán bộ, quản lý Nhà máy có kích thước DxRxC = 2m x 5m x 2m. 

❖ Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

Để tăng cường hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt (nước thải từ nhà ăn, nhà vệ sinh, 

nhà tắm), ngoài việc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn, công ty sẽ đầu tư xây dựng bổ 

sung 1 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 50 m3/ngày để xử lý triệt để các chất ô nhiễm 

trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý sơ bộ nước thải sinh 

hoạt như sau: 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 2 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

 

Ghi chú: Nguồn tiếp nhận là mương thoát nước chung của thôn bản Cuôn, xã Ngọc 

Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.  

Tọa độ vị trí xả nước thải: Hệ tọa độ VN2000, KTT 105000’, múi chiếu 60: 

X=2458083(m); Y=559775(m) (theo giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 956/GP-

UBND ngày 12/6/2019.) 

❖ Thuyết minh công nghệ: 

Nước thải sinh hoạt từ các nguồn phát sinh được dẫn về các hố gom tại vị trí cục bộ. 

Sau đó, nước thải được bơm qua hệ thống đường ống về bể điều hòa của hệ thống xử lý 

qua song chắn rác. 

- Bể điều hòa 

Bùn tuần hoàn 

Nước thải sinh hoạt 

Lưới chắn rác 

Bể gom 

Bể điều hòa 

Thiếu khí 

 

Hiếu khí 

Bể lắng sinh học 

Bể khử trùng 

Bể chứa bùn 

hút bùn 

Không khí 

Ra nguồn tiếp nhận  
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Tại bể điều hòa, nước thải sẽ được xáo trộn bởi dòng khí cấp để cân bằng nồng độ 

nhằm tăng hiệu quả cho các công đoạn xử lý tiếp theo. Sau đó nước thải sẽ được bơm qua 

bể kỵ khí với lưu lượng nhất định theo thiết kế. 

Xử lý sinh học Thiếu khí - Hiếu khí để xử lý COD, BOD và nitơ. Hệ thống loại nitơ 

sinh học dùng 2 quá trình: Nitrification và Denitrification. Hiệu quả xử lý ammonia > 90%, 

nitơ tổng khoảng ~ 90%, COD khoảng 90%. 

- Bể thiếu khí 

Trong bể hầu như không có oxy, giúp vi khuẩn phản nitrat sử dụng nitrat như một 

thành phần nhận điện tử biến chúng thành nitơ. Một lượng nước đáng kể từ bể oxy hóa 

(hiếu khí) và một lượng sinh khối từ bể lắng thứ cấp được quay vòng về bể khử nitrat cùng 

với nguồn nước thô, bể thiếu khí được khuấy trộn cơ học. Tại đây xảy ra quá trình khử nitơ 

nhờ các vi sinh vật tồn tại trong nước thải trong điều kiện thiếu khí.  

- Bể hiếu khí  

Trong bể Aerotank (hiếu khí) được nuôi cấy các loại vi sinh vật sống trong điều kiện 

hiếu khí để phân hủy các chất hữu cơ. Để duy trì hàm lượng DO thích hợp cho các vi sinh 

vật hiếu khí phát triển tốt, hai máy thổi khí hoạt động luân phiên sẽ cấp khí vào bể qua các 

đĩa phân phối khí mịn để cung cấp ôxy cho các quá trình phản ứng sinh học hiếu khí. Các 

giá thể với diện tích bề mặt riêng lớn sẽ giúp tăng cường mật độ vi sinh trong bể, tăng tải 

trọng và hiệu quả xử lý chất hữu cơ. Hiệu suất loại bỏ COD có thể đạt tới 90%. 

Trong bể hiếu khí còn diễn ra quá trình nitrat hóa tạo nitrit, nitrat (NO2, NO3) đóng 

góp cho bể thiếu khí để thực hiện quá trình khử nitrat. Tại bể hiếu khí được đặt bơm nội 

tuần hoàn hỗn hợp bùn - nước với lưu lượng là 1-2Q sang bể thiếu khí. 

Nước thải ra khỏi bể hiếu khí 2 có hàm lượng bông bùn lơ lửng lớn được dẫn sang 

bể lắng sinh học để tách bùn. 

- Bể lắng sinh học 

Sau quá trình xử lý sinh học hiếu khí, nước và bùn sinh học chảy sang bể lắng. Tại 

đây, cặn bùn sẽ được tách ra khỏi nước và lắng xuống đáy bể nhờ trọng lực và các thiết bị 

phụ trợ như ống lắng trung tâm và máng thu nước kiểu răng cưa. Lượng bùn này một phần 

sẽ được tuần hoàn lại bể thiếu khí để bổ sung lượng vi sinh mất đi, phần bùn còn lại sẽ 

được bơm qua chứa tại bể chứa bùn và được hút đi xử lý định kỳ.  

- Bể khử trùng 
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Nước sau bể lắng được đưa vào bể khử trùng. Tại đây, nước thải được loại bỏ các 

vi khuẩn có hại bằng dung dịch chlorine được cấp qua bơm định lượng. Nước sau khử 

trùng đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B được thải ra nguồn tiếp nhận là mương thoát 

nước chung của thôn Bản Cuôn và chảy về khe Khuổi Thăm. 

- Bể chứa bùn 

Bể chứa bùn có chức năng chứa và tách bùn cặn trong bể hiếu khí. 

Các hạng mục thiết bị của hệ thống xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt công suất 

60m3/ngày đêm bao gồm: 

Bảng 3. 2 Các hạng mục thiết bị hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

STT Thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

1 Bể điều hòa 

 1.1 Lưới chắn rác - Kích thước: 0,5x0,5x0,5m; 

- Vật liệu: Inox 304 

bộ 3 

 1.2 Đĩa thổi khí tinh và 

phụ kiện 

- Dạng bọt bọt mịn 9 inch; 

- Lưu lượng: 0 - 9,5m3/h; 

- Vật liệu: Màng: EPDM; 

- Xuất xứ: Đức 

Cái 12 

2 Bể thiếu khí 

  Motor khấy chìm  - Công suất môtơ: 2 HP; 

- Điện áp: 380V x 50 Hz; 

- Vận tốc: 1.352 vòng/phút; 

- Giá đỡ, thanh trượt: SS304 

Cái 2 

3 Bể hiếu khí 
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 3.1 Máy thổi khí và phụ 

kiện 

- Lưu lượng: 4 - 5m3/phút; 

- Cột áp: 4 - 5m; 

- Công suất: 7,5 kW; 

- Điện áp: 3 pha/380V. 

Bộ 2 

 3.2 Đĩa thổi khí tinh và 

phụ kiện 

- Dạng bọt bọt mịn 9 inch; 

- Lưu lượng: 0 - 9,5m3/h; 

- Vật liệu: Màng: EPDM 

Cái 30 

3.3 Đệm vi sinh - Dạng tổ ong; 

- Kích thước: 500x1.000mm; 

- Diện tích tiếp xúc: 

110m2/m3; 

- Vật liệu: Nhựa PVC 

M3 20 

4 Bể lắng 

5 Bể khử trùng 

5.1  Bơm định lượng - Lưu lượng: 15 lít/h; 

- Công suất: 0,3HP 

bộ 2 

 5.2 Bồn hóa chất - Bồn nhựa PVC; 

- Thể tích = 1 m3 

Cái 1 

6 Hệ thống đường ống công nghệ 

6.1  Hệ thống ống cấp 

khí và phụ kiện 

- Inox Ø60-90mm dày 2mm bộ 1 

1.3.2 Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

1.3.2.1 Hệ thống xử lý nước thải sản xuất từ xưởng tuyển quặng chì kẽm 

Đặc tính chung của dòng nước thải từ xưởng tuyển Pb-Zn và tuyển từ Fe-Mn đều có 

hàm lượng đất đá, sét (gọi chung là TSS) lớn. 
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Hình 3. 3 Sơ đồ xử lý nước thải sản xuất từ xưởng tuyển chì kẽm 

Để đảm bảo nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất, giảm tối đa lưu lượng nước xả 

ra ngoài môi trường, góp phần giữ gìn an toàn vệ sinh môi trường nước. Giải pháp thiết kế 

đưa ra sử dụng tuần hoàn nguồn nước sau khi đã được xử lý, để giải quyết vấn đề này nhà 

xưởng bố trí xây dựng hệ thống lắng gồm ngăn lắng nước với tổng dung tích bể khoảng 

1500m3. (chia thành 3 hàng mỗi hàng 3 ngăn lắng, tổng số ngăn lắng là 9 ngăn) 

Hệ thống lắng chia thành 9 ngăn lắng để lắng toàn bộ nước từ xưởng tuyển sẽ được 

đưa sang hệ thống các ngăn lắng, chảy zic zắc lần lượt qua các ngăn bùn sẽ được lắng lại, 

nước đã lắng chảy tuần tự sang các ngăn tiếp theo, chảy xuống hồ thải 

Hệ thống lắng nước tuần hoàn được xây dựng bằng gạch đặc, nền và tường láng 

bằng vữa xi măng mac 250 dốc 1% về phía rốn bể chỗ mỏng nhất dày 2cm, đáy bể đổ bê 

tông cốt thép mác 300 dày 5cm, cát lót đầm chặt 100mm. Bể được gắn ống nước các loại 

để thuận tiện phục vụ công tác bơm nước phục vụ sản xuất. 

Nước thải từ công đoạn tuyển trọng lực Pb-Zn sau khi lắng cơ bản hết TSS từ ba 

ngăn của bể (TSS < 100 mg/l) sẽ được sử dụng lại tuần hoàn.  

Nếu xét về hàm lượng TSS thì đảm bảo song hàm lượng các kim loại nặng trong 

nước thải sẽ vẫn còn cao. Các ngăn của bể lắng tuần hoàn đều được xây bê tông cốt thép 

Hệ thống 

xử lý nước 

thải tập 

trung  
Cặn thải Nước thải 

Làm khô, đóng bánh 

Tập kết ra bãi thải 

Hồ thải 

Bể cao vị để tái sử dụng 

Đường ống dẫn 

Bùn thải, nước thải 
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nên không gây ô nhiễm đất và nước ngầm. Đầu vào đối với nước cho công đoạn tuyển 

quặng không giới hạn đối với kim loại nặng. Trong quá trình tuần hoàn sử dụng nước tại 

xưởng tuyển trọng lực, do bản chất của quá trình tuyển trọng lực là tách các kim loại nặng 

trong bùn quặng bằng phương pháp hạt quặng có trọng lượng lớn sẽ chảy về khu chứa sản 

phẩm, bùn thải quặng đuôi và sét sẽ theo nước chảy về hồ chứa bùn thải. Vì vậy, sẽ không 

có hiện tượng nồng độ kim loại nặng tích lũy trong nước thải. 

Về bùn thải trong quá trình tuyển quặng cần phải được bố trí xử lý trước khi thải ra 

môi trường bên ngoài. 

- Xưởng tuyển bố trí thiết kế Hồ thải chứa bùn thải cách xưởng tuyển 50m. Tổng diện 

tích Bãi thải là 48.832,08 m2. Hồ thải, dung tích 1.124.757,91 m3 được đầm sét gia cố ổn 

định trong quá trình sản xuất. 

1.3.2.2 Nước thải dây chuyền lò quay 

Nước thải phát sinh từ dây chuyền lò quay là nước thải từ công đoạn dập xỉ và làm 

mát thân lò quay. Nước làm mát gián tiếp được làm nguội và tuần hoàn tái sử dụng toàn 

bộ, chỉ một lượng nhỏ nước xả đáy được thải ra ngoài dẫn sang hệ bể chứa nước dập xỉ 

(không yêu cầu chất lượng nước đầu vào). Tại đây có bổ sung lượng nước bù cấp do bay 

hơi. 

Toàn bộ lượng nước thải được dẫn theo các đường máng về hệ thống xử lý nước 

thải tuần hoàn của dây chuyền lò quay. Nước thải sau khi qua hệ thống các bể lắng được 

bơm tuần hoàn trở về công đoạn dập xỉ. 

Toàn bộ xỉ và nước dập xỉ chứa vào bể lắng 1 có dung tích 588m3 rồi theo hệ thống 

cửa lửng chảy tràn sang bể lắng đọng 2 có dung tích 300 m3. Sau đó chảy tràn qua hệ thống 

cửa lửng sang bể lắng 3 có dung tích 200 m3. 

Nước thải sau hệ thống bể lắng được bơm tuần hoàn lên vị trí đầu lò quay để sử 

dụng lại cho quá trình dập xỉ. Xỉ và bùn lắng đọng tại các bể lắng được Công ty nạo vét để 

phục vụ sản xuất gạch. 

Tại khu vực làm mát thân lò quay, nước làm mát lò quay theo hệ thống máng thu 

gom nước về hệ thống bể lắng. Tại khu vực làm mát, có bể chứa 70 m3 để cung cấp nước 

làm mát thân lò quay và hứng phần còn lại của nước trong quá trình tưới thân lò. Tại bể 

chứa lắp đặt hệ thống bơm để cung cấp nước tưới thân lò quay, lượng nước bị mất trong 

quá trình làm mát thân lò sẽ được cung cấp thường xuyên. 

1.3.2.3 Đối với dây chuyền axit 

Nước thải phát sinh tại dây chuyền axit là nước thải trong giai đoạn làm sạch và tại 

vị trí hệ thống tĩnh hóa với lưu lượng khoảng 30-40 m3/ngày đêm. Toàn bộ nước thải của 
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xưởng axit được thu gom theo đường máng dẫn về hệ thống xử lý nước thải riêng của dây 

chuyền axit. Nước thải sau xử lý được bơm tuần hoàn về tháp làm mát của dây chuyền axit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 4 Hệ thống xử lý nước thải tại xưởng Axit 

Nước thải xưởng axit được dẫn qua hệ thống 2 thùng chứa, mỗi thùng có thể tích 17 

m3, nước tại thùng được xả theo đường van vào bể trung hòa có dung tích 39 m3. Tại bể 

trung hòa nước được trung hòa bằng nước vôi trong với tỷ lệ nhất định đảm bảo xử lý hết 

phần axit. Nước thải sau khi được trung hòa bằng nước vôi trong được chảy tràn và lắng 

tại bể lắng có dung tích 39 m3. Tại bể lắng có máy lọc ép dạng bản để ép bùn (bùn sau khi 

lọc ép tách nước thì được thu gom và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý), lượng 

nước sau lắng đọng được bơm về tháp làm mát để sử dụng tuần hoàn cho dây chuyền axit. 

1.3.2..6 Hệ thống xử lý nước thải chung của nhà máy 

Nước thải luyện kim bao gồm xưởng tuyển, điện phân,… đưa về hệ thống xử lý nước thải 

chung công suất 200m3/ngày đêm của nhà máy để xử lý trước khi bơm lên 02 bể cao vị có 

dung tích 600m3 và 800m3 để tái sử dụng cho sản xuất và làm mát. 

Lượng nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất chủ yếu từ công đoạn rửa kẽm điện 

phân, rửa nhà xưởng, xử lý bụi, khí thải. Nước thải này có thành phần kim loại nặng nhỏ 

vì phần lớn lượng kim loại nặng đã bị hòa tách và làm sạch trong dung dịch điện phân dưới 

Bể trung hòa 39m3 

Nước thải  

02 Thùng chứa 17m3  

Bể lắng Máy ép bùn 

Bùn  

Bùn  

Tái sử dụng 
Chuyển giao 



70 
 

dạng bã xốp và các hợp chất kết tủa khó tan, nước thải sản xuất chứa chủ yếu dung dịch 

của Cl và F trong quá trình khử Cl, F trong quặng. Do đó nước thải sản xuất được xử lý 

như sau: 

Hệ thống bể được xây dựng như sau: 

- Bể điều hòa: thể tích 1.500 m3, 10 x 25 x 6m, thời gian lưu 12 giờ. 

- Bể phản ứng 2 bể, tổng dung tích 100m3, mỗi bể 5x5x2m, thời gian lưu 1 giờ. 

- Bể lắng 2 bể, tổng dung tích 100m3, mỗi bể 5x5x2m, thời gian lưu 1 giờ, bể lắng 

được thiết kế có gờ răng cưa phía trên bề mặt để chắn bọt, váng nổi. 

Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sản xuất như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 5 Sơ đồ xử lý nước thải sản xuất chung của nhà máy 

 Thuyết minh công nghệ:  

Nước thải sản xuất của nhà máy được thu gom về bể điều tiết dung tích 300m3, bể này có 

tác dụng như bể gom, ổn định lưu lượng, ổn định nồng độ các chất ô nhiễm trong nước 

thải để chuẩn bị đưa sang bể phản ứng cấp 1. 

Nước thải sản xuất 

Bể điều tiết 300m3 

Bể phản ứng cấp 1 

Bể nước sau xử lý 

Bể phản ứng cấp 2 

Điều chỉnh PH  

Hệ thống xử bể lắng 

Bùn chuyển về bãi thải 

Hóa chất 

Bể cao vị 
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Tại bể phản ứng cấp 1. Tại bể này, sữa vôi được cấp vào bể để tăng pH lên 9,5 làm các 

thành phần kẽm và đồng lắng xuống. Lượng bùn lắng đọng chứa kẽm và đồng được tách 

ra, qua máy ép khung bản dạng thùng, lượng bùn này được tái sử dụng vào lò quay như là 

nguyên liệu 

Sau bể phản ứng cấp 2, tại đây được kiểm tra pH và tiếp tục sử dụng sữa vôi để nâng pH 

lên 11,5. Tại điều kiện pH này thì các chất Cd và chì được lắng đọng. 

Bể điều chỉnh pH. Sau bể phản ứng cấp 2, nước thải có pH cao vì thế sẽ điều chỉnh bằng 

axit sunfuric để đạt được pH = 7-8, nước thải đã được xử lý các kim loại nặng như đồng, 

kẽm, Cd và Chì.  

Hệ thống bể lắng gồm 3 bể nối tiếp nhau để lắng đọng toàn bộ bùn dưới đáy, nước trong 

được đưa sang bể nước sau xử lý để bơm lên bể cao vị, tái sử dụng trong sản xuất. 

Phần bùn tại hệ thống bể lắng sẽ được định kỳ múc và đưa về bãi thải. 

Nước thải sau xử lý được đưa về bể chứa (hay gọi là bể nươc hồi) dung tích chứa 500m3 

để chứa trước khi bơm lên 2 bể cao vị để tái sử dụng. Hệ thống xử lý nước thải được xây 

dựng phía Đông Nam Nhà máy.  

Bảng 3. 3 Các thiết bị chính của hệ thống xử lý nước thải 

STT TÊN GỌI TÍNH NĂNG KỸ 

THUẬT 

ĐV SL  

1 Bể điều tiết 

nước thải 

300m3(Bê tông) Cái 1  

2 Bể điều chế 

PAM 

Ø1600 x 1600 Bộ 1  

3 Bể điều chế 

FeSO4 

Ø1600 x 1600 Bộ 1  

4 Bể điều chế 

vôi 

Ø1600 x 1600 Bộ 1  

5 Bể điều chế 

thuốc dự 

phòng 

Ø1600 x 1600 Bộ 1  

6 Téc thu hồi 

nước cao vị 

3000x3000x1600 Cái 1  

7 Bơm vôi Q=2.33 m3/h, 

H=15m, N=7.5KW 

Bộ 2 Dùng 1 dự 

phòng 1 
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8 Bể phản ứng 

cấp 1 

D2500x2500 Bộ 1  

9 Bể oxi hóa D2500x2500 Cái 1  

10 Bể phản ứng 

cấp 2 

D2500x2500 Bộ 1  

11 Bể cao vị 

H2SO4 

D1000x1000 Bộ 1  

12 Pa lăng điện 

CD13-6D 

2t   N=0.4kw Bộ 1  

13 Bơm H2SO4 Q=7.2 m3/h, H=12m, 

N=1.5KW 

Bộ 2 Dùng 1 dự 

phòng 1 

14 Bể cô đặc 

Φ9000 

 Cái 1  

15 Bể điều tiết 

PH  

D1600x1600 Cái 1  

16 Bơm nước 

IS50-32-125  

Q=3.9 m3/h, H=15m, 

N=4.0KW 

Cái 2 Dùng 1 dự 

phòng 1 

17 Bể hồi nước  500m3   bê tông Cái 1  

18 Bơm hạ lưu 

bể lắng NDP-

25BPC 

Q=3.9 m3/h, H=15m, 

N=4.0KW 

Cái 2 Dùng 1 dự 

phòng 1 

19 Quạt kiểu 

roots RB-50, 

Q=1.52 m3/h, 

Lo=1.6 Kw, 

N=2.2Kw 

Cái 1  

20 Máy lọc ép 

dạng thùng  

F=40m2 Bộ 2  

21 Bơm hạ dịch 

chịu ăn mòn 

50FYS - 25 

Q=15 m3/h, H=21m, 

N=4.0Kw 

Cái 4  

22 Bể đo lượng 

vôi  

D1000x1000 Cái 1  

23 Máy rửa vải 

lọc 

 Cái 1  
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24 Máy nén khí 

SK-5 

N=15kw Bộ 1  

25 Máy bơm 

PAM 

FL25A-125 

N=2.2kw Bộ 2 Dùng 1 dự 

phòng 1 

26 Bơm lọc ép 

65NFM-50K 

Q=30 m3/h, H=50m, 

N=15Kw 

Cái 2  

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

d) Biện pháp xử lý khí thải lò quay 

- Số lượng: 02 hệ thống xử lý khí thải cho 02 dây chuyền sản xuyết bột oxit kẽm từ quặng 

oxit kẽm sử dụng lò quay. 

- Chức năng: Xử lý bụi, khí thải trong quá trình luyện bột oxit kẽm từ quặng 

kẽm oxit (quá trình sấy quặng kẽm oxit) dùng lò quay. Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt 

QCVN 19:2009/BTNMT trước khi thải vào môi trường tiếp nhận. Bụi thu hồi được từ 

quá trình xử lý khí thải (bột kẽm oxit) được dùng làm nguyên liệu để sản xuất kẽm thỏi. 

Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải lò quay như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 6 Sơ đồ công nghệ xử lý khí lò quay 

Lắng cặn và tuần 

hoàn tái sử dụng 

Dung dịch 

Ca(OH)2 

Bột kẽm oxit 

nhập kho 

Bụi hồi liệu Khí thải lò quay 

Kênh làm nguội 

Hệ thống lọc bụi túi vải 

Thiết bị hấp thụ 

Khí sạch ra môi trường 

Kênh dẫn lắng bụi 
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Khói thải lò quay có chứa bột ZnO được đưa qua hệ thống kênh dẫn lắng bụi và 

kênh làm nguội, bụi kích thước lớn thu được từ kênh dẫn được hồi liệu về khâu nạp liệu 

của lò quay. Khói thải tiếp theo được làm nguội gián tiếp bằng thiết bị giải nhiệt chữ U. 

Thùng thu bụi kết hợp các ống chữ U để thu bụi và giải nhiệt, bao gồm 06 hàng co chữ U 

cao 6m gồm 4 cụm (tổng 24 co chữ U) để tăng diện tích tiếp xúc với không khí làm giảm 

nhiệt độ của dòng khí trong đường ống và thu bụi tại các thùng bên dưới, dòng khí qua 

thiết bị này phải đạt nhiệt độ dưới 800C để đảm bảo không gây hư hỏng và cháy túi lọc. 

Khói thải tiếp theo được đưa sang thiết bị lọc bụi túi vải. 

Thiết bị lọc bụi túi vải gồm 4 buồng, 840 túi vải đường kính 1 túi là 130mm dài 6m, 

được lồng vào trong các khung lồng sắt. Bên trên mỗi thùng có các nắp để mở ra khi cần 

bảo dưỡng hoặc thay túi. Trên các túi có hệ thống phun khí áp lực cao sử dụng các van điện 

từ tự động để giũ túi tăng cường khả năng thu bụi của hệ thống. Dòng khói sẽ đi từ bên 

dưới thông qua hệ thống túi lọc lọc sạch bụi còn lại sau đó đi lên trên được quạt hút ra 

ngoài. Bụi giữ lại rơi xuống đáy thùng hình chóp bên dưới được liên tục thu gom qua các 

air locker. Nguyên lý hoạt động: Dòng khí thải chứa bụi đi vào thiết bị lọc túi vải theo 

hướng từ ngoài vào trong và tiếp xúc với mặt ngoài của túi lọc. Tại đây, bụi được giữ tại 

tại mặt ngoài của túi lọc, khí sạch sẽ đi vào bên trong các túi lọc và tập trung vào khoang 

khí sạch phía trên thiết bị rồi thoát ra bên ngoài. Dòng khí lẫn bụi khi đi vào khoang lọc 

được dẫn thẳng vào tấm chắn khuyếch tán. Dòng khí lẫn bụi được phân chia đều đến các 

túi lọc trong khoang, điều này giúp cho hiệu suất thu hồi bụi của thiết bị được nâng lên rõ 

rệt. Bụi dính bám vào phía ngoài của túi lọc sẽ được thu gom nhờ hệ thống giũ bụi bằng 

khí nén. Bụi rơi xuống phía dưới đáy thiết bị lọc túi và thoát ra ngoài qua van tháo bụi kiểu 

cánh quạt. Bụi được giữ lại trong các bunke kín, định kỳ được đóng bao và nhập kho sản 

phẩm. Lượng khí đã được lọc sạch bụi được đưa qua hệ thống ống kín nhờ quạt hút thổi 

qua hệ thống khử lưu huỳnh, khí sạch được đẩy qua ống khói 65m và thoát ra ngoài. 

e) Biện pháp xử lý khí thải của cho 02 hệ thống lò là: hệ thống lò tầng sôi (luyện bột kẽm 

oxit từ tinh quặng sunfua) và hệ thống lò cổ phong (luyện đồng thô từ quặng đồng) 

- Số lượng: 01 hệ thống xử lý chung cho 2 dây chuyền luyện kẽm sunfua và luyện đồng từ 

quặng 
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Hình 3. 7 Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải lò tầng sôi sấy kẽm sunfua 

Khói lò có bụi có nhiệt độ cao (950-10000C) được đưa qua nồi hơi dư nhiệt để hạ 

nhanh nhiệt độ của khói thải xuống khoảng dưới 4000C. Nồi hơi sinh ra áp lực 16kg cung 

cấp hơi nóng 5,5t/h cho quá trình sản xuất. Khói lò sau khi hạ nhiệt tiếp tục được dẫn sang 

thiết bị thu bụi gió xoáy để thu bụi kích thước lớn, sau đó khí khói được đưa qua thiết bị 

thu bụi tĩnh điện. Trong thiết bị thu bụi tĩnh điện, bụi có hàm lượng Zn, Pb, Cd, As bị hút 

vào các bản cực, thông qua cơ chế gõ bụi để bụi rơi xuống phễu bụi, sau đó thông qua máy 

cào gạt để vận chuyển đến kho bột thiêu. Khí khói sau làm sạch bụi (có nồng độ SO2 khoảng 

7,43%) được đưa sang sản xuất axit sunfuric. 

Cyclone là thiết bị lọc bụi ly tâm. Không khí mang bụi vào thiết bị theo phương tiếp 

tuyến với thân hình trụ, chuyển động xoắn ốc bên trong thân hình trụ. Trong dòng chuyển 

động xoáy ốc, các hạt bụi chụi tác động bởi lực ly tâm làm cho chúng có xu hướng tiến về 

phía thành ống của thân hình trụ rồi chạm vào đó, mất động năng và rơi xuống đáy phiễu 

và định kỳ được xả ra ngoài, khối lượng bụi ở dạng bùn này được đưa đến kho bột thiêu 

lam nguyên liệu. 

Để tăng hiệu quả tách bụi của cyclone, sử dụng cyclone màng nước. Khi phun nước 

tạo màng trên mặt trong của thành của cyclone, bụi đã chạm vào thành không có khả năng 

bắn ngược trở lại vào dòng khí và do đó hiệu quả lọc tăng cao. Ngoài ra nếu sử dụng 

cyclone màng nước ta có thể hấp thụ được một phần các khí ô nhiễm như SO2, CO2. 

Để tăng hiệu quả lọc bụi của cyclone người ta dùng cyclone chùm. Đây là tổ hợp của 

nhiều cyclone kiểu đứng có kiểu bé lắp song song trong một thiết bị hoàn chỉnh. Sử dụng 

Khí thải lò tầng sôi 

Cyclon lọc bụi 

Thiết bị lọc bụi tĩnh điện  

Sang công đoạn sản xuất axit 

Nước, bùn thải 

Bụi thu hồi được 

đóng bao làm NLSX 

Nồi hơi hạ nhiệt Hơi nước cấp 

cho sản xuất 
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cyclone trong dây chuyền có thể tách được các hạt bụi có kích thước 5µm - 10µm. Hiệu 

suất tách bụi của cyclone có thể đạt 80%. 

Thiết bị lọc bụi tĩnh điện tách bụi nhờ quá trình ion hóa hỗn hợp khí và bụi. Chúng 

được tách ra khỏi không khí khi đi qua vùng điện trường có hiệu điện thế cao. Thiết bị có 

thể cấu tạo điện cực dạng ống luồn dây. Hiệu điện thế giữa hai cực thường rất cao có thể 

lên đến 3000V, tạo ra điện trường lớn giữa day và ống, khí và bụi sẽ bị ôn hóa làm cho các 

hạt bụi bị tích điện âm và chuyển động về phía điện cực dương. 

Sử dụng thiết bị tách bụi tĩnh điện có thể tách được bụi tinh có kích thước nhỏ từ 

0,25 µm – 10 µm và lọc được các loại bụi có nhiệt độ cao (thích hợp với khí thải lò thiêu 

kết). hiệu quả tách bụi có thể đạt tới > 99%. Tổn thất áp suất nhỏ và tiêu thụ năng lượng ít. 

Theo kết quả tính tải lượng căn cứ vào thiết bị công nghệ yêu cầu thì hàm lượng bụi 

vào hệ thống cyclone chùm là 6,9g/m3. Với hiệu quả tách bụi của các thiết bị xử lý bụi 

được lắp đặt (của cyclone ướt 80%, lọc tĩnh điện 95 – 99%) có thể xác định hàm lượng bụi 

ra khỏi hệ thống cyclone, trước khi thiết bị lọc bụi tĩnh điện sẽ là:  

Cbụi = 6,9(1-0,85) = 1,035 g/m3 

Khí thải đi ra từ ống khói của lò thiêu kết sau khi được tách bụi tại thiết bị lọc bụi 

tĩnh điện với hiệu suất tách bụi được chọn là 95% sẽ là: 

Cbụi ống khói = 1,035(1- 1,95) = 0,052g/m3 = 52 mg/m3 

Như vậy hàm lượng bụi ống khói của lò thiêu kết khi lắp đặt hệ thống tách bụi đảm 

bảo đạt quy chuẩn cho phép. Khói ở miệng ra cửa lọc bụi điện được đi qua đường ống bảo 

ôn đến công đoạn sản xuất axit. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 8 Sơ đồ nguyên lý của hệ thống lọc bụi cyclone 
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+ Ưu điểm của hệ thống: Do sử dụng dàn phun nước vì vậy lượng khói, bụi phát 

sinh sẽ được hấp thụ gần như triệt để các chất thải phát sinh. 

+ Nhược điểm: Phát sinh lượng nước thải trong quá trình xử lý khói, bụi tuy nhiên 

nước thải phát sinh từ hệ thống này có chứa ít chất độc hại, chủ yếu là tro do đó sẽ được 

đưa qua bể lắng tro nên nước thải sau xử lý có thể thải thẳng vào nguồn tiếp nhận. 

Bùn tách ra ở bể lắng của cylcone ướt và bụi thu được ở lọc tĩnh điện được đưa quay 

trở lại máy trộn tạo viên để cấp vào lò thiêu đốt. Lượng nước rỉ bùn từ quá trình này được 

thu gom và chứa tại bể chứa nước thải sản xuất và được bơm lên xử lý tại hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của nhà máy. 

d) Xử lý khí thải lò hơi 

Lò hơi dùng củi hoặc dùng than làm nóng lò. Nếu sử dụng củi sẽ không dùng hệ 

thống xử lý khí thải. Nếu dùng than sẽ sử dụng hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp 

hấp thụ bằng sữa vôi. 

Công nghệ xử lý áp dụng phương pháp hấp thụ để xử lý khí thải, khí thải trước khi 

thải ra môi trường được thu qua tháp phun dung dịch kiềm dưới dạng sương mù. Đa số bụi 

và khí độc sẽ được hấp thụ. Theo tính toán thiết kế thì hiệu suất xử lý bụi và khí độc theo 

phương pháp này đạt đến 98% và có thể loại bỏ được các hạt bụi có kích thước bé đến 

5μm. Như vậy sau khi xử lý hàm lượng các khí độc đều đạt tiêu chuẩn cho phép theo 

QCVN 19:2009/BTNMT. Ống khói lò hơi cao 20m, đường kính 1m 

Thuyết minh phương pháp xử lý: 

Khí thải trước khi thải vào môi trường để tách bụi rồi qua tháp hấp thụ bằng dung dịch 

kiềm (sử dụng Ca(OH)2. trong tháp hấp thụ sẽ sãy ra phản ứng hóa học sau: 

Ca(OH)2 + SO2                      →    CaSO3  +  H2O 

Ca(OH)2 + SO2  +  ½ O2       →    CaSO4  +  H2O 

Ca(OH)2 + 2NO2  +  ½ O2     →    Ca(NO3)2  +  H2O 

Toàn bộ khí độc và một ít bụi còn sót lại được hấp thụ vào dung dịch kiềm. Dung 

dịch này được thoát ra từ đáy tháp hấp thụ và chứa vào bể lắng. Các chất rắn được tách ra 

từ bể lắng, nước được bơm tuần hoàn vào tháp hấp thụ được dẫn qua bể ngưng tụ để tách  

hơi nước, đồng thời triệt tiêu triệt để khí độc dư thừa. Khí sau khi qua bể ngưng tụ hoàn 

toàn đạt tiêu chuẩn cho phép được thải vào môi trường qua ống khói của nhà máy.  

Theo tính toán thiết kế thì hiệu suất xử lý bụi và khí độc theo phương pháp này đạt 

đến 98% và có thể loại bỏ được các hạt bụi có kích thước bé đến 5 micro. 
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Theo GS.TS. Tần Ngọc Chấn “ Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải” Tập 3 “Lý 

thuyết tính toán và công nghệ xử lý khí độc hại” Nhà sản suất khoa học kỹ thuật Hà Nội – 

Năm 2001. lượng vôi cần thiết để xử lý do đốt than (chủ yếu là xử lý khí SO2) được tính 

toán theo công thức: 

GCaO = 
MsK

McaoSp

.

...10 
 = 5 kg/tấn than 

Trong đó:  

Sp – Thành phần lưu huỳnh trong than lấy 0,5% 

Ms , MCaO – Phân tử gam của lưu huỳnh và vôi lần lượt là 32 và 56 

β – Hệ số khử chất độc trong khói thải để đạt tiêu chuẩn cho phép (β = 0,457). 

K – Tỷ lệ CaO trong đá vôi (K = 0,8 – 0,9; lấy giá trị 0,8) 

Dựa vào phần lý thuyết trên, tính được lượng vôi mà Công ty cần sử dụng để xử lý 

khí thải nồi hơi là:  

GVôi = 5 x 26.520 tấn than/ năm = 132.600 kg vôi/năm 

Hay: GVôi  = 442 kg vôi/ ngày 

Hiệu quả hấp thụ các khí độc trong tháp phụ thuộc vào độ pH của dung dịch kiềm. 

Theo kết nghiên cứu được đúc kết thì độc pH thích hợp để hiệu suất hấp thụ cao là: 

Bảng 3. 4 Ảnh hưởng của độ pH đến hiệu suất hấp thụ 

Độ pH của dung dịch 11 9 7 6 

Hiệu suất hấp thụ % 98 97 95 90 

Để xử lý có hiệu quả, sử dụng dung dịch có pH = 11 - 12 

Để có dung dịch có pH = 11 – 12 thì pha dung dịch nước vôi có nồng độ 1,5 g/l 

Như vậy để sử dụng 442 kg vôi/ ngày thì phải sử dụng 295 m3 nước/ngày. 

Lượng dung dịch sau khi hấp thụ được thu vào bể lắng. Phần cặn ra ở đáy bể được 

vận chuyển đến nơi quy định để làm nguyên liệu cho sản suất vật liệu xây dựng như đóng 

gạch ba banh. Phần nước trong chuyển sang bể chứa để bơm tuần hoàn vào tháp hấp thụ 

sau khi đã bổ sung vôi cho đạt nồng độ 1,5 g/l (tức độ pH đạt 11 - 12).  
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Hình 3. 9 Sơ đồ công nghệ xử lý khí lò hơi 

g) Hệ thống xử lý khí thải của dây chuyền luyện đồng từ phế liệu 

Hệ thống xử lý khí thải lò phản xạ (luyện đồng từ đồng tái chế) bao gồm: Hệ thống làm 

mát bằng nước, thiết bị lọc bụi túi vải, quạt hút và ống khói theo sơ đồ sau:  

Sơ đồ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3. 10 Hệ thống xử lý khí thải lò phản xạ 
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Lò phản xạ sản sinh khí thải, trước khi sang hệ buồng lắng bụi thì dòng khi này được làm 

mát bằng nước để khói thải khoảng 220℃, sau buồng lắng khí thải được dẫn qua hệ thống 

đường ống tháp chữ A nhiệt độ giảm đi còn <150oC và đi vào hệ thống lọc bụi túi vải gồm 

nhiều ống tay với diện tích tổng là 400m2, thông qua quạt hút, đến ống khói và thải ra môi 

trường. Tỷ lệ thu bụi túi vải 99%, và  nồng độ hạt (bụi) trong khí thải ra ngoài thấp hơn 

yêu cầu 80mg / m3 

h) Biện pháp giảm thiểu hơi axit điện phân 

- Sử dụng phương pháp điện phân ở dòng thấp, 3-5 Volt. 

- Sử dụng axit điện phân loãng với nồng độ 20%, duy trì nhiệt độ ở mức dưới 36oC 

cùng với việc dùng mái tôn phủ PU cách nhiệt 25mm cho xưởng làm nhiệt độ trong môi 

trường giảm đã giảm tối đa lượng axit bay hơi trong quá trình điện phân, đảm bảo hiệu quả 

sản xuất và không gây ô nhiễm môi trường  

- Việc thu hồi bùn đáy cũng được cải tiến để tránh ô nhiễm, tận thu các kim loại khác 

bằng cách sử dụng bơm hút chân không hút bùn dưới đáy bể sau đó tập trung đến khu vực 

xử lý, dùng máy ép khung bản thu lại dung dịch axit bơm trực tiếp trở lại khu vực điện 

phân, bùn khô được đưa sang lò quay để xử lý. 

- Pha loãng axit với tỷ lệ: 40 nước: 60 axit (40%) → nồng độ axit sau pha trộn khoảng 

20% 

- Phủ toàn bộ bề mặt điện phân lớp PE để giảm thiểu mùi axit. 

h) Các biện pháp giảm thiểu mùi hóa chất, thuốc tuyển 

Mùi hóa chất, thuốc tuyển phát sinh từ khu vực bể pha chế thuốc tuyển và tuyển nổi. 

Công ty sẽ thực hiện các biệp pháp giảm thiểu như sau: 

- Nhà xưởng sản xuất được thiết kế thông gió tự nhiên, môi trường làm việc thông 

thoáng, đặc biệt ở khu pha chế thuốc tuyển và nơi đặt máy tuyển nổi. Ngoài ra, bố trí nhiều 

cửa ra vào, rộng đảm bảo môi trường làm việc cho người công nhân và có bội số trao đổi 

không khí đảm bảo quy định QCVN 24:2016/BYT, QCVN 26:2016/BYT, QCVN 

02:2019/BYT và QCVN 03:2019/BYT. 

- Thùng khuấy và bể chứa, cấp thuốc tuyển luôn luôn đậy kín bằng nắp đậy. 

- Nhân viên pha chế thuốc tuyển và trực tiếp làm việc với máy tuyển nổi sẽ được 

trang bị khẩu trang chống khí độc, găng tay, ủng cao su. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

• Chất thải rắn sinh hoạt 
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Bố trí thùng rác lưu động, dung tích 100 lít có nắp đậy tại các khu vực thuận tiện trong 

xưởng tuyển nhằm thu gom toàn bộ rác thải phát sinh.  

Toàn bộ rác thải sinh hoạt sẽ được phân loại tại nguồn, tái sử dụng hoặc tái chế.  

Phần rác thải không tái sử dụng được Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom xử lý rác thải để vận chuyển và xử lý CTRSH tại nơi quy định. Toàn bộ CTR 

sinh hoạt của nhà máy sẽ được nhân viên vệ sinh thu gom hàng ngày, tập kết tại khu 

vực kho chứa chung của Công ty, đợi xe của đơn vị cung cấp dịch vụ VSMT đến vận 

chuyển và xử lý. sẽ được vận chuyển xử lý chôn lấp tại bãi rác của huyện Chợ Đồn. 

Kho chứa chất thải sinh hoạt nằm trong kho chứa chất thải công nghiệp thông thường 

(CNTT), có tổng diện tích 8,7x5,8=50,46 m2. 

Kho chứa chất thải CNTT có diện tích là 4,1x5,8= 23,78m2. 

Lượng bùn thải (từ hệ thống xử lý nước thải và nạo vét cống) và một phần quặng đuôi 

thải (phần không tái sử dụng)  được đưa xuống hồ thải, nhà máy đã xây dựng một hồ 

thải với diện tích 48.832,08 m2, chia thành hai khu vực có thiết kế đáy chênh lệch độ 

cao lớn, bùn sẽ được chuyển về ngăn có đáy cao, nước sẽ chảy rỉ xuống ngăn có đáy 

thấp. .. Toàn bộ lượng bùn thải này sẽ được làm khô tự nhiên. 

- Hồ thải được thiết kế tận dụng địa hình trũng sẵn có, đáy được đầm nến và lót vải 

địa kỹ thuật, đảm bảo an toàn môi trường trong suốt quá trình hoạt động. 

- Bùn thải từ lò quay sẽ được phân định theo QCVN 07:2009/BTNMT sau đó có biện 

pháp quản lý phù hợp (nếu là CTNH sẽ chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý, nếu 

không nguy hại sẽ đem đi hóa rắn.). 

- Bã kim loại như bã chì, bã sắt, bã đồng, bã kẽm nổi được tái sử dụng làm nguyên 

liệu. Một số không tái sử dụng được đưa về hồ thải. 

- Tro, xỉ than được tập kết tại các bãi diện tích 80m2 khu vực lò quay hiện hữu, có 

nền bê tông và rãnh thoát nước mưa xung quanh, sau đó xỉ thải này được tái sử dụng như 

nguyên liệu hoặc làm vật liệu xây dựng nội bộ của nhà máy. 

- Đối với chất thải rắn khác như: Bao bì giấy, nhựa và nilong, gỗ, các loại khác... 

Công ty sẽ phân loại tại nguồn các chất thải thuộc nhóm hữu cơ sẽ được công ty chôn lấp 

đây là giải pháp tạm thời cho đến khi có đơn vị thu gom xử lý chất thải sinh hoạt tại địa 

phương, nhà máy sẽ chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý. Các loại chất thải vô cơ 

sẽ được thu gom bán cho các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn huyện. 

- Ngoài mỗi khu sản xuất, các loại chất thải công nghiệp như đất cát tại đường giao 

thông nội bộ được quét dọn định kỳ và tập kết tại điểm phù hợp, khi nạo vét các kênh thát 

nước mưa, cặn và bùn từ các hệ thống xử lý sẽ được chuyên trở bằng 1-2 xe tải tùy thuộc 
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vào thời điểm, xe có dung tích nhỏ cỡ 1 tấn chuyên vận chuyển các loại rác, bùn của nhà 

máy. 

Kho bãi sử dụng để lưu giữ phế liệu nhập khẩu 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Công ty lưu giữ tạm thời chất thải tại kho chứa chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

Khu vực nhà kho lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại có tổng diện tích 15 m2. 

- Kho CTNH có tường bao và mái che, nền được gia cố bằng bê tông gạch vỡ để 

chống thấm, có rãnh và hố thu dầu và hóa chất phòng chống sự cố rò rỉ dầu và hóa chất ra 

môi trường bên ngoài. Kho có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn, có phân loại từng mã 

CTNH, có trang bị đầy đủ dụng cụ chứa CTNH được dán nhãn mã chất thải nguy hại, các 

thùng chứa chất lỏng như thùng phuy đựng nước lẫn dầu, thùng phuy chứa dầu thải được 

đặt vào các khay kín chống rò rỉ hoặc dầu chảy tràn ra ngoài, các chất thải dạng rắn được 

sắp xếp thành các khu riêng biệt, có thùng phuy chứa cát khô và giẻ khô, thiết bị bình phòng 

cháy chữa cháy, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định. Trang 

bị 03 bình chữa cháy bằng tay và vật liệu thấm hút để ứng phó sự cố cháy nổ xảy ra. 

-  Định kỳ 06 tháng/năm thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải nguy hại thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, 

vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại. 

- Định kỳ 1 năm/lần, tiến hành lập báo cáo quản lý CTNH gửi Chi cục Bảo vệ môi 

trường, Sở Tài nguyên và môi trường để thuận tiện cho công tác quản lý, giám sát. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn  

- Các thiết bị gây rung lớn như sàng rung, nghiền thô… đều được thiết kế tối ưu trong 

cơ cấu truyền động cùng với lắp đặt các phụ kiện túi khí, đảm bảo sự lan truyền rung 

ra môi trường nhở nhất. 

- Tất cả các cánh quạt và bơm phải được cân bằng động trước khi lắp ráp. 

- Định kỳ kiểm tra độ cân bằng của máy móc, thiết bị và bảo dưỡng, tra dầu mỡ nhằm 

giảm thiểu tiếng ồn cơ khí. 

- Bố trí thời gian làm việc 8 giờ/ngày, hạn chế việc người lao động tiếp xúc với tiếng 

ồn trong thời gian liên tục 8 tiếng, làm việc theo ca, trang bị quần áo bảo hộ lao 

động và hệ thống bịt tai cho công nhân, thực hiện đúng các chế độ về an toàn lao 

động. 

- Ban hành nội quy lao động tại từng máy: đối với các máy móc, thiết bị khi tạm dừng 

chưa hoạt động phải kiểm tra lịch sản xuất tiếp theo và tắt máy trong trường hợp 

chưa có đơn hàng kế tiếp để giảm thiểu các tác động do cộng hưởng tiếng ồn gây 

ra. 
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- Đối với các phương tiện giao thông ra vào lấy hàng, Công ty đã quy định tốc độ 

chạy xe tối đa là 5 - 10 km/h và phải tắt máy khi dừng, đỗ trong khu vực Công ty. 

- Công ty đã trồng một số cây xanh vừa tạo cảnh quan, bóng mát, vừa có tác dụng 

làm giảm tác động của bụi, tiếng ồn, độ rung do các phương tiện giao thông vận tải 

tạo ra trong khu vực, đồng thời làm tăng diện tích cây xanh, làm đẹp cho môi trường, 

tránh những cảm giác căng thẳng, nặng nề khi làm việc trong khu vực Công ty. 

- Sử dụng đệm chống ồn được lắp ở chân của thiết bị, lò so giảm xóc cho các thiết bị 

máy móc có độ ồn lớn (máy rung phá khuôn lõi) 

- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt, kiểm tra độ ăn mòn chi tiết và cho dầu 

bôi trơn thường kỳ. 

- Những nơi điều hành sản xuất được cách ly riêng 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân: giày, dép, găng tay, kính, 

khẩu trang, mũ, bịt tai chống tiếng ồn và quần áo bảo hộ lao động; 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng máy móc thiết bị. Kiểm tra độ mòn chi tiết và 

thường kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư hỏng. Nếu thiết bị hoạt động 

phát ra nhiều tiếng ồn và gặp sự cố, phải tiến hành báo cáo để Công ty tiến hành sửa 

chữa kịp thời; 

6. Phương pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

Khi nhà máy đi vào vận hành thử nghiệm và vận hành chính thức áp dụng các phương 

pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường như sau: 

6.1 Biện pháp ứng phó đối với sự cố của hệ thống xử lý khí thải 

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, theo dõi bằng nhật ký để phát hiện và ứng 

phó kịp thời khi sự cố xảy ra. 

- Khi các hệ thống xử lý khí và bụi như tháp hấp thụ, lọc bụi túi vải, cyclon phải luôn 

được kiểm tra thường xuyên về kỹ thuật, thời gian bảo dưỡng và thay thế định kỳ phải được 

thực hiện đầy đủ. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ và điều chính nhằm giảm 

tối đa khả năng có sự cố trong khi hoạt động. 

- Cơ giới hóa tối đa những công việc tại phân xưởng sản xuất axit và điện phân 

- Biện pháp nhận biết khi hệ thống xử lý khí thải không đạt yêu cầu: Tại nhà điều 

hành của hệ thống quan trắc online, nhân viên trực quan sát xem số liệu đầu ra có đạt yêu 

cầu không. 
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- Trong mọi trường hợp cần thực hiện đúng các quy trình xử lý sự cố đã được huấn 

luyện: 

+ Nếu mất điện do nguồn cung cấp, máy phát điện dự phòng sẽ tự khởi động và 

cung cấp lại sau 1 phút. 

+ Nếu sự cố hư hỏng điện trong hệ thống lò điện: Tắt cầu dao tổng, ngừng cung 

cấp nhiên liệu. 

+ Nếu hệ thống xử lý khí thải không đạt yêu cầu cần phải dừng hệ thống lò. Kiểm 

tra lại các hệ thống xử lý khí thải xem có hư hỏng hay có biểu hiện bất thường ở vị trí nào 

và khắc phục nhanh các sự cố. Khi các điều kiện kỹ thuật đạt mức cho phép khởi động lại 

lò điện. Báo cáo lãnh đạo Công ty. Viết báo cáo vào sổ nhật ký vận hành. 

- Thủ tục thông báo và yêu cầu trợ giúp khi có sự cố 

+ Thông báo cho phụ trách xưởng, tổ cơ điện hỗ trợ khắc phục sự cố. 

+ Thông báo cho người phụ trách nhân sự của Công ty. 

6.2 Tập huấn và nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên nhà máy về 

bảo vệ môi trường và phòng ngừa ứng phó với các sự cố 

Để giải quyết tốt các vấn đề phòng và ứng cứu sự cố, chủ đầu tư đã lập thành một 

hệ thống quản lý, bảo vệ môi trường tại các cơ sở. Hệ thống bao gồm Ban giám đốc, nhân 

viên và toàn bộ công nhân tại cơ sở.  

Hệ thống có vai trò chủ đạo, chỉ huy mọi hoạt động môi trường thường nhật hàng 

ngày với các công tác: quan trắc chất lượng môi trường, kiểm tra trang thiết bị xử lý ô 

nhiễm, kiểm tra tình hình giữ gìn vệ sinh môi trường tại các cơ sở… Vấn đề về quản lý, 

bảo vệ môi trường cũng như việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố được báo cáo 

định kỳ trong các cuộc họp giao ban công việc chung và đầu tuần hàng tháng và năm. Định 

kỳ hàng năm 2 lần, hệ thống quản lý, bảo vệ môi trường sẽ tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố 

PCCC, sự cố rò rỉ cho lực lượng công nhân viên tại các cơ sở. 

Để phòng ngừa sự cố, doanh nghiệp xây dựng đồng bộ các biện pháp về kỹ thuật, 

tổ chức huấn luyện, tuyên truyền giáo dục và pháp chế. Các biện pháp phòng ngừa sự cố 

mà doanh nhiệp thực hiện là: 

- Tổ chức các khóa học và mời chuyên gia tập huấn về công tác phòng chống cháy 

nổ, an toàn lao động. 

- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng công 

đoạn sản xuất 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về kỹ thuật an 

toàn lao động và nâng cao nhận thức phòng chống sự cố cho toàn bộ công nhân viên. 
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- Định kỳ gửi cán bộ, công nhân viên theo các lớp học, hội thảo về xử lý chất thải, vệ 

sinh môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường, các trường học và các ban ngành liên 

quan tổ chức, cụ thể: 

+ Tập huấn, nâng cao nhận thức chuyên môn về quản lý chất thải do Sở Tài nguyên 

& Môi trường tổ chức. 

+ Tham dự hội thảo và hướng dẫn chuyên đề về quản lý chất thải rắn do các Bộ, 

ngành tổ chức. 

+ Tham gia các khóa học, nâng cao nhận thức về an toàn lao động và phòng chống, 

ứng cứu sự cố môi trường. 

+ Tổ chức tham quan công tác quản lý chất thải của một số doanh nghiệp trong và 

ngoài nước. 

- Thực hiện thường xuyên và khoa học các chương trình vệ sinh, quản lý chất thải. 

- Đôn đốc và giáo dục các cán bộ công nhân viên trực thuộc Nhà máy, các khách hàng 

thực hiện các qui định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đồng thời tổ chức thực 

hiện việc kiểm tra y tế định kỳ cho công nhân Nhà máy. 

- Thường xuyên kiểm tra độ bền, độ an toàn của các bồn chứa, máy móc thiết bị  

- Có chế độ bảo trì bảo dưỡng thích hợp. 

- Các phương án phòng chống và ứng cứu sự cố được hệ thống quản lý lập sẵn cho 

từng khu vực cháy và cấp độ cháy; 

- Hệ thống quản lý và bảo vệ môi trường của doanh nghiệp luôn trong tình trạng sẵn 

sàng ứng cứu. 

- Tổ chức thông gió tốt cho các kho để tránh tích tụ nồng độ đến mức nguy hiểm, đặc 

biệt đối với dung môi hữu cơ. 

- Chỉ được sử dụng ánh sáng tự nhiên hoặc đèn phòng cháy nổ trong các kho chứa. 

- Giữa các lô hàng trong kho phải có khoảng cách nhất định để cho các phương tiện 

chữa cháy có thể ra vào được. 

6.3 Biện pháp quản lý nội vi 

- Khi nguyên vật liệu được tập kết về nhà máy, từng loại sẽ được phân loại và tập kết 

tại các khu vực đã được quy định sẵn và chờ đưa đi sản xuất. 

- Tất cả đều có nhật ký vận hành: bao gồm ngày tháng, thời gian vận hành, công nhân 

vận hành, khối lượng nguyên vật liệu sử dụng. 
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- Trong quá trình công nhân vận hành đều có quản lý giám sát việc thực hiện. 

-  Thành lập đội ứng cứ sự cố rủi ro, có quy chế hoạt động rõ ràng, trực 24/24 

Xây dựng chương trình tập huấn về ứng phó với sự cố rủi ro, tập huấn định kỳ và tham 

gia các hội thảo liên quan để nâng cao nhận thức và kỹ năng trong việc ứng phó 

6.4 Biện pháp đối với sự cố phòng cháy chữa cháy 

- Trang bị hệ thống phòng chống cháy nổ: bể PCCC, bình CO2, hệ thống báo cháy… 

theo đúng quy định về PCCC 

- Công ty hiện có bể nước 800 m3 và 600 m3 phục vụ PCCC có thể tích đảm bảo lượng 

nước chữa cháy khi xảy ra sự cố hỏa hoạn. Có 01 máy bơm đảm bảo bơm nước từ bể PCCC 

đến khu vực hỏa hoạn. 

- Định kỳ tổ chức tập huấn tại cơ sở. 

- Tiến hành kiểm tra và sửa chữa theo định kỳ tất cả các máy móc, thiết bị, đường 

ống, nhà kho và bồn chứa. 

- Đặc biệt quan tâm, chú ý đến công tác phòng chống sét đánh và lưu ý tiếp đất cho 

các bồn và thiết bị nhằm tránh hiện tượng phát tia lửa điện gây cháy, nổ.  

-  Thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt, các thiết bị và phương 

tiện phòng cháy hiệu quả nhất là xung quanh khu vực chứa dầu nhớt và dung môi. 

- Các thiết bị điện đã được tính toán theo tiêu chuẩn quy phạm, dây dẫn có tiết diện 

hợp lý với cường độ dũng, cú thiết bị bảo vệ quá tải. Những khu vực nhiệt độ cao, dây diện 

phải đi ngầm hoặc được bảo vệ kỹ. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy số 44/TD-PCCC của công 

an tỉnh Bắc Kan cấp ngày 16 tháng 12 năm 2014 

6.5 Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố vận hành hệ thống xử lý nước thải 

Đối với các hệ thống xử lý nước thải bao gồm xử lý nước thải sinh hoạt và các hệ 

thống xử lý nước thải sản xuất, nhà máy có giao diện điều khiểm giám sát 24/24, luôn kiểm 

tra giám sát thường xuyên, ghi sổ nhật ký, quan sát kỹ lưỡng bằng cảm quan và kiểm tra 

chỉ số giám sát định kỳ. 

Khi xảy ra sự cố ở bất kỳ công đoạn nào của dây truyền xử lý, hoặc nước đầu ra bất 

thường (nhận diện bằng cảm quan) hoặc không đạt quy chuẩn cho phép, nhà mày 

sẽ dừng vận hành hệ thống, nước sau xử lý không được xả/tái sử dụng mà bơm 

ngược về hố chứa nước ban đầu (trước khi đưa vào hệ thống xử lý), tìm nguyên 

nhân sự cố, sửa chữa, khắc phục kịp thời. Sau khi hệ thống được khắc phục mới cho 

hoạt động trở lại. Kiểm tra lại nước đầu ra sau khi xử lý. Nếu đạt yêu cầu tiếp tục 
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cho xả thải (đối với nước thải sinh hoạt sau xử lý) hoặc tái sử dụng (đối với nước 

thải sản xuất ở các phân xưởng của nhà máy). 

6.6 Biện pháp kiểm soát an toàn và sử dụng hóa chất 

Do đặc thù về loại hình sản xuất, Công ty có sử dụng một số hóa chất có thể dễ bắt 

lửa, khi gặp nhiệt độ cao có thể gây cháy... Vì vậy, Công ty luôn cam kết tuân thủ đúng các 

quy định của Luật hóa chất, cụ thể như sau: 

- Thành lập tổ kiểm tra mức độ an toàn của các trang thiết bị tại nhà máy và tiến hành 

kiểm tra định kỳ. Việc kiểm tra phải dựa trên các tiêu chuẩn thiết kế/chế tạo dành cho các 

thiết bị chứa. Người trong tổ kiểm ta phải có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực an 

toàn hóa chất. Phải có dấu xác nhận an toàn sau mỗi lần kiểm tra (tần suất đoàn kiểm tra: 

1 lần/tháng); 

- Lắp đặt thiết bị báo cháy và hệ thống chữa cháy tự động tại các khu vực có nguy cơ 

cao như lò đốt, kho lưu giữ phế liệu, giấy bìa. 

- Trong một ca sản xuất, phân công người có trách nhiệm thường xuyên đi giám sát 

tình hình an toàn sản xuất nhằm phát hiện kịp thời các sự cố hóa chất. Tiến hành kiểm tra 

tình trạng hóa chất thông qua việc giám sát thực tế và sử dụng bảng checksheet; 

- Công nhân làm việc thường xuyên giám sát, kiểm tra và ghi chép định kỳ tình trạng 

và mức độ an toàn của các bình chứa các loại hóa chất, đặc biệt các loại hóa chất nguy 

hiểm; 

- Tất cả các hóa chất sử dụng và lưu giữ đều phải có tem nhãn đủ lớn, rõ ràng bằng 

tiếng việt và kí hiệu, cảnh báo về mức độ nguy hiểm. Phải quy định rõ nơi cất giữ, quy 

cách cất dữ và sử dụng hóa chất. Thường xuyên tập huấn và tranning kiến thức an toàn hóa 

chất trong nhà máy 

- Trong quá trình sản xuất, cần kiểm tra thiết bị trước khi đưa vào sử dụng. Kiểm tra 

các thông số/điều kiện công nghệ của các thiết bị một cách thường xuyên trong quá trình 

sản xuất, đặc biệt là quá trình sản xuất axit và quá trình điện phân. 

- Kiểm tra, bàn giao sau mỗi ca sản xuất; 

- Xây dựng hướng dẫn vận hành thiết bị đảm bảo kỹ thuật an toàn; dán hướng dẫn an 

toàn và cảnh báo nguy hiểm, biện pháp sơ cứu... tại những nơi cần thiết để mọi người đều 

có thể đọc và làm theo khi co sự cố xẩy ra; 

- Quản lý, lưu trữ và cập nhật hồ sơ về an toàn hóa chất tại nhà máy một cách thường 

xuyên (tần suất: 1 lần/tháng); 

- Tổ chức huấn luyện, đào tạo về an toàn hóa chất và thường xuyên tổ chức diễn tập 

an toàn (1 lần/năm). 
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- Không được xếp cùng kho các loại chất thải có tính chất kỵ nhau hoặc có cách chữa 

cháy khác nhau; 

- Các khâu bốc dỡ, cấp phát, vận chuyển phải cơ giới hóa cao, hạn chế tối đa sử dụng 

nhân công làm việc trong những môi trường độc hại. 

- Khoảng cách giữa các nhà kho với nhau phải đảm bảo đủ rộng để xe cứu hỏa có thể 

ra vào dễ dàng. 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra độ an toàn của bồn, thùng chứa. 

- Xây dựng tường bao quanh bồn và khu lưu giữ thùng chứa chất thải sao cho thể tích 

đảm bảo chứa hết chất thải khi sự cố xảy ra.  

- Hóa chất, dung môi phục vụ sản xuất được lưu chứa trong kho chứa riêng biệt có 

diện tích khoảng 210m2, đảm bảo theo quy định tại Luật hóa chất 2007. 

+ Kho chứa hóa chất được xây dựng bằng bê tông cốt thép, nền láng xi măng, mái 

lợp tôn.  

+ Kho chứa được xây dựng cao ráo, thông thoáng, có hệ thống quạt thông gió. 

+ Tại mỗi kho hóa chất có xây dựng gờ chống tràn, hố thu hóa chất khi có sự cố. 

+ Có biển báo “Kho hóa chất” và lắp đặt biển cảnh báo, nội quy quy định an toàn 

bảo quản hóa chất, phiếu an toàn hóa chất theo đúng quy định. 

+ Tại mỗi kho chứa có bố trí hệ thống PCCC như: Quả cầu chữa cháy tự đông, 

bình bọt chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, phi chứa cát ứng cứu sự cố,… 

+ Hệ thống cửa ra vào thông thoáng, cao ráo, thuận tiện cho công tác ứng cứu sự 

cố cháy nổ. 

+ Các loại nhiên liệu, hóa chất được sắp xếp gọn gàng theo từng loại riêng biệt, 

đảm bảo độ cao an toàn tránh tình trạng chồng chéo gây đổ vỡ, rò rỉ hóa chất. 

- Công nhân lưu trữ, sử dụng hóa chất tại các vị trí làm việc được đào tạo về an toàn 

hóa chất để đảm bảo rằng khi có sự cố tai nạn hóa chất xảy ra họ có đủ kiến thức để ứng 

phó, tránh những thiệt hại về sức khỏe có thể xảy ra. Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động như 

găng tay, mặt nạ phòng độc,…  

- Lập hồ sơ theo dõi hóa chất để cập nhật định kỳ tình hình sử dụng hóa chất. 

- Giám sát các nguyên nhân dẫn đến sự cố hóa chất và môi trường 

- Chỉ tồn lưu lượng nhỏ hóa chất, đảm bảo cho hoạt động của Công ty trong khoảng 

thời gian tối đa là 3 tháng, loại bỏ hóa chất hết hạn. 



89 
 

- Thành lập tổ kiểm tra mức độ an toàn của các trang thiết bị tại nhà máy và tiến hành 

kiểm tra định kỳ. Việc kiểm tra phải dựa trên các tiêu chuẩn thiết kế/chế tạo dành cho các 

thiết bị chứa. Người trong tổ kiểm ta phải có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực an 

toàn hóa chất. Phải có dấu xác nhận an toàn sau mỗi lần kiểm tra (tần suất đoàn kiểm tra: 

1 lần/tháng); 

- Lắp đặt thiết bị báo cháy và hệ thống chữa cháy tự động tại các khu vực có nguy cơ 

cao như lò nung, kho lưu giữ phế liệu, giấy bìa. 

- Trong một ca sản xuất, phân công người có trách nhiệm thường xuyên đi giám sát 

tình hình an toàn sản xuất nhằm phát hiện kịp thời các sự cố hóa chất. Tiến hành kiểm tra 

tình trạng hóa chất thông qua việc giám sát thực tế và sử dụng bảng checksheet; 

- Công nhân làm việc thường xuyên giám sát, kiểm tra và ghi chép định kỳ tình trạng 

và mức độ an toàn của các bình chứa các loại hóa chất. 

- Trong quá trình sản xuất, cần kiểm tra thiết bị trước khi đưa vào sử dụng. Kiểm tra 

các thông số/điều kiện công nghệ của các thiết bị một cách thường xuyên trong quá trình 

sản xuất; 

- Kiểm tra, bàn giao sau mỗi ca sản xuất; 

- Xây dựng hướng dẫn vận hành thiết bị đảm bảo kỹ thuật an toàn; dán hướng dẫn an 

toàn và cảnh báo nguy hiểm, biện pháp sơ cứu... tại những nơi cần thiết để mọi người đều 

có thể đọc và làm theo khi co sự cố xẩy ra; 

- Quản lý, lưu trữ và cập nhật hồ sơ về an toàn hóa chất tại nhà máy một cách thường 

xuyên (tần suất: 1 lần/tháng); 

- Tổ chức huấn luyện, đào tạo về an toàn hóa chất và thường xuyên tổ chức diễn tập 

an toàn (1 lần/năm). 

- Không được xếp cùng kho các loại chất thải có tính chất kỵ nhau hoặc có cách chữa 

cháy khác nhau; 

- Các khâu bốc dỡ, cấp phát, vận chuyển phải cơ giới hóa cao; 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra độ an toàn của bồn, thùng chứa. 

Nhà máy sẽ lập hồ sơ xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trình 

Sở Công thương phê duyệt. 

6.6 Biện pháp đối với sự cố rò rỉ, đổ tràn hóa chất 

❖ Phương án cụ thể đối với các nhóm hóa chất có trong nhà máy sử dụng để xử lý 

khí thải, làm nguyên liệu tái chế axit… như kiềm: NaOH, Ca(OH)2… hoặc nhóm axit: 

H2SO4, HNO3, HCl… 
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- Sự cố có thể xảy ra: Rò rỉ, xì nhỏ tại các bích nối, van, các mối hàn và đường ống 

khi triết nạp từ các xe bồn hoặc khi từ bồn tới khu sản xuất hoặc rò rỉ lớn tại bồn, bình chứa 

do thủng bồn. 

- Khu vực xảy ra sự cố: khu vực bồn chứa, khu chiết nạp, khu vực sản xuất và đường 

ống. Xe lưu thông vận chuyển trên đường. 

- Khu sản xuất axit xảy ra sự cố: rò rỉ hơi axit với nồng độ cao, sự cố rớt đổ trong quá 

trình đóng gói, rót, vận chuyển, sự cố trong quá trình sản xuất,… 

- Sạt lở hoặc vỡ, tràn hồ chứa nước thải tuần hoàn, quặng đuôi,… 

- Mức độ tác động: 

+ Rò rỉ nhỏ trong phạm vi nhỏ có thể gây kích ứng hoặc bỏng nếu tiếp xúc trực 

tiếp với hóa chất. 

+ Rò rỉ lớn, đặc biệt ở xưởng sản xuất axit và điện phân, hoặc đổ tràn lớn trong 

phạm vi khu vực nhà máy có thể gây kích ứng khi hít phải hơi, gây bỏng nếu tiếp xúc trực 

tiếp với hóa chất, gây nguy hiểm cho môi trường và con người xung quanh. 

+ Hơi kim loại, dioxinfuran, hơi axit  phát thải vượt QCVN cho phép,… 

+ Việc sạt lở, tràn , vỡ hồ chứa nước thải tuần hoàn, quăng đuôi của nhà máy sẽ 

làm ảnh hưởng và ô nhiễm nghiêm trọng đến khu vực lân cận, có thể ảnh hưởng đến khu 

vực rộng lớn. 

- Phương án ứng phó:  

• Trường hợp rò rỉ nhỏ: Cô lập, khoanh vùng ngay khu vực, vị trí rò rỉ. Dùng cát khô, 

giấy thấm hút rồi loại bỏ đối với nhóm kiềm. Dùng cát khô, giẻ lau, giấy thấm hút sau đó 

đưa vào khu xử lý thích hợp và rửa sạch bằng nước đối với nhóm axit 

• Trường hợp rò rỉ lớn hoặc sự cố từ hệ thống sản xuất axit:  

+ Kích hoạt còi báo động gần nhất hoặc đặt biển cảnh báo và sơ tán khỏi khu vực 

xảy ra sự cố; 

+ Cách li khu vực nguy hiểm bằng biển cảnh báo, người cảnh giới; 

+ Cấm những công cụ trang thiết bị có thể phát sinh tia lửa trong quá trình thu 

gom; 

+ Đứng đầu hướng gió; 

+ Cô lập khu vực rò rỉ với bán kính 100m và không vào khu vực nguy hiểm; 

+ Không để tràn hóa chất vào cống thoát nước; 

+ Xác định quy mô của sự cố; 

+ Thành lập đội ứng cứu sự cố theo từng cấp độ nguy hiểm ; 

+ Lập tức sơ tán mọi người khỏi khu vực dưới gió (nơi rò rỉ có thể loang ra); 
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+ Huy động nhanh nhân lực và thiết bị, ngăn chặn hay giảm rò rỉ tại nguồn; 

+ Thông báo, kêu gọi các đơn vị chức năng địa phương (113, 114, 115…) để được 

hỗ trợ kịp thời; 

+ Dùng axit loãng để trung hòa kiềm rò rỉ, hoặc kiềm để trung hòa axít rò rỉ, hoặc 

cát khô, giấy thấm … sau đó thu gom và làm sạch khu vực; 

+ Hút chất lỏng bằng bơm chuyên dụng vào thùng phuy, bể chứa phù hợp; 

+ Nếu có văng bắn vào các thiết bị, khung dầm thì buộc phải có biện pháp làm 

sạch hóa chất, có giám định lại của bộ phận bảo trì, những đơn vị có chức năng trước khi 

đưa vào vận hành bình thường trở lại; 

+ Nếu thấm xuống đất hoặc bề mặt đường thì phải thay đất hoặc thay mặt đường 

mới; 

+ Những vật liệu thấm hút sau khi thu gom được gửi đến nơi có chức năng xử lý 

CTNH; 

* Trường hợp sạt lở, vỡ hồ chứa nước thải, quặng đuôi, báo cáo nhà máy, 

chính quyền và cùng giải quyết khắc phục bằng cách bơm hút sang các bể chứa tạm 

trong nhà máy, khắc phục sự cố hồ sau đó bơm ngược lại. Hạn chế tối đa việc chất 

thải phát tán ra bên ngoài. Khắc phục hậu quả hoặc đền bù thiệt hại cho những khu 

vực liên đới khi sự cố xảy ra. 

6.7 Biện pháp ứng phó đối với các sự cố ngập lụt do thiên tai 

- Để giảm các sự cố do ngập lụt, nhà xưởng và kho chứa chất thải của dự án phải được 

tôn cao hơn so với mặt nền của khu vực.  

- Trong trường hợp xảy ra sự cố ngập lụt trong kho cần các biện pháp tập trung di rời 

khẩn cấp các loại chất thải có khả năng gây ô nhiễm cao lên các vị trí cao hơn. 

- Quây quanh hàng rào khu vực nhà xưởng và kho chứa bằng bao cát, tấm chắn. Tránh 

việc phát thải và trôi CTNH ra ngoài từ các phân xưởng, nhà kho. 

- Dừng máy móc thiết bị đang hoạt động. 

- Cắt điện toàn bộ nhà máy. 

- Báo cáo với Sở tài nguyên và môi trường địa phương. 

6.8 Biện pháp ứng phó đối với các sự cố về sét 

- Nhà máy tổ chức hướng dẫn công nhân về việc phòng tránh các sự cố về sét như rút 

các hệ thống điện khi có hiện tượng mưa giông, sấm sét, tránh sử dụng các vật dụng bằng 

kim loại trong lúc có sét. 

- Nhà máy trang bị hệ thống chống sét tại các nhà xưởng, cột thu lôi lắp đặt tại vị trí 

cao nhất của công trình. Điện trở tiếp đất xung kích của hệ thống chống sét ≤10Ω khi điện 
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trở suất của đất < 50.000 Ω/ cm2 và > 10Ω khi điện trở suất của đất > 50.000 Ω/ cm2. Kim 

thu sét được sản xuất theo công nghệ mới nhất, dây nối đất dùng loại cáp đồng được bọc 

bằng 3 lớp cách điện đặc biệt có thể lắp đặt ngay bên trong công trình, bảo đảm mỹ quan 

và hoàn toàn cách ly dòng sét ra khỏi công trình, hạn chế tác hại của trường điện từ lên các 

thiết bị điện tử. Hệ thống nối đất an toàn cho thiết bị được thực hiện độc lập với hệ thống 

nối đất chống sét. Điện trở nối đất an toàn đảm bảo nhỏ hơn 4Ω theo quy định của TCXD.  

6.9 . Quy trình ứng phó khẩn cấp 

Căn cứ vào tính chất của dự án và theo quy chế QĐ 09/2020 -TTg ngày 18/3/202 về ứng 

phó với các sự cố hóa chất, công ty đưa ra quy trình ứng phó sự chât thải cụ thể như sau: 

a) Đối với sự cố cháy nổ 

- Nội dung quy trình và hành động ứng phó 

+ Thông báo ngay cho lãnh đạo Công ty và bộ phận thường trực ứng phó xử lý sự 

cố của Công ty 

+ Ngắt các loại thiết bị điện, mở cửa nối thoát 

+ Xác định vị trí hoả hoạn                                    

+ Gọi đội cứu hoả (nếu nằm trong Công ty, trạm, kho trung chuyển) 

+ Đóng vai trò như người điều phối tại hiện trường cho đến khi Công ty chỉ định 

được người điều phối đến. 

+ Các bước tiếp theo tiến hành ngay sau đó: 

+ Cô lập khu vực bị ảnh hưởng, kiểm tra khu vực bị ảnh hưởng 

+ Quyết định cách dập lửa hữu hiệu nhất 

+ Dùng bọt, khí CO2, cát hay nước phun vào dập tắt đám cháy 

+ Làm nguội các thùng chứa gần ngọn lửa bằng cách phun nước 

- Người chịu trách nhiệm điều hành: Giám đốc 

- Cung cấp các thông tin cho đội ứng phó khẩn cấp của Công ty với các thông tin sau: 

1- Tên bộ phận, phân xưởng xảy ra sự cố 

2- Ngày giờ (Địa điểm) xảy ra sự cố (có thể phóng đoán) 

3- Báo tình hình thời tiết lúc xẩy ra sự cố  

4- Mô tả chính xác sự và các nguyên nhân nghi ngò 

5- Quy mô, loại sự cố vi phạm 
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6- Loại chất thải và đặc tính 

+ Phạm vi và loại thiết bị, tài sản có thể ảnh hưởng do đám cháy, vụ nổ có thể lan 

rộng và hậu quả 

+ Mô tả thiệt hại nhân mạng, thương tích, hư hại mất mát tài sản, khu vực có khả 

năng thiệt hại lớn nếu có 

+ Mô tả các hành động ứng phó bao gồm liên hệ với các cơ quan chức năng và giới 

truyền thông 

+ Nếu có thể, nhận diện các cơ quan chức năng hoặc đơn vị chỉ huy phối hợp các 

hành động ứng phó trong trường hợp khẩn cấp. 

+ Các thông tin liên quan 

- Các cơ quan phối hợp giải quyết 

+ Gọi điện cơ quan PCCC 114 

+ Gọi cấp cứu 115 

+ Gọi cảnh sát 113 (nếu cần) 

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chợ Đồn 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn (nếu cần) 

+ Các cơ quan đơn vị khác liên quan nếu cần 

- Phải có bản hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu, khoa học hoặc sơ đồ dán tại cơ sở ở các 

vị trí đông người, thuận lợi cho việc xử lý, ứng cứu khi sự cố cháy, nổ xảy ra (minh hoạ 

bằng các biển báo nguy hiểm cháy nổ) 

b) Đối với sự cố rò rỉ, đổ tràn 

- Nội dung quy trình và hành động ứng phó khi xảy ra sự cố rò rỉ, đổ tràn phải khẩn 

trương thực hiện 

+ Ngừng ngay tất cả các hoạt động như: đổ, bơm, hút hết nhiên liệu, nước, có thể 

kể cả công tác xếp dỡ hàng... Đặc biệt lưu ý các khí độc dễ bốc cháy gây nguy cơ hoả hoạn. 

+ Nhận diện ngay nguồn dầu thải tràn, vị trí, nguyên nhân gây đổ tràn. Nếu tình 

huống yêu cầu sử dụng cả danh sách kiểm tra thích hợp 

+ Tuỳ từng trường hợp, mức độ cụ thể mà thông báo ngay cho các trung tâm ứng 

phó quốc gia, các đơn vị, cơ sở liên quan. 

+ Nơi gọi phải thông báo ngay lập tức cho người điều phối của Công ty các tình 

huống khẩn cấp đã được chỉ định 
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+ Kiểm tra thương vong cá nhân, hư hại trang thiết bị, máy móc. Đặc biệt kiểm tra 

khả năng rò rỉ, đổ tràn, cháy nổ có khả năng xảy ra do tai nạn lao động gây ra để có các 

biện pháp ứng phó khẩn cấp như: cấp cứu 

+ Đóng vai trò như người điều phối tại hiện trường cho đến khi Công ty chỉ định 

người điều phối đến 

- Các bước tiếp theo ngay sau đó: 

+ Có các biện pháp cần thiết để giảm thiểu tổn thất về người (tính mạng, sức khỏe), 

hàng hoá, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường. 

+ Báo cáo Ban lãnh đạo Công ty nhanh nhất 

c) Đối với sự cố tai nạn lao động 

- Phạm vi áp dụng: Các tai nạn xảy ra trong quá trình sản xuất và di chuyển trên 

đường vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm, tai nạn trong quá trình làm việc. 

- Nội dung, quy trình ứng phó 

+ Đưa người bị thương ra ngoài khu vực xảy ra tai nạn, tiến hành sơ cứu tại chỗ 

+ Thông báo ngay cho ban lãnh đạo và đội ứng cứu khẩn cấp của Công ty  

+ Nhân diện ngay nguồn gây tai nạm: Vị trí, nguyên nhân 

+ Dừng ngay hoạt động của các thiết bị gây tai nạn 

+ Gọi điện thoại cho 

• Giám đốc Công ty 

• Gọi cấp cứu 115 

• Gọi cảnh sát 113 (nếu cần) 

• Các cơ quan đơn vị khác liên quan (nếu cần) 

- Các bước tiến hành ngay sau khi sự cố xảy ra 

+ Đưa những người bị tai nạn đi cấp cứu (nếu cần) 

+ Thực hiện ngay các bước kiểm tra sự cố gây tai nan tại hiện trường 

+ Cô lập khu vực nguy hiển có thể xảy ra sự cố tiếp theo 

+ Dừng mọi hoạt động sản xuất có liên quan tới khu vực gây tai nạn 

+ Kiểm tra, sửa chữa các nguyên nhân dẫn đến tai nạn 

d) Đối với sự cố mất điện 
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Đối với sự cố mất điện: Nguồn điện cung cấp cho trạm biến áp 22/0,4kV được lấy 

từ nguồn 35kV do điện lực địa phương cấp nên hiếm xảy ra tình trạng mất điện. Tuy nhiên, 

trong trường hợp mất điện nhà máy có thể sử dụng máy phát điện dự phòng chạy bằng dầu. 

Máy phát điện dự phòng hoạt động đủ công suất cho nhà máy vận hành bình thường cho 

đến khi đường điện được khắc phục hoặc được cấp lại. 

e) đối với sự cố tại hệ thống xử lý khí thải 

Khi phát hiện hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố, lập tức báo cáo về tình trạng sự cố, xin ý 

kiến lãnh đạo về việc cho dừng hoạt động lò, nơi phát thải ra khí thải qua hệ thống xử lý 

đó. Bộ phận kỹ thuật môi trường họp và đưa ra phương án xử lý phù hợp. Bộ phận kỹ thuật 

môi trường chịu trách nhiệm sửa chữa, khắc phục hoặc liên kết với những tổ chức kỹ thuật 

khác (nếu kỹ thuật nhà máy không tự xử lý được) để khắc phục sự cố trong thời gian sớm 

nhất. Tránh hoạt động gián đoạn và tổn  

c) Hệ thống cấp nước 

Công ty sử dụng nguồn nước sạch cho mục đích cấp nước sinh hoạt và sản xuất 

được khai thác từ suối Khau Củm, đoạn chảy qua xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn. 

- Tổng lượng nước sử dụng trong năm: 198.000 m3/năm. Phương thức khai thác, sử 

dụng:. Sau khi lắng đọng tại hồ, nước được bơm lên 2 bể tiếp theo (1 bể chứa nước tưới 

cây 150 m3 và 1 bể chứa nước sản xuất, sinh hoạt 800 m3). Đối với nước sinh hoạt, nước 

được bơm từ bể 800 m3 vào Trạm xử lý nước sạch để xử lý trước khi dẫn tới khu văn 

phòng, nhà ở công nhân để phục vụ sinh hoạt của cán bộ, công nhân nhà máy. Đối với 

nước sản xuất, nước được bơm từ bể 800 m3 qua trạm xử lý nước mềm, sau đó dẫn đến các 

khâu của dây chuyền sản xuất. 

- Trong trường hợp có sự cố về cấp nước nhà máy có thể sử dụng nước mặt để sử 

dụng sau khi qua hệ thống xử lý. Hiện tại nhà máy khai Nước mặt suối Khau Củm được 

lấy vào hồ dự trữ có thể tích khoảng 300.000 m3 

+ Công ty đã có giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 932/GP-UBND do UBND 

tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 10/6/2019.  

+ Tọa độ vị trí khai thác trên suối Khau Củm: X = 2457410, Y = 560545 (hệ tọa độ 

VN 2000, kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 6).  

+ Lưu lượng nước khai thác lớn nhất: 600 m3/ngày đêm 

6.10 Quy trình ứng phó sự cố lò thiêu tầng sôi và hệ thống axit 

6.10.1 Tình huống 1 

a) Các tình huống sự cố có thể xảy ra 
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- Đối với lò thiêu tầng sôi 

 + Đáy lò thiêu bị kết tảng (phải xăm)  

 + Mũ gió lò thiêu lớp sôi bị bục, cháy đầu mũ gió. 

 + Két nước, kênh xiên, kênh hóa hơi bị bục, rò rỉ nước 

 + Giàn thu bụi điện trường hỏng. 

 + Máy biến áp hỏng điện trường hỏng. 

 + Quạt roots A2 hỏng.  

 + Băng tải cấp liệu vào lò hỏng 

- Hệ thống axit:  

 + Tháp rửa, tháp liệu lót các vòi phun dung dịch bị gẫy hỏng 

 + Khử mù điện ướt máy biến áp hỏng, giàn khử mù chập 

 + Các tình huống cụ thể khác phân xưởng phải báo cáo kịp thời để Nhà máy và 

Công ty phối hợp chỉ đạo. 

b) Chuẩn bị trước khi ủ lò để sửa chữa thiết bị hệ thống axit  

- Quản đốc; Phó quản đốc hoặc kỹ thuật là người quyết định ủ lò sửa chữa thiết bị hệ 

thống axit  

- Sau khi nhận nhiệm vụ từ Quản đốc hoặc phó quản đốc hoặc kỹ thuật (phương án 

sửa chữa đã được thống nhất đảm bảo tối ưu và an toàn tuyệt đối) Tổ trưởng lò thiêu lớp 

sôi phải thông báo với Tổ trưởng sản xuất axit và Tổ trưởng sửa chữa cơ điện biết để kết 

hợp các công việc thực hiện trong quá trình ủ lò và thống nhất thời gian ủ lò, tổ chức sắp 

xếp cho các thành viên trong tổ chuẩn bị đầy đủ dụng cụ vật tư (dụng cụ: Cào, que thông, 

cà lê..., vật tư: bùn bã...) và bố trí lao động: 

 + Vị trí cấp liệu: 01 người. Thao tác cấp liệu từ bun ke xuống băng tải đảm bảo liệu 

cấp đủ và đều. 

 + Vị trí quạt roots A2: 01 người (tổ trưởng hoặc công nhân chỉ đạo tổ).  Thao tác 

giảm tần số quạt xuống tần số phù hợp với lượng liệu cấp vào để tránh khi mở các cửa 

thông, bụi, khí nóng không phì ra ngoài. 

 + Vị trí két nước: 01 người (tổ trưởng hoặc công nhân chỉ đạo tổ). Thao tác giảm 

lượng lượng vào két phù hợp tránh mất nhiệt ở các vùng lò, để duy trì nhiệt gần ngưỡng 

sản xuất ổn định thấp nhất 900oC. 
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 + Vị trí xảy ra sự cố: Bố trí lao động đầy đủ, hợp lý sãn sàng để khi dừng là đáp ứng 

thực hiện ngay. 

 +Vị trí theo dõi chỉ số lò lớp sôi: 01 người (tổ trưởng hoặc công nhân chỉ đạo tổ). 

Thao tác tăng giảm quạt roots, tăng giảm nước, tăng giảm liệu vào lò để sản xuất ổn định, 

các buồng lò nhiệt từ 900oC trở lên. 

- Tổ axit phối hợp với tổ lớp sôi và cơ điện để thực hiện và bố trí nhân lực:  

 + Vị trí tháp chuyển hóa: 01 người. Thao tác theo dõi màn hình hiển thị công nghệ 

ở phòng đồng hồ bật tắt các cuộn điện trở lò nâng nhiệt. 

 + Vị trí quạt roots A10: 01 người. Thao tác kết hợp với người ở quạt chuyển hóa để 

điều chỉnh tăng giảm quạt cho phù hợp với nhiệt lò nâng nhiệt và tránh bên lò khi thông bị 

dương. 

 + Vị trí xử lý khí: 02 người. Thao tác kiểm tra dây chuyền xử lý khí, nạp Na2CO3 

đầy đủ vào bun ke (thực hiện theo QTTT công nghệ xử lý khí thải).  

c) Thao tác xử lý đáy lò thiêu bị kết tảng 

- Nhận lệnh từ quản đốc hoặc Phó quản đốc hoặc kỹ thuật. 

 + Tổ trưởng hoặc công nhân vận hành lò thiêu lớp sôi giao cho người lao động trong 

tổ chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ như: cào, xà beng, xẻng, bùn bã... 

 + Tổ trưởng hoặc công nhân vận hành lò thiêu lớp sôi trước khi tiến hành báo cho 

bộ phận axit biết để phối hợp điều chỉnh tăng giảm dòng quạt chuyển hóa theo từng thời 

gian. 

 Sau khi đã bố trí lao động đầy đủ, hợp lý sãn sàng thì tổ trưởng tiến hành tổ chức 

cho đục dần 04 cửa thao tác kết hợp giảm gió giảm liệu vào lò khi đục xong quan sát vào 

giường lò thấy vùng nào không sôi tổ chức cho que vào xăm đều và xăm hết toàn bộ buồng 

nạp liệu và giường lò xăm, sau khi kiểm tra buồng nạp liệu và giường sôi đều thì tiến hành 

đóng trát kín lại các cửa và tổ chức chạy lại lò. 

d) Thao tác xử lý mũ gió lò thiêu lớp sôi bị bục, cháy đầu mũ gió 

- Ngay khi phát hiện lò thiêu bị bục mũ gió, cháy đầu mũ gió ngay lập tức người trực 

vận hành lò thiêu (tổ trưởng) phải báo cáo cho lãnh đạo phân xưởng chỉ đạo tổ chức cho 

các bộ phận liên quan chuẩn bị công tác ủ lò theo quy trình để công nhân cơ điện tháo bích 

cửa chui buồng gió đáy lò vào kiểm tra nhìn ngược lên thấy ống gió nào đỏ màu lửa là mũ 

đó cháy thủng, thì kết hợp với người ở ngoài đưa bích hàn bịt kín lại chắc chắn tại chân 

ống gió của mũ đó. 
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- Nếu thời gian xử lý sự cố >3h chưa xong lò tụt nhiệt sâu ảnh hưởng đến chạy lại lò 

khó khăn thì phải tổ chức đóng kín lại bích buồng gió và cho chạy lại lò thiêu lớp sôi. Sau 

khi lò thiêu lớp sôi ổn định nhiệt độ công nghệ thì tiếp tục ủ lò và xử lý tiếp sự cố.  

- Sau khi xử lý xong đóng cửa buồng gió chạy lại theo đúng quy trình. 

e) Thao tác xử lý két nước, kênh xiên, kênh hóa hơi bị bục, rò rỉ nước 

- Ngay khi phát hiện kênh làm nguội bằng nước, kênh hóa hơi bục nước ngay lập tức 

người trực vận hành (tổ trưởng) phải báo cáo cho lãnh đạo phân xưởng biết chỉ đạo tổ chức 

giao cho các bộ phận liên quan chuẩn bị đầy đủ sãn sàng sau đó tổ chức ủ lò theo quy trình 

để công nhân cơ điện hàn. Còn két nước bục nước vào giường lò thì tiến hành đóng kín 

van và bỏ không dúng két đó vì khi bục két nước không thể cắt hàn táp được do vật liệu 

tấm thép đã biến đổi. 

- Nếu thời gian xử lý sự cố >3h vẫn chưa xử lý xong lò tụt nhiệt sâu phải tiến hành 

cho làm kín kênh để chạy lại lò thiêu lớp sôi. Sau khi lò thiêu lớp sôi ổn định nhiệt độ công 

nghệ thì tiếp tục ủ lò và xử lý tiếp sự cố.  

- Sau khi xử lý xong đóng cửa lắp kênh chạy lại lò theo đúng quy trình. 

g) Thao tác xử lý giàn thu bụi điện trường chập hoặc máy biến áp hỏng điện trường hỏng. 

- Khi điện trường không hoạt động người trực vận hành hoặc tổ trưởng phải báo cáo 

cho lãnh đạo phân xưởng biết chỉ đạo tổ chức giao cho các bộ phận liên quan chuẩn bị đầy 

đủ sãn sàng sau đó tiến hành ủ lò theo đúng quy trình để công nhân cơ điện mở cửa vào 

kiểm xử lý tìm các vị trí chập tháo tách hoặc gia cố tránh chạm chập. 

- Nếu thời gian xử lý  sự cố >3h chưa xong lò tụt nhiệt sau phải tổ chức cho lắp lại 

sau đó chạy lại lò thiêu lớp sôi. Sau khi lò thiêu lớp sôi ổn định nhiệt độ công nghệ thì tiếp 

tục ủ lò và xử lý tiếp sự cố.  

h) Thao tác xử lý quạt roots A2  

- Ngay lập tức người trực vận hành lò thao tác van phóng không và báo người trực 

vận hành quạt chuyển chạy quạt dự phòng, sau đó chạy lại theo đúng quy trình.  

- Bộ phận cơ điện kiểm tra nguyên nhân sự cố để xử lý theo các tình huống như sau:  

h.1. Hệ thống điều khiển bảo vệ quạt nhảy 

- Tổ trưởng hoặc công nhân trực vận hành lò thiêu lớp sôi phát áp lực đáy lò trên màn 

hình tủ điều khiển về 0 kpa hoặc không nghe thấy tiếng quạt roots chạy:   

 + Phải tắt băng tải cấp liệu vào lò ngay. 

 + Xuống thao tác mở 100% van phóng không cấp gió vào lò. 
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 + Giảm nước vào két nước vào 4 két, sao cho lượng nước vào két là nhỏ nhất mà 

không bị hóa hơi.  

 + Yêu cầu công nhân vận hành quạt roots cấp vào lò vào kiểm tra toàn bộ quạt, kiểm 

tra động cơ có nóng không bằng sờ tay, quay tay bộ khớp nối thấy nhẹ nhàng trơn tru, sang 

kiểm tra bộ điều khiển không có vấn đề gì bấm nút cho chạy lại quạt. 

- Tổ trưởng hoặc công nhân vận hành lò thiêu lớp sôi thao tác đóng gió cấp vào lò từ 

từ đóng đến 60% van phóng không trở lên dừng đóng khoảng 2 phút để bề mặt lớp sôi ổn 

định (áp lực đáy lò hiển thị trên 9kpa) thì yêu cầu công nhân vận hành cấp liệu băng tải 

điều chỉnh lượng liệu vào lò xuống 1,8 tấn sau đó bấm nút chạy băng tải.  

- Tiếp theo (khi nhiệt độ lò đã lên được 800 oC) mở thêm nước vào 4 két và qua nồng 

độ, nhiệt độ các vùng trên màn hình tổ trưởng hoặc công nhân vận hành thao tác đóng thêm 

gió, cấp thêm liệu vào lò.  

h.2. Hệ thống bảo vệ máy biến áp 630KVA - A10 bị ngắt  

- Sự cố này ngoài dừng quạt roots cấp gió vào lò còn dừng cả hệ thống quạt chuyển 

hóa + bơm tuần hoàn axit hạng mục A10 

- Trong giờ hành chính Quản đốc (Phó Quản đốc) hoặc trưởng ca hoặc thợ vận hành 

lò thiêu lớp sôi liên hệ trực tiếp với với công nhân vận hành trạm điện qua số điện thoại 

02082212019 tác nghiệp yêu cầu kiểm tra hệ thống bảo vệ máy cắt 630KVA- HM A10 sau 

đó đóng điện máy biến áp 630KVA - HM A10. 

- Công nhân vận hành 02 lò nâng nhiệt A10 thấy quạt chuyển hóa nhảy phải tắt hết 

các cuộn trở lò nâng nhiệt.  

- Khi công nhân trạm điện Phân xưởng Năng lượng đóng có điện máy biến áp 630 

KVA - HM A10. Tổ trưởng hoặc công nhân vận hành lò lớp sôi chỉ đạo công nhân vào các 

vị trí và thông báo với Tổ trưởng axit để tiến hành chạy lại lò theo quy trình Quy trình 

QTTTCN-TTQA02.  

h.3. Do quạt hỏng 

- Tổ trưởng hoặc công nhân trực vận hành lò thiêu lớp sôi phát áp lực đáy lò trên màn 

hình tủ điều khiển về 0 kpa hoặc không nghe thấy tiếng quạt roots chạy:   

 + Phải tắt băng tải cấp liệu vào lò ngay. 

 + Để tránh lửa vẫn phì khi giảm quạt chuyển hóa công nhân cấp liệu làm kín miệng 

cấp liệu phía trên van sao. 

 + Xuống thao tác mở 100% van phóng không cấp gió vào lò. 

 + Kết hợp thông báo cho trưởng ca biết. 
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 + Thông báo công nhân vận hành quạt chuyển hóa (quạt hút) A10 giảm dòng xuống 

mức tối thiểu đủ hút ở khoảng dòng quạt chuyển hóa từ 120A. 

 + Giảm nước vào két nước vào 4 két, tháp làm nguội bằng nước, các kênh sao cho 

lượng nước vào két là nhỏ nhất mà không bị hóa hơi.  

 + Chỉ đạo cùng công nhân vận hành quạt roots cấp gió vào lò thao tác kiểm tra quạt 

dự phòng và tiến hành cho chạy và tiến hành cho sửa chữa quạt hỏng. 

 + Sau đó thao tác chạy lại lò quy trình Quy trình QTTTCN-TTQA02.   

i) Thao tác xử lý băng tải cấp liệu vào lò hỏng 

-   Khi phát hiện băng tải cấp liệu vào lò hỏng người trực vận hành lò thực hiện ngay 

các thao tác ủ lò (theo quy trình) sau đó báo cơ điện kiểm tra sửa chữa. Sau khi sửa chữa 

song chạy lại lò theo đúng QT. 

k) Thao tác xử lý tháp rửa, tháp liệu lót, vòi phun dung dịch bị gẫy hỏng 

- Người trực vận hành (tổ trưởng) khu vực sạch hóa khi phát hiện tháp rửa, tháp liệu 

lót, vòi phun dung dịch nghi bị gẫy hỏng ngay lập tức báo cho lãnh đạo phân xưởng để ra 

kế hoạch ủ lò thiêu và dừng dây chuyền sx axít theo đúng quy trình và đưa ra phương án 

xử lý sửa chữa (trường hợp hỏng nặng phải báo giám đốc Nhà máy xin phương án xử lý).  

l) Thao tác xử lý khử mù điện ướt máy biến áp hỏng, giàn khử mù chập 

- Khi phát hiện tủ điều khiển máy biến áp khử mù báo lỗi không làm việc tổ trưởng 

hoặc người vận hành báo ngay cho lãnh đạo phân xưởng để tổ chức kiểm tra nếu phát hiện 

ở tủ hoặc máy biến áp hỏng mà thời gian khắc phục ngắn dưới 5h thì không phải ủ lò cho 

xử lý ngay. 

- Khi kiểm tra phát hiện không phải ở tủ điều khiển và máy biến áp thì cho ủ lò theo 

quy trình để mở cửa khử mù vào kiểm tra khắc phục. Nếu thời gian khắc phục dài hơn 5h 

thì xin ý kiến Giám đốc, tránh khử mù dừng lâu không thu được nước gây ảnh hưởng đến 

các dây chuyền sau đặc biệt là bí ngộ độc xúc tác tháp chuyển hóa. 

m) Thao tác vận hành hệ thống chuyển hóa 

- Theo QTTT quy trình thao tác công nghệ sản xuất a xít từ khí khói SO2 đã ban hành 

(QTTTCN-AXA10) 

n) Thao tác vận hành hệ thống xử lý khí 

- Theo QTTT quy trình thao tác công nghệ xử lý khí thải đã ban hành (QTTTCN-

XLKA10) 
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- Lưu ý: Thao tác kiểm tra dây chuyền xử lý khí, nạp Na2CO3 đầy đủ vào bun ke. 

(trong thời gian này yêu cầu dây chuyền hoạt động bình thường vì van từ hấp thụ 2 sang 

dây chuyền xử lý khí không kín), còn nếu thay van mới kín thao tác cho đóng van sang xử 

lý khí có thể dừng dây chuyền xử lý khí. 

6.10.2 Tình huống 2 

a) Các tình huống sự cố có thể xảy ra 

- Hệ thống axit:  

 + Thay alfa laval. 

 + Bơm tuần hoàn axit hỏng  

 + Đường ống bơm dung dịch axit bục. 

 + Đường ống bơm làm mát B05 bục hỏng 

 + Đường ống khu chuyển hóa bục hỏng 

 + Quạt chuyển hóa dừng. 

b) Bơm tuần hoàn axit hỏng  

- Ngay khi phát hiện bơm tuần hoàn axit hỏng người vận hành hoặc tổ trưởng tổ axit 

phải báo ngay lãnh đạo phân xưởng để tổ chức giao cho các bộ phận chuẩn bị đầy đủ sãn 

sàng sau đó chỉ đạo ủ lò theo quy trình để tháo sửa chữa khắc phục bơm hoặc thay bơm 

mới.  

c) Hệ thống đường ống bơm dung dịch axit bục 

- Ngay khi phát hiện đường ống bơm tuần hoàn axit bục hỏng người vận hành hoặc 

tổ trưởng tổ axit phải báo ngay lãnh đạo phân xưởng để tổ chức giao cho các bộ phận chuẩn 

bị đầy đủ sãn sàng sau đó chỉ đạo ủ lò theo quy trình để sửa chữa khắc phục ngay.  

d) Hệ thống đường ống bơm làm mát B05 bục hỏng 

- Ngay khi phát hiện đường ống bơm làm mát B05 bục hỏng người vận hành hoặc tổ 

trưởng tổ axit phải báo ngay lãnh đạo phân xưởng để tổ chức giao cho các bộ phận chuẩn 

bị đầy đủ sãn sàng sau đó chỉ đạo ủ lò theo quy trình để sửa chữa khắc phục ngay.  

e) Hệ thống đường ống khu chuyển hóa bục hỏng 

 Ngay khi phát hiện đường ống khu chuyển hóa bục hỏng người vận hành hoặc tổ 

trưởng tổ axit phải báo ngay lãnh đạo phân xưởng để tổ chức giao cho các bộ phận chuẩn 

bị đầy đủ sãn sàng sau đó chỉ đạo ủ lò theo quy trình để sửa chữa khắc phục ngay.  

g) Quạt chuyển hóa dừng 
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 Khi lò thiêu lớp sôi đang hoạt động bình thường Công nhân trực phát hiện hiện 

tượng sự cố dừng quạt chuyển hóa là lò lớp sôi dương hoặc có thông báo của công nhân 

trực bộ phân tháp chuyển hóa thì phải dừng khẩn cấp băng tải cấp liệu vào lò và làm kín 

miệng cấp liệu để bảo vệ băng tải. 

- Tổ trưởng hoặc công nhân vận hành lò thiêu lớp sôi giảm gió cấp vào lò đến 70% 

chờ bộ phận sản xuất axit phục hồi lại quạt chuyển hóa. 

- Nếu quạt chuyển hóa không phục hồi lại ngay được thì tiến hành thao tác ủ lò như 

thông kênh. 

h) Thao tác vận hành hệ thống chuyển hóa 

- Đuổi khí trong tháp chuyển hóa 10 phút, đóng van để cách li hệ thống tháp chuyển 

hóa với hệ thống xử lý khí. 

- Vận hành theo QTTT quy trình thao tác công nghệ sản xuất a xít từ khí khói SO2 

đã ban hành (QTTTCN-AXA10) 

k) Thao tác vận hành hệ thống xử lý khí 

- Theo QTTT quy trình thao tác công nghệ xử lý khí thải đã ban hành (QTTTCN-

XLKA10) 

-  Lưu ý: Thao tác kiểm tra dây chuyền xử lý khí, nạp Na2CO3 đầy đủ vào bun ke. 

(trong thời gian này yêu cầu dây chuyền hoạt động bình thường vì van từ hấp thụ 2 sang 

dây chuyền xử lý khí không kín), còn nếu thay van mới kín thao tác cho đóng van sang xử 

lý khí có thể dừng dây chuyền xử lý khí. 

6.10.3 Tình huống 3 

a) Các tình huống sự cố có thể xảy ra 

- Mất điện. 

- Hệ thống xử lý khí hỏng 

b) Khi mất điện đột ngột không báo trước 

- Trong giờ hành chính Quản đốc (Phó Quản đốc) hoặc trưởng ca hoặc thợ vận hành 

lò thiêu lớp sôi liên hệ trực tiếp với tổ cơ điện để chạy máy phát điện. 

- Nếu trường hợp máy phát của phân xưởng không chạy được thì báo PX hòa tách để 

lấy nguồn máy phát của bộ phận đúc thỏi. 

- Ngay lập tức tổ trưởng hoặc công nhân ở vị trí trực vận hành lò lớp sôi mở toàn bộ 

van phóng không 100%. 
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- Ngay lập tức công nhân ở vị trí trực quạt roots lò thiêu lớp sôi chuyển đóng cầu dao 

hai ngả tại tủ điện A02 sang vị trí nhận điện máy phát. 

- Khởi động quạt roots lò thiêu lớp sôi. 

+ Ngay lập tức công nhân ở vị trí cấp liệu bịt kín miệng cấp liệu phía trên van sao 

để bảo vệ băng tải. 

 + Sau khi có điện máy phát công nhân vận hành quạt roots phối hợp công nhân vận 

hành lò thiêu lớp sôi chạy quạt roots, tổ trưởng (tổ phó), công nhân vận hành lò thiêu lớp 

sôi tiến hành cấp gió từ từ đến 70% thì dừng lại (nghiêm cấp cấp gió lớn hơn sẽ làm ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng vì không có quạt hút). 

  + Tổ trưởng hoặc công nhân ở vị trí trực nhiệt độ lò theo dõi nhiệt độ nếu nhiệt độ 

các vùng lò giảm xuống 9000C thì tiến hành mở gió van phóng không 100% và báo công 

nhân vận hành quạt roots tắt quạt. Trường hợp không có hiển thị nhiệt độ lò thì nhất thiết 

phải thổi gió làm tơi lò trong khoảng thời gian 12÷15 phút. 

 + Tổ trưởng hoặc Công nhân vận hành lò thiêu lớp sôi trực két nước đóng van từ từ 

giảm nước vào két nước, kênh xiên, kênh làm nguội bằng nước, kênh từ tháp làm nguội 

bằng nước sang hóa hơi sao cho lượng nước vào két, kênh là nhỏ nhất mà không bị hóa 

hơi. Kiểm soát hệ thống bơm cấp nước lên téc nước trên cao bằng điện máy phát đảm bảo 

tuyệt đối không được để thiếu nước trên téc 

- Khi có điện trở lại: 

 + Công nhân ở vị trí quạt root nhận lệnh của Quản đốc (Phó Quản đốc, Trưởng ca) 

phối hợp công nhân vận hành lò thiêu lớp sôi đóng điện từ vị trí máy phát sang điện lưới ở 

tủ điện A02.   

 + Nhanh chóng tất cả các vị trí khởi động lại hệ thống lò thiêu lớp sôi và axit theo 

Quy trình QTTTCN-TTQA02 và QTTTCN-AXITA10. 

c) Mất điện có kế hoạch 

- Căn cứ vào thông báo cắt điện đã được báo trước Quản đốc (Phó quản đốc hoặc 

Trưởng ca) phải liên hệ với trạm cung cấp điện phân xưởng Năng lượng để xác nhận chính 

xác thời gian cắt điện 

- Sau khi đã xác nhận chính xác thời gian cắt điện tiến hành thao tác ủ lò như thao tác 

ủ lò thông kênh ở mục 1. 

d) Hệ thống xử lý khí hỏng 
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- Ngay khi phát hiện hệ thống xử lý khí hỏng người vận hành hoặc tổ trưởng tổ axit 

phải báo ngay lãnh đạo phân xưởng để tổ chức giao cho các bộ phận chuẩn bị đầy đủ sãn 

sàng để sửa chữa khắc phục ngay.  

- Nếu kiểm tra đánh giá thời gian sửa chữa khắc phục lâu thì phải báo cáo xin ý kiến 

lãnh đạo nhà máy, vì khi đã kết nối hệ thống quan trắc tự động lên sở thì tránh tình trạng 

khí thải vượt tiêu chuẩn cho phép. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

- Nguồn phát sinh nước thải: 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân viên Nhà 

máy khoảng 39,02 m3/ngày. Thành phần: Chất rắn lơ lửng, BOD, COD, N, P, 

coliform,… 

+ Nguồn số 02: Nước thải sản xuất phát sinh từ hoạt động sản xuất của Nhà máy 

khoảng 2.745,2 được xử lý và tái sử dụng 100% bao gồm: 

▪ Nước thải từ dây chuyền tuyển quặng chì, kẽm khoảng 1.438,4 m3/ngày; thành 

phần chính: Chất rắn lơ lửng, kim loại nặng. 

▪ Nước thải từ dây chuyền luyện chì khoảng 82,2 m3/ngày; 

▪ Nước thải từ hoạt động của lò quay luyện kẽm oxit (nước làm mát khí thải, 

nước làm mát thân lò quay) khoảng 109 m3/ngày; 

▪ Nước thải từ 02 dây chuyền điện phân kẽm khoảng 889,6 m3/ngày; 

▪ Nước thải từ dây chuyền sản xuất axit sunfuric khoảng 36 m3/ngày (toàn bộ được 

tuần hoàn tái sử dụng khép kín trong quá trình sản xuất); 

▪ Nước thải từ các hoạt động khác của Nhà máy (nước làm mát, nước phun rửa, vệ 

sinh thiết bị...) khoảng 190 m3/ngày. 

Thành phần: Chất rắn lơ lửng, BOD, COD, dầu mỡ khoáng, Cd, Mn, Zn, Pb, Cu,... 

- Lưu lượng thải tối đa: 50m3/ngày.đêm (theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt của Nhà máy) 

- Dòng nước thải: 01 dòng thải đề nghị cấp phép, nguồn thải số 01: Nước thải sinh 

hoạt 

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

bảo đạt chất lượng nước thải loại B, theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT thể hiện cụ thể theo bảng sau: 

Bảng 4. 1 Bảng giá trị giới hạn của các chỉ tiêu môi trường trong nước thải sinh hoạt 

STT Thông số Đơn vị Giá trị Cmax 

1.  pH  - 5-9 

2.  BOD5 (200C)  mg/l 50 

3.  Tổng chất rắn lơ lửng TSS mg/l 100 

4.  Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1.000 
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5.  Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,0 

6.  Amoni (Tính theo N) mg/l 10 

7.  Nitrat (NO3
-) (Tính theo N) mg/l 50 

8.  Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 

9.  Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 10 

10.  Phosphat (PO4
3-) (Tính theo P) mg/l 10 

11.  Tổng coliforms MPN/100ml 5.000 

- Vị trí xả thải: Tọa độ vị trí xả nước thải: Hệ tọa độ VN2000, KTT 105000’, múi 

chiếu 60, X=2458083(m);Y=559775(m). Hệ tọa độ VN2000, KTT 106030’, múi 

chiếu 30: X= 2458994,28(m); Y=405159,39(m) 

- Phương thức xả thải: nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường được xả thải 

trực tiếp ra nguồn nước tiếp nhận bằng phương pháp tự chảy.  

- Chế độ xả thải: xả gián đoạn 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Mương thoát nước chung của thôn bản Cuôn, xã Ngọc 

Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.  

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

- Nguồn phát sinh khí thải:  

+ Nguồn số 01, ống khói số 1: Bụi, khí thải phát sinh từ dây chuyền luyện kẽm số 1, 

lưu lượng khí thải khoảng 22.917 m3/h. 

+ Nguồn số 02, ống khói số 3: Bụi, khí thải phát sinh từ lò hơi, lưu lượng khoảng 32.600 

m3/h. 

+ Nguồn số 03, ống khói số 4: Bụi, khí thải phát sinh từ 01 lò luyện kẽm oxit từ kẽm 

sunfua (lò tầng sôi) và 02 lò luyện đồng từ quặng (lò cổ phong và lò luyện đồng thô), 

lưu lượng khoảng 52.000 m3/h. 

+ Nguồn số 04, ống khói số 6: Bụi, khí thải phát sinh từ dây chuyền luyện đồng từ phế 

liệu lưu lượng 35.000 m3/h. 

+ Nguồn số 05, ống thải, Hơi axit phát sinh từ quá trình sản xuất axit sunfuric, quá trình 

điện phân.  

- Lưu lượng xả khí thải tối đa là 142.517 m3/h thông qua 04 ống khói thể hiện dưới 

bảng sau: 
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Bảng 4. 2 Bảng tổng hợp các nguồn thải chính và thông số giám sát 

STT Ống khói Nguồn phát sinh Lưu lượng (m3/h) Thông số giám sát 

1.  Số 01 
Dây chuyền luyện 

kẽm số 1 
22.917 

Lưu lượng, nhiệt độ, 

bụi tổng, SO2, CO, 

NOx, Sb, As, Cd, Pb, 

Clo, Cu, Zn 

2.  Số 02 Lò hơi 32.600 
Bụi tổng, SO2, CO, 

NOx 

3.  Số 03 

Lò luyện kẽm oxit từ 

kẽm sunfua (lò tầng 

sôi) và 02 lò luyện 

đồng từ quặng (lò cổ 

phong và lò luyện 

đồng thô) 

52.000 Lưu lượng, nhiệt độ, 

bụi tổng, SO2, CO, 

NOx, Sb, As, Cd, Pb, 

Clo, Cu, Zn 

4.  Số 04 
Dây chuyền luyện 

đồng từ phế liệu 
35.000 

Tổng 142.517  

- Dòng khí thải: 04 dòng khí thải với  

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải áp dụng 

quy chuẩn 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 với các hệ số Kp = 0,8 và Kv = 1,4. Cụ thể được thể 

hiện trong bảng dưới đây 

Bảng 4. 3 Bảng giới hạn các chỉ tiêu môi trường trong khí thải 

STT Thông số Đơn vị 

Giá trị Cmax 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, 

Kp = 0,8 và Kv = 1,4 

1 Lưu lượng - - 

2 Nhiệt độ   mg/Nm3 
- 

3 Bụi tổng 
mg/Nm3 

224 
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4 SO2 
mg/Nm3 

560 

5 CO 
mg/Nm3 

1120 

6 NOx 
mg/Nm3 

952 

7 Sb 
mg/Nm3 

11,2 

8 As 
mg/Nm3 

11,2 

9 Cd 
mg/Nm3 

5,6 

10 Pb 
mg/Nm3 

5,6 

11 Clo 
mg/Nm3 

- 

12 Cu 
mg/Nm3 

11,2 

13 Zn 
mg/Nm3 

33,6 

- Vị trí xả thải được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4. 4 Bảng tọa độ các nguồn thải chính 

STT Ống khói Nguồn phát sinh 

Tọa độ các ống khói (điểm xả) 

N E 

1.  Số 01 
Dây chuyền luyện 

kẽm số 1 
22o13’30.18” 105o35’12.22” 

2.  Số 02 Lò hơi 22o13’30.05” 105o35’11.39” 

3.  Số 03 

Lò luyện kẽm oxit từ 

kẽm sunfua (lò tầng 

sôi) và 02 lò luyện 

đồng từ quặng (lò cổ 

phong và lò luyện 

đồng thô) 

22o13’26.34” 105o35’14.34” 

4.  Số 04 
Dây chuyền luyện 

đồng từ phế liệu 
22o13’35.05” 105o35’16.00” 

- Phương thức xả thải: cưỡng bức qua quạt hút 
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3. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước 

ngoài làm nguyên liệu sản xuất 

Nhà máy dây chuyền luyện đồng từ phế liệu, công suất 20.000 tấn/năm, trong đó phế 

liệu được nhập khẩu từ nước ngoài với mã HS (mã theo 28/2020/QĐ-TTg )và khối 

lượng như trong bảng sau: 

Bảng 4. 5 Bảng khối lượng phế liệu nhập khẩu 

STT Tên phế liệu Mã phế liệu Khối lượng nhập khẩu 

(Tấn/năm) 

1. Đồng phế liệu và mảnh vụn 74040000 20.826 

- Loại phế liệu đề nghị nhập khẩu: Đồng phế liệu và mảnh vụn, mã HS 74040000 

- Khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu đối với dự án đầu tư: 20.826 tấn/năm. 
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Chương V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

1.1 thời dự kiến vận hành thử nghiệm: tháng 5-6/2022, kết thúc vào 12/2022 cụ thể như 

sau: 

Bảng 5. 1 Dự kiến thời gian vận hành thử nghiệm 

STT 
Ký 

hiệu 

Nguồn phát 

sinh 

Công suất 

của công 

trình 

Thời gian 

bắt đầu  

Thời 

gian kết 

thúc 

Hiệu 

suất dự 

kiến 

I. Hệ thống xử lý khí thải 
Lưu lượng 

(m3/h) 
 

1.  KT 01 
Dây chuyền 

luyện kẽm số 1 
22.917 8/2022 2/2023 90% 

2.  KT 02 

Lò luyện kẽm 

oxit từ kẽm 

sunfua (lò tầng 

sôi)  

52.000 8/2022 2/2023 90% 

3.  KT 03 

Dây chuyền 

luyện đồng từ 

phế liệu 

35.000 8/2022 2/2023 90% 

4.  KT 04 Lò hơi 32.600 8/2022 2/2023 90% 

II. Hệ thống xử lý nước thải 

Công suất 

m3/ngày 

đêm 

 

1.  NTSH 

Hệ thống xử lý 

nước thải sinh 

hoạt 

50 8/2022 2/2023 80% 
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2.  NT axit 

Hệ thống xử lý 

nước thải dây 

chuyền axit 

- 8/2022 2/2023 - 

3.  
NT tập 

trung 

Hệ thống xử lý 

nước thải tập 

trung 

200 8/2022 2/2023 - 

1.2 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình thiết 

bị xử lý chất thải. 

- Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra 

ngoài môi trường được thể hiện như bảng sau: 

Bảng 5. 2 Kế hoạch thời gian lấy lẫu vận hành thử nghiệm 

STT 
Ký 

hiệu 

Nguồn lấy 

mẫu 
Công suất 

Loại mẫu 

lấy 

Thời 

gian bắt 

đầu 

Thời 

gian kết 

thúc 

Vị trí lấy mẫu khí thải 

1 KT 01 
Dây chuyền 

luyện kẽm số 1 

22.917 

m3/h 
Mẫu đơn 9/2022 2/2023 

2 KT 02 

Lò luyện kẽm 

oxit từ kẽm 

sunfua (lò tầng 

sôi)  

52.000 

m3/h 
Mẫu đơn 9/2022 2/2023 

3 KT 03 

Dây chuyền 

luyện đồng từ 

phế liệu 

35.000 

m3/h 
Mẫu đơn 9/2022 2/2023 

4 KT 04 Lò hơi 
32.600 

m3/h 
Mẫu đơn 9/2022 2/2023 

Vị trí lấy mẫu nước thải 
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5 NTSH 

Hệ thống xử lý 

nước thải sinh 

hoạt 

50 

m3/ngày.đ 

Mẫu đơn, 

mẫu tổ 

hợp 

9/2022 2/2023 

6 NTSX 

Hệ thống xử lý 

nước thải tập 

trung 

200 

m3/ngày.đ 

Mẫu đơn, 

mẫu tổ 

hợp 

9/2022 2/2023 

- Kế hoạch đo đạc lấy mẫu và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của 

công trình (thời gian tần suất lấy mẫu phải thực hiện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quy 

định hoặc quyết định phê duyệt ĐTM) được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 5. 3 Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

TT Ký hiệu Vị trí giám sát Chỉ tiêu giám sát Quy chuẩn so sánh 

I Khí thải (4 mẫu). Tần suất 12 lần 

1 KT1  
01 vị trí ống khói từ lò quay số 

1, luyện kẽm oxit 

Lưu lượng, nhiệt 

độ, bụi tổng, SO2, 

CO, NOx, Sb, As, 

Cd, Pb, Clo, Cu, 

Zn 

QCVN 19:2009/ 

BTNMT cột B (Kp 

= 0,8, Kv = 1,4)  

2 KT2 01 vị trí ống khói lò tầng sôi  

3 KT3 01 ống khói lò tái chế Đồng 

4 KT4 01 vị trí ống khói lò hơi 
Bụi tổng, SO2, 

CO, NOx 

II Nước thải (2 mẫu). Tần suất 12 lần 

1 NT1 
02 mẫu nước thải sinh hoạt 

(trước xử lý và sau xử lý) 

pH, BOD5, TSS, 

TDS, Sunfua, 

amoni, nitrat, dầu 

mỡ động thực vật, 

tổng các chất hoạt 

động bề mặt, 

photphat, tổng 

coliforms 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT cột B, K=1 

2 NT2 

02 mẫu nước thải sản xuất 

(trước hệ thống xử lý và sau hệ 

thống xử lý)  

pH, COD, TSS, 

Đồng, Kẽm, Chì, 

Mangan sunfua. 

So sánh, đánh giá 

hiệu quả của hệ 

thống xử lý 
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III. Bùn thải tại hệ thống xử lý nước thải tập trung (1 mẫu) lấy 3 lần. 

3 BT 01 mẫu bùn thải   

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động, dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp 

để thực hiện kế hoạch là: Trung tâm kỹ thuật môi trường và an toàn hóa chất, 

Vimcerts 195, Vilas 557 (Địa chỉ: Số 2 – Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội) 

để tiến hành lựa chọn thông số đánh giá, đo đạc, lấy mẫu và phân tích chất lượng 

nguồn nước, không khí khu vực dự án. 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật. 

2.1 Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Trách nhiệm giám sát môi trường thuộc về Chủ đầu tư. Công tác giám sát môi trường 

định kỳ trong giai đoạn vận hành dự án được thể hiện chi tiết theo bảng sau: 

Bảng 5. 4 Chương trình quan trắc môi trường định kì trong giai đoạn vận hành 

TT 
Ký 

hiệu 
Vị trí giám sát Chỉ tiêu giám sát Quy chuẩn so sánh 

I Khí thải (4 mẫu). Tần suất 3 tháng/lần 

1 KT1  
01 vị trí ống khói từ lò quay số 

1 luyện kẽm oxit  

Lưu lượng, nhiệt 

độ, bụi tổng, SO2, 

CO, NOx, Sb, As, 

Cd, Pb, Clo, Cu, 

Zn 

QCVN 19:2009/ 

BTNMT cột B (Kp 

= 0,8, Kv = 1,4)  

2 KT2 01 vị trí ống khói lò tầng sôi  

3 KT3 01 ống khói lò tái chế Đồng 

4 KT4 01 vị trí ống khói lò hơi 
Bụi tổng, SO2, 

CO, NOx 

II Nước thải (1 mẫu). Tần suất 3 tháng/lần 

1 NT1 
01 mẫu nước thải sinh hoạt sau 

xử lý 

pH, BOD5, TSS, 

TDS, Sunfua, 

amoni, nitrat, dầu 

mỡ động thực vật, 

tổng các chất hoạt 

động bề mặt, 

photphat, tổng 

coliforms 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT cột B, K=1 

2.2 Chương trình quan trắc tự động liên tục chất thải 
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Giám sát môi trường tự động được áp dụng cho 01 vị trí tại ống khói dây chuyền luyện 

Đồng từ phế liệu. Chỉ tiêu giám sát và quy chuẩn áp dụng được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 5. 5 nguồn thải giám sát tự động 

Nhà máy sẽ cam kết lắp đặt và quan trắc khí thải tự động theo đúng quy định hiện hành 

(lắp đặt trước ngày 31/12/2024) 

STT Loại 

chất 

thải 

Vị trí giám 

sát 

Chỉ tiêu gám sát Quy chuẩn so sánh 

1 KT 

01 vị trí ống 

khói lò tái 

chế đồng 

Lưu lượng, áp suất, nhiệt 

độ, O2 dư, bụi tổng, SO2, 

NOx, CO 

QCVN 19:2009/ 

BTNMT cột B (Kp = 

0,8, Kv = 1,4) 

2.3 Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề suất của chủ 

dự án. 

Chủ đầu tư giám sát các sự cố, rủi ro môi trường có thể xảy ra trong quá trình dự án đi 

vào hoạt động. 

a) Giám sát sự cố trong khu vực nhà máy 

- Công ty sẽ tiến hành giám sát các sự cố như sự cố của hệ thống các khu vực xưởng 

tuyển, hệ thống xyclon, hệ thống nghiền, sàng, hệ thống xử lý khí thải,... 

- Tần suất giám sát: 1 lần/ngày. 

b) Giám sát an toàn lao động 

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm và vận hành của dự án có thể xảy ra các tai 

nạn lao động đối với cán bộ công nhân. Công ty thực hiện các công tác bảo đảm an toàn 

lao động cho công nhân trong quá trình thi công và sản xuất, thường xuyên kiểm tra các 

công trình thi công, máy móc thi công để đảm bảo mức độ an toàn cho công nhân hoạt 

động. 

c) Giám sát sự cố cháy, chập điện 

- Công ty tiến hành giám sát hệ thống đường điện, kho chứa hóa chất nhằm đảm bảo 

an toàn cho quá trình sản xuất của công nhân và cán bộ.  

Tần suất giám sát: 1 lần/ngày 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm (ước tính) 
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Dự kiến, kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm là: 103.225.000 VNĐ, đơn  

giá lấy theo đơn gái trong Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 07/05/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành bộ đơn giá sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn) 

Được thể hiện chi tiết theo bảng sau:  

Bảng 5. 6. Bảng dự kiến chi phí thực hiện quna trức hàng năm 

STT Thông số 
Đơn giá 

(đồng) 

Số 

mẫu 

Thành tiền 

(đồng) 

I. CHI PHÍ PHÂN TÍCH MẪU KHÍ THẢI (04 mẫu x 4 Quý) 

1 Nhiệt độ 118.605 12 1.423.260 

2 Bụi TSP 1.186.237 16 18.979.792 

3 SO2 350.158 16 5.602.528 

4 CO 318.386 16 5.094.176 

5 NOx 360.749 16 5.771.984 

6 Pb 647.249 12 7.766.988 

7 Zn 433.626 12 5.203.512 

8 Cu 433.626 12 5.203.512 

9 Sb 433.626 12 5.203.512 

10 Cd 647.249 12 7.766.988 

11 Clo 104.435 12 1.253.220 

12 As 433.626 12 5.203.512 

  Tổng cộng I     74.472.984 

II. CHI PHÍ PHÂN TÍCH MẪU NƯỚC THẢI (02 mẫu x 4 Quý) 

1 pH 83.578 8 668.624 

2 BOD5 91.977 8 735.816 

3 TSS 92.879 8 743.032 

4 Tổng chất rắn hòa tan 157.664 8 1.261.312 

5 sunfua 231.147 8 1.849.176 

6 Amoni 214.838 8 1.718.704 

7 Nitrat 403.195 8 3.225.560 

8 Dầu mỡ, động thực vật 629.988 8 5.039.904 
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STT Thông số 
Đơn giá 

(đồng) 

Số 

mẫu 

Thành tiền 

(đồng) 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt 786.454 8 6.291.632 

10 Phosphat 246.966 8 1.975.728 

11 Tổng coliforms 655.300 8 5.242.400 

  Tổng cộng II     28.751.888 

  Tổng chi phí quan trắc (I+II)     103.224.872 
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Chương VI 

CAM KẾT CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan theo luật pháp Việt Nam củ 

thể: 

+ Nước thải sinh hoạt sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột B. 

+ Khí thải sau xử lý các hệ thống lò luyện kim đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B (Kp 

= 0,9, Kv = 1,4). 

+ Các hoạt động của dự án chịu sự giám sát của các cơ quan chức năng về quản lý 

môi trường của UBND, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, BTNMT. 

-  Cam kết triển khai và áp dụng các phương pháp kiểm soát các chất ô nhiễm theo đúng 

phương án đã đề xuất để kiểm soát các chất ô nhiễm tác động tiêu cực tới môi trường. 

- Chủ đầu tư cam kết sẽ lắp trạm quan trắc tự động tại ống khói dây chuyền tái chế đồng 

trước ngày 31/12/2024. Kết quả quan trắc tự động sẽ được đấu nối trực tiếp đến ở TNMT 

tỉnh Bắc Kạn để giám sát. 

- Cam kết tuân thủ các yêu cầu về tiêu thoát nước, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, 

phòng chống cháy, nổ và các quy phạm kỹ thuật trong quá trình thực hiện dự án theo quy 

định của pháp luật. 

 

 

 

  


