TÍNH TOÁN PHÁT THẢI KHÍ CO2 VÀ
ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN
CHO NHÀ MÁY
Mục tiêu : Tính toán lượng phát thải khí CO2 xả thải vào môi
trường thông qua các hoạt động sản xuất và đề xuất các biện
pháp giảm thiểu phát thải khí CO2.
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Mục tiêu cụ thể
Xác định các nguồn phát thải khí CO2 của nhà máy;
Tính toán tải lượng phát thải CO2 của các nguồn;
Đề xuất các biện pháp sản xuất sạch hơn;
Tính toán các chi phí và lợi ích đạt được;
Giảm thiểu phát thải CO2 cho nhà máy
Nâng cao ý thức cho cán bộ công nhân viên.
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Phạm vi áp dụng làm :
• Các hoạt động sản xuất, dây chuyền công nghệ, nguồn
nguyên nhiên liệu và năng lượng sử dụng tại nhà máy.
• Các nguồn phát sinh khí CO2 vào môi trường (điện, dầu FO,
dầu DO, xăng, chất thải, hóa chất Gas…).
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Nguồn phát thải CO2 trực tiếp:
• Đốt cháy nhiên liệu hoá thạch: dầu FO cho lò hơi, dầu DO cho
máy phát điện, Gas cho xe nâng và nấu ăn (canteen). Ngoài ra còn quá
trình phát thải khí CO2 từ hệ thống Xử lý nước thải.
• Nguồn phát thải CO2 gián tiếp
Nguồn phát thải CO2 gián tiếp lớn nhất là việc sử dụng điện
năng. Ngoài ra việc phát thải gián tiếp còn có các nguồn như nguồn thải
bỏ chất thải rắn phải đưa đi chôn lấp.
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Hay công thức được đơn giản ký hiệu thành:
• Lượng CO2 phát thải = ∑ Các nguồn thải
Lượng phát thải 1 nguồn = A x B.
Trong đó:
A: Là lượng nguyên, nhiên liệu tiêu thụ phục vụ sản xuất,
chất thải… (số liệu đo đạc tại Nhà máy), ví dụ: kWh điện, lít dầu
FO, lít dầu DO, quãng đường vận chuyển…
B: Là hệ số phát thải hay còn gọi là hệ số chuyển đổi trên một
đơn vị cần tính toán, (kg CO2/đơn vị phát thải).
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• Tiêu thụ điện năng trong nhà máy
• Lượng CO2 phát thải khi dùng điện = Alượng điện sử dụng x Bđiện
Trong đó: Alượng điện sử dụng là lượng điện năng sử dụng cho các
hoạt động sản xuất và sinh hoạt trong nhà máy hàng tháng (kWh).

Bđiện: Hệ số phát thải CO2 tính trên 1kW điện năng tiêu thụ.
Số liệu được xác định theo tài liệu Bộ tài nguyên môi trường Nhật
Bản cung cấp cho cục Bảo vệ Môi Trường, số liệu đã
nghiên cứu về đặc thù mạng lưới điện tại Việt Nam, và được áp dụng
tính toán trong chương trình Eco Action 21, giá trị 0.5764 kgCO2/KWh .
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• Tiêu thụ dầu DO cho máy phát điện
• Lượng CO2 phát thải khi đốt dầu DO = Alượng dầu DO sử dụng x B dầu DO
Trong đó : Alượng dầu DO sử dụng là lượng dầu DO (lít) dùng trong một tháng
Bdầu DO: Hệ số quy đổi khi đốt cháy dầu DO = 39.1 GJ/kl x 0.0693 t-CO2/GJ = 2.71
kg CO2/lít dầu DO .
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* Tiêu thụ dầu FO
• Lượng CO2 phát thải khi đốt dầu FO = Alượng dầu FO sử dụng x Bdầu FO
• Trong đó: Alượng dầu FO sử dụng là lượng dầu FO (lít) dùng cho lò hơi
trong một tháng.
• Bdầu FO: Hệ số quy đổi khi đốt cháy dầu FO = 38.2 GJ/kl x 0.0686 tCO2/GJ = 2.62 kg CO2/lít dầu FO
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* Tiêu thụ Gas cho xe nâng và nấu ăn
• Lượng CO2 phát thải khi dùng Gas = A lượng Gas sử dụng x B Gas
• Trong đó: A lượng Gas sử dụng : Là lượng Gas (kg) dùng trong một tháng
• BGas: Hệ số quy đổi khi đốt cháy Gas = 50.2 GJ/t x 0.0598 tCO2/GJ = 3.001
kg CO2/Kg Gas
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* Vận chuyển nguyên vật liệu
• Lượng CO2 phát thải khi vận chuyển NVL = S NhonTrach – Bien Hoa x BContainer x Cchuyến.
Trong đó: S là quãng đường di chuyển từ trung tâm phân phối tại
NT về Nhà máy bien hoa (tấn), lấy S = 40 km. B container : Là hệ số phát thải khi xe khi di chuyển 1 Km, giá trị bằng 1,08 kg CO2/km áp dụng cho xe
container đầu kéo có tải trọng từ 3.5tấn ~33tấn
Vậy Lượng CO2 phát thải trong một chuyến hàng từ NT về
BH bằng: 40x1,08 x 2 = 86,4 kg CO2/chuyến.
Cchuyến: Số chuyến xe trong một tháng
Đối với vận chuyển KHUÔN TỪ CÔNG TY MIDA từ Long An về Nhà máy Plus Bien Hoa bằng xe tải 12 tấn và 16 tấn, Quảng đường 60km.
Lượng CO2 phát thải khi vận chuyển = SLONG AN - BIEN HOA x Bcontainer x Cchuyến

Trong đó: S là quãng đường di chuyển từ LONG AN về Nhà máy BIEN HOA (Km), lấy S = 60 km.
Bcontainer : Là hệ số phát thải khi xe khi di chuyển 1 Km, giá trị bằng 0,88 kg CO2/km ( áp dụng cho tải trọng từ 7.5-17 tấn)
Vậy Lượng CO2 phát thải trong một chuyến hàng từ LONG AN về BIEN HOA bằng: 60x0,88x2 = 105,6kg CO2/chuyến.
Cchuyến: Số chuyến xe trong một tháng
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Di chuyển của cán bộ công nhân viên
• Lượng CO2 di chuyển= Aphương tiện x Bphương tiện x L di chuyển
trong đó :
Lượng CO2 di chuyển: là lượng CO2 phát thải do việc di chuyển của cán bộ công nhân viên đi làm [kg equi.C]
Aphương tiện : Là số lượng và loại phương tiện của công nhân viên
B phương tiện: Hệ số phát thải CO2 tính khi phương tiện di chuyển 1km với vận tốc trung bình 40 km/h, xác định theo
cơ sở dữ liệu của Bilan Carbon 2012, [kg CO2/km.chiếc]. Hệ số phát thải là 0,026 với xe có dung tích xi lanh 50cc,
đối với xe có dung tích xi lanh nhỏ hơn 125cc là 0,043; còn đối với xe có dung tích xi lanh lớn hơn 125cc là 0,049
Ldi chuyển: Quảng đường di chuyển của cán bộ công nhân viên, [km].
Ví dụ : 100 xe honda x 0,043 (đối với dung tích < 125cc) x 40km = 175 (kg equi.C02)

anh Thi

11

* Xử lý nước thải
• Lượng CO2 XLNT = MBOD x B nước thải x Q Nước thải
• Lượng CO2 XLNT là lượng CO2 phát thải từ việc xử lý nước thải của Nhà máy, [kg equi.
C]
•
MBOD: Tải lượng hữu cơ tính theo BOD của nước thải, [kgBOD/ m3], có giá trị khoảng
1,65.
•
B nước thải: Hệ số phát thải CO2 tính cho 1kg BOD nước thải [kgCO2/kg BOD], có giá trị là
1.704
• Q Nước thải: Lưu lượng nước thải cần xử lý trong một tháng [m3].
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* Chất thải nguy hại
• Lượng CO2 chất thải nguy hại = A Chất thải nguy hại × B Chất thải nguy hại,[kg];
• Trong đó: A Chất thải nguy hại: Khối lượng chất thải nguy hại đưa đi
xử lý, [kg];
- B Chất thải nguy hại: Hệ số phát thải CO2 khi xử lý chất thải nguy hại
(kg CO2/kg), có giá trị là 0,034.
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* Chất thải rắn tái chế
• Lượng CO2 CTR tái chế = ACTR tái chế × B CTR tái chế ,[kg].
Trong đó: ACTR tái chế: Khối lượng chất thải rắn tái chế, [kg];
BCTR chôn lấp: Hệ số phát thải CO2 khi tái chế CTR (kg CO2/kg),
có giá trị là 0.005
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* Chất thải rắn chôn lấp
• Lượng CO2 CTR chôn lấp = ACTR chôn lấp × BCTR chôn lấp ,[kg]
>>Trong đó: ACTR chôn lấp: Khối lượng chất thải không nguy hại
mang đi chôn lấp, [kg];
• BCTR chôn lấp: Hệ số phát thải CO2 khi xử lý CTR bằng Phương
pháp chôn lấp (kg CO2/kg), có giá trị là 0,042 đối với rác thải
sinh
hoạt
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