
   

 

 

 

 

 

 

KIỂM SOÁT Ô NHIỄM NHIỆT ĐIỆN 

THAN VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ VÌ 

SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GreenID là thành viên của Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam   

 



   

 Về GreenID 

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận (NPO) của 

Việt Nam. Tất cả các thành viên của GreenID cùng chung một tâm huyết thúc đẩy các giải 

pháp xanh, ít phát thải carbon và thân thiện với môi trường.  

Năng lượng bền vững 

GreenID tiến hành các phân tích chuyên sâu về hệ thống năng lượng của Việt Nam, 

trong đó chú trọng tới các chủ đề có liên quan nhất đối với sự phát triển thành công và bền 

vững ngành năng lượng; bao gồm tiềm năng về sử dụng năng lượng hiệu quả và năng 

lương tái tạo nhằm giảm sự phụ thuộc vào than. 

Quản trị nước và không khí 

Giải quyết những thách thức của ô nhiễm không khí và nguồn nước không chỉ dừng lại 

ở việc cung cấp nước sạch cho cộng đồng. Sự tham gia của GreenID trong quản trị nước và 

không khí bắt đầu với nghiên cứu về những tác động của phát triển thủy điện tới cộng đồng 

địa phương và môi trường. Trong lĩnh vực không khí, GreenID tiến hành các hoạt động 

giám sát chất lượng không khí, nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường sự tham gia 

của cộng đồng trong các quá trình ra quyết định giống như kinh nghiệm đã triển khai trong 

lĩnh vực phát triển của thủy điện hay quy hoạch nguồn nước. Quản trị không khí là một chủ 

đề trọng tâm của chúng tôi. Chất lượng không khí đang trở thành một chủ đề nóng ngày 

càng nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ xã hội. 

Phát triển xanh 

Chương trình phát triển xanh của GreenID nhằm mục đích thúc đẩy các sáng kiến xanh, 

mô hình bền vững dựa vào cộng đồng và khuyến khích các giải pháp tiết kiệm và sử dụng 

năng lượng hiệu quả đồng thờisử dụng các nguồn năng lượng có sẵn tại địa phương 

Để biết thêm thông tin về GreenID, xin vui lòng tham khảo báo cáo năm 2016 tại đường 

link: http://bit.ly/GreenID2016  

http://bit.ly/GreenID2016
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TÓM TẮT BÁO CÁO 
Theo Quy hoạch phát triển điện VII điều chỉnh, Việt Nam sẽ tăng sản lượng điện từ than 

lên  49,3% và 53,2% tổng sản lượng điện năm 2020 và năm 2030. Việc phát triển nhiệt điện 

than theo lộ trình hiện nay, có thể đảm bảo nhu cầu điện tăng nhanh nhưng ẩn chứa những 

rủi ro lớn đối với an ninh nguồn nhiên liệu than và các tác động tiêu cực tới môi trường và 

xã hội. Cùng lúc đó, Việt Nam có tiềm năng lớn về nguồn năng lượng tái tạo và chi phí của 

các loại năng lượng này càng ngày càng cạnh tranh và có thể cạnh tranh trực tiếp với nhiệt 

điện than nếu tính cả những chi phí ngoại biên. Chính vì vậy lựa chọn giải pháp công nghệ 

năng lượng phù hợp để góp phần đảm bảo phát triển bền vững đang là yêu cầu bức thiết 

với Việt Nam. 

Báo cáo nghiên cứu này sẽ cung cấp bức tranh tổng quan về các công nghệ lò hơi, các 

biện pháp giảm phát thải trong nhà máy nhiệt điện than, giá điện quy dẫn của các loại hình 

năng lượng và các quy chuẩn phát thải đang áp dụng ở Việt Nam so sánh với Trung Quốc 

và Nhật Bản. Từ kết quả nghiên cứu trên, nhóm tác giá đưa ra các khuyến nghị dưới đây với 

mong muốn các nhà hoạch định chính sách có thể lựa chọn giải pháp “thông minh nhất” cho 

phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam: 

1. Cần xem xét đầy đủ và công bằng khi tính toán chi phí giá điện từ các nguồn khác 

nhau vì nếu ước tính đầy đủ chi phí ngoại biên, nhiệt điện than có giá điện quy dẫn đắt hơn 

các nguồn năng điện tái tạo từ gió, sinh khối, và trang trại điện mặt trời. 

2. Ưu tiên hỗ trợ phát triển, ứng dụng công nghệ sản xuất điện từ năng lượng tái tạo mà 

Việt Nam có tiềm năng để bổ sung vào nguồn điện quốc gia và giảm bớt sự phụ thuộc vào 

nhiệt điện than. 

3. Ban hành quy định bắt buộc các nhà đầu tư phải sử dụng công nghệ sản xuất năng 

lượng tiên tiến, hiệu suất cao và ít phát thải các chất gây ô nhiễm ra môi trường; 

4. Nâng cấp các quy chuẩn phát thải áp dụng đối với nhiệt điện than tương đương với 

quy chuẩn của các nước xuất khẩu công nghệ này sang Việt Nam; 

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát có sự tham gia của cộng đồng đối với việc 

thực thi pháp luật và đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn của các nhà máy điện 

đang và sẽ vận hành trong thời gian tới ở Việt Nam. 
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CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1. Bối cảnh thực hiện nghiên cứu 
Nhu cầu năng lượng của Việt Nam đang ngày càng cao do gia tăng dân số và phát triển 

kinh tế; đặc biệt, nhu cầu về điện sẽ tăng thêm 10% mỗi năm trong giai đoạn 2010 – 2030. 

Theo Điều chỉnh Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 

năm 2030 (Quy hoạch Điện VII điều chỉnh), nhiệt điện than luôn chiếm tỷ lệ cao trong hệ 

thống điện quốc gia, đóng góp những thành tựu nhất định trong việc đáp ứng nhu cầu điện 

ngày càng tăng cao. Tính đến năm 2020, điện than chiếm tỷ lệ 49,3% với sản lượng điện là 

130,6 tỷ kWh và năm 2030 chiếm 52,3% với sản lượng điện đóng góp là 304,3 tỷ kWh. Bên 

cạnh ưu điểm, nhiệt điện than cũng gây ra nhiều thác thức tới môi trường và phát triển bền 

vững, nhất là phát thải nhiều chất độc hại ra môi trường, góp phần vào biến đổi khí hậu 

toàn cầu.  

Trước những hậu quả mà nhiên liệu hóa thạch gây ra cho khí hậu, môi trường và cộng 

đồng trên phạm vi toàn cầu, việc chuyển đổi năng lượng theo xu thế năng lượng sạch đang 

được hoan nghênh. Chính phủ của gần như tất cả các quốc gia đã thống nhất mục tiêu giới 

hạn sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức “dưới 2oC” trong cam kêt́ mang tính lịch sử - Thỏa 

thuận Paris năm 2015. Ở quy mô toàn cầu, việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo đã bắt 

đầu với các mức độ khác nhau ở nhiều quốc gia – từ các nước công nghiệp, các nền kinh tế 

mới nổi cho đến các quốc gia đang phát triển. Điển hình, tháng 1/2017, Trung Quốc tuyên bố 

loại bỏ hơn 100 nhà máy nhiệt điện đốt than đang vận hành, và sau đó, vào tháng 5 là tuyên 

bố dừng các dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện than mới ở 29 trong số 32 tỉnh. Bên cạnh 

động thái đóng cửa các nhà máy nhiệt điện than, Trung Quốc vẫn giữ vị trí quán quân về 

phát triển điện và nhiệt từ năng lượng tái tạo trong suốt tám năm qua, là quốc gia có ảnh 

hưởng lớn tới phát triển năng lượng tái tạo thế giới (REN21, 2017). Đến cuối năm 2016, 126 

quốc gia đã ban hành những chính sách hỗ trợ phát triển nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ 

để cấp điện. Ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ - bao gồm Đan Mạch, Đức, Uruguay và 

Cộng hòa Cabo Verde - đã tích hợp tỉ lệ năng lượng tái tạo biến thiên lên lưới điện quốc gia 

với tỉ lệ tương đối cao (20-40%). 

Đồng thời, các nhà đầu tư nước ngoài cũng đồng loạt rút vốn khỏi các dự án nhiên liệu 

hóa thạch, trong khi đầu tư cho năng lượng tái tạo lại tăng vọt. Đầu tư vào năng lượng tái 

tạo và nhiên liệu đã vượt quá 200 tỷ USD mỗi năm trong bảy năm qua. Tăng công suất tuyệt 

đối của các nguồn năng lượng tái tạo hàng năm trên toàn thế giới tiếp tục cao hơn tăng công 

suất của tất cả các nhiên liệu hóa thạch gộp lại cùng kỳ. Năm 2016, năng lượng tái tạo chiếm 

gần 62% công suất tuyệt đối tăng thêm trong  tổng công suất phát điện toàn cầu. Các nền 

kinh tế mới nổi nhanh chóng chuyển đổi ngành công nghiệp năng lượng của họ bằng cách 

sử dụng các công nghệ tái tạo có hiệu quả hơn, chi phí thấp hơn và dự báo nguồn tin cậy 

hơn. Điều này làm cho các quốc gia như Argentina, Chile, Trung Quốc, Ấn Độ và Mexico trở 

thành những thị trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. 

Trong khi đó, Việt Nam cam kết đến năm 2030 sẽ giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính 

so với kịch bản phát triển thông thường. Việt Nam sẽ thực hiện nhiều hoạt động thích ứng 

giúp tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu như thực hiện chiến lược quốc gia về 

tăng trưởng xanh. Một trong những mục tiêu cụ thể của chiến lược này là nghiên cứu, ứng 

dụng ngày càng rộng rãi công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên 

nhiên, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu. Quyết 
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định 428/QĐ-TTG điều chỉnh Quy hoạch điện VII (QHĐ VII điều chỉnh) ban hành ngày 

18/3/2016 đã giảm 5,3% và 9% công suất nhiệt điện than trong cơ cấu nguồn đến năm 2020 

và 2030 so với trước quy hoạch trước điều chỉnh (QHĐ VII). Đồng thời trong QHĐ VII điều 

chỉnh cũng nhấn mạnh việc sử dụng công nghệ nhiệt điện than hiện đại và áp dụng những 

biện pháp kiểm soát chất thải để quản lý hiệu quả và giảm thiểu tác động xấu của chúng tới 

môi trường. Đây chính là một trong những giải pháp để giải quyết áp lực lớn về lựa chọn 

loại hình năng lượng phù hợp để vừa đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của quốc gia, vừa đảm 

bảo cam kết về ứng phó với biến đổi khí hậu. 

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 
Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu cung cấp bức tranh tổng quan về các công 

nghệ nhiệt điện than trên thế giới và đang ứng dụng tại Việt Nam. Báo cáo cũng trình bày 

các biện pháp giảm phát thải và quy chuẩn phát thải cho nhà máy nhiệt điện than của Việt 

Nam trong bối cảnh xem xét tương quan với quy chuẩn của Nhật Bản và Trung Quốc - nước 

láng giềng đang có tỉ lệ điện từ than trong tổng sản lượng năm 2016 lên tới khoảng 64%. Mối 

quan hệ giữa chi phí đầu tư cho công nghệ và các biện pháp giảm thải và chi phí điện quy 

dẫn của nhà máy nhiệt điện than cũng được xem xét trong báo cáo. Nhóm nghiên cứu hy 

vọng báo cáo này sẽ cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác cho các nhà hoạch định chính 

sách, các địa phương nơi đang vận hành nhà máy nhiệt điện than và các nhà khoa học quan 

tâm tới lĩnh vực này, khuyến nghị về công nghệ nhiệt điện than… để có thể lựa chọn giải 

pháp phù hợp cho phát triển bền vững tại Việt Nam.  

1.3. Phương pháp nghiên cứu và cấu trúc báo cáo nghiên cứu 
Để thực hiện báo cáo này, nhóm nghiên cứu tiến hành nghiên cứu tài liệu để thu thập và 

tổng hợp, phân tích các tài liệu khoa học đáng tin cậy và cần thiết liên quan đến chủ đề 

nghiên cứu. Đồng thời, nghiên cứu cũng tham vấn ý kiến chuyên gia đầu ngành về công 

nghệ điện than và tiêu chuẩn phát thải thông qua những buổi thảo luận nhóm và phỏng vấn 

sâu. Nội dung báo cáo nghiên cứu được thể hiện thành 6 phần chính. Chương 1 giới thiệu 

chung về bối cảnh và mục tiêu nghiên cứu; chương 2 giới thiệu về các công nghệ nhiệt điện 

than đang ứng dụng tại Việt Nam và một số nước trên thế giới; chương 3 giới thiệu các 

phương pháp kiểm soát chất thải; chương 4 giới thiệu các quy chuẩn phát thải cho nhà máy 

nhiệt điện than, so sánh sự khác nhau giữa quy chuẩn phát thải của Việt nam và một số 

nước trên thế giới; chương 5 phân tích ảnh hưởng của các công nghệ nhiệt điện than tới giá 

điện quy dẫn của nhà máy nhiệt điện than và chương 6 đưa ra một số khuyến nghị về 

phương án thay thế nhiệt điện than trong tương lai cũng như kiến nghị về sử dụng công 

nghệ nhiệt điện than trong tương lai nếu bắt buộc phải sử dụng loại hình năng lượng này.  
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CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG 

NGHỆ NHIỆT ĐIỆN THAN TRÊN THẾ GIỚI VÀ 

TẠI VIỆT NAM 
Nhà máy nhiệt điện đốt than sử dụng than làm nhiên liệu chính cung cấp cho lò hơi sinh 

hơi cung cấp cho tuabin/máy phát điện nhằm biến cơ năng thành điện năng. Các bộ phận 

chính của một nhà máy nhiệt điện đốt than bao gồm:  

 Lò hơi 

 Tuabin 

 Máy phát 

 Máy biến áp 

 Sân phân phối 

 Hệ thống kiểm soát phát thải (lọc bụi, xử lý SO2, khử NOx…) 

 Hệ thống cung cấp nhiên liệu than, dầu, đá vôi 

 Hệ thống xử lý nước thải 

 Hệ thống thải tro xỉ 

 

Hình 1. Sơ đồ bố trí nhà máy nhiệt điện đốt than 

Phần tiếp theo của báo cáo sẽ xem xét sự khác biệt và đặc tính của các công nghệ lò hơi 

và hệ thống kiểm soát phát thải của các nhà máy nhiệt điện đốt than nhằm lựa chọn giải 

pháp mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất và có ít tổn hại tới môi trường nhất.  
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2.1. Các công nghệ lò hơi của nhà máy điện đốt than 

Công nghệ trong các nhà máy điện than hiện nay có thể chia ra làm 5 loại: công nghệ lò 

đốt than phun (PC), công nghệ lò tầng sôi tuần hoàn (CFB), công nghệ tầng sôi áp lực 

(PFBC), công nghệ tích hợp khí hóa than chu trình hỗn hợp (IGCC) và các công nghệ khác.   

Các nhà máy đang vận hành và đang xây dựng của Việt Nam chỉ sử dụng 2 công nghệ là 

công nghệ lò than phun và công nghệ lò tầng sôi tuần hoàn. Trong số các nhà máy đang vận 

hành, có 12 nhà máy dùng công nghệ PC và 8 nhà máy dùng công nghệ CFB (Phụ lục 1). Các 

nhà máy được quy hoạch đến năm 2030 trong QHĐ VII điều chỉnh cũng vẫn áp dụng công 

nghệ PC và CFB. 

2.1.1. Công nghệ đốt than phun  

Công nghệ than phun (Pulverized coal – PC) là công nghệ truyền thống được áp dụng 

rộng rãi nhất trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Đặc điểm của công nghệ này là than 

nghiền mịn (đường kính trung bình khoảng 40 m) được phun vào buồng đốt sinh nhiệt 

đun nóng nước tạo hơi làm quay tuabin phát ra điện (Hình 2). Nhiệt độ trong buồng đốt của 

lò than phun khoảng 1.500oC – 1.800oC. Ở nhiệt độ cao như vậy bột than sẽ được đốt cháy 

trong khoảng 2 đến 3 giây. Tuy nhiên nhiệt độ cao sẽ sinh ra khí SOx và khí NOx. Do vậy để 

đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, ngoài thiết bị xử lý bụi, các lò đốt than phun, luôn phải đi 

kèm với các thiết bị lọc khí SOx và khí NOx. 

 
Bao hơi 1, van hơi chính 2, đường nước cấp 3, vòi phun 4, buồng lửa 5, phễu tro lạnh 6, giếng xỉ 

(thuyền xỉ) 7, bơm nước cấp 8, ống khói 9, bộ sấy không khí 10, quạt gió 11, bộ hâm nước 13, dàn ống 

nước xuống 14, dàn ống nước lên 15, dãy phestôn 16, ống gom nước xuống 17, bộ quá nhiệt 18 

Hình 2. Sơ đồ minh họa lò đốt than phun 

Lò PC có những ưu điểm sau:  

 Đã được chế tạo và phát triển từ năm 1918 tại Mỹ, do vậy có nhiều kinh nghiệm 

trong thiết kế, lắp đặt cũng như quản lý, vận hành. Các nước mua công nghệ này 

trong đó có Việt Nam cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, vận hành. 

 Hiệu suất tương đối cao so với các loại lò đốt than khác, khoảng 38% - 40% đối với 

thông số hơi cận tới hạn. Một số nhà máy có thông số hơi siêu tới hạn có hiệu suất 

toàn chu trình đến 40% -  42% và trong tương lai có thể lên đến 50%.  

 Công suất 1 tổ máy cao nhất hiện nay có thể đến 2.000MW.  
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 Tuổi thọ cao, khoảng 30 – 40 năm, ít hỏng hóc trong quá trình vận hành. 

Nhược điểm của lò PC: 

 Thời gian than cháy trong buồng đốt rất nhanh, chỉ khoảng từ 2 – 3 giây nên than 

cháy không hết, đặc biệt là than anthracite khó cháy (tỷ lệ than không cháy hết 

khoảng 15% đến 20% (Xi măng Việt Nam, 2014), ở nhà máy Phả Lại 1 thì tỷ lệ này là 

23%).  

 Nhiệt độ lò đốt trong lò PC trong dải 1500oC – 1800oC sinh ra hợp chất NO và NO2; 

 Công việc nghiền than mịn cho lò PC phức tạp và tốn kém.  

 Nếu phụ tải lò giảm xuống dưới 65% - 70% thì phải đốt kèm theo dầu. Điều nay gây 

bất lợi về môi trường. Còn lò CFB có thể giảm công suất xuống 40% mà không phải 

đốt kèm dầu. 

2.1.2. Lò tầng sôi tuần hoàn 

Đối với lò tầng sôi tuần hoàn (Circulating Fluidized Bed, CFB), nhiên liệu sau khi sơ chế 

(kích thước thường nhỏ hơn 10mm) được đưa vào buồng đốt, gió cấp 1 được dẫn vào từ 

phía dưới buồng đốt làm nhiệm vụ tạo lớp sôi. Tiếp đến gió cấp 2 được đưa vào buồng đốt 

ở một độ cao nhất định. Các hạt nhiên liệu chuyển động lên xuống trong buồng đốt và cháy 

cùng với hệ thống gió luân chuyển giúp nhiên liệu cháy hết, tránh hiện tượng tiêu tốn nhiên 

liệu. Khi cháy gần hết thì nhiên liệu tạo xỉ và bụi, có trọng lượng nhẹ nên bay theo khói ra 

khỏi buồng đốt. Tuy nhiên hỗn hợp này lại trải qua quá trình phân ly tại các bộ phân ly và 

hạt than được lắng lại và được đưa trở về buồng đốt tiếp tục quá trình cháy cho đến khi cạn 

kiệt thì thôi. Trong quá trình cháy, đá vôi được cho vào buồng lửa để xử lý SOx phát sinh 

trong quá trình cháy. 

 

Hình 3. Sơ đồ minh họa lò tầng sôi tuần hoàn 

Ưu điểm của lò CFB (Nguyễn Đức Thảo, 2012): 

 Đốt được nhiều loại nhiên liệu riêng biệt hoặc hỗn hợp, rất phù hợp với các loại than 

khó cháy, hàm lượng lưu huỳnh cao, nhiệt lượng thấp (có thể đốt được than nhiệt 

trị khoảng 2.000kcal/kg trong khi lò than phun chỉ dùng được than có nhiệt trị 

khoảng 5.000kcal/kg). 
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 Hiệu suất cháy cao do đặc điểm nhiên liệu trong lò hơi được tái tuần hoàn cho đến 

khi cháy kiệt mới thải ra khỏi buồng đốt. 

 Nhiệt độ của lò hơi CFB khoảng từ 820oC - 840oC, có thể khống chế lượng phát thải 

SO2, NOx ngay trong quá trình đốt mà không cần phải lắp thêm các bộ xử lý SOx và 

NOx. Để xử lý SOx, đá vôi được nghiền và trộn lẫn với than ngay từ đầu trước khi 

đưa vào lò đốt.  

 Lò hơi sử dụng công nghệ CFB vẫn làm việc ổn định ngay cả khi phụ tải lò hơi giảm 

xuống còn 40% (có trường hợp giảm tới 25 - 30%) mà không phải đốt kèm dầu. 

Hạn chế của lò CFB:  

 Giới hạn công suất thiết kế của lò CFB hiện nay mới chỉ dừng lại ở 300 – 

540MW. Công suất lớn hơn đang được thử nghiệm và chưa được thương mại hóa. 

 Chi phí đầu tư cao hơn so với lò PC cùng công suất nói chung nhưng cụ thể thì tùy 

theo loại nhiên liệu bởi nhiên liệu dùng trong lò CFB thay đổi trong một khoảng rất 

rộng nên lò cũng phải thay đổi theo và giá cũng thay đổi theo (Grace và cộng sự, 

1997). 

Lò CFB lớn nhất trên thế giới có công suất 460MW đã được đưa vào vận hành tại nhà 

máy nhiệt điện Lagisza năm 2009. Tại châu Âu, Ba Lan là nước áp dụng công nghệ CFB 

nhiều nhất: trên 15 lò hơi cho các tổ máy trên 100MW, trong đó có 3 tổ máy công suất 

235MW và 3 tổ máy công suất 260MW (Nguyễn Đức Thảo, 2012). Thị trường lớn nhất áp 

dụng công nghệ CFB trên thế giới là Trung Quốc. Từ đầu những năm 1990, Trung Quốc bắt 

đầu xây dựng các lò CFB cho các tổ máy 50 - 100MW với sự tài trợ và theo công nghệ của các 

công ty Mỹ và châu Âu. Sau năm 2000, ba công ty của Trung Quốc đã làm chủ được công 

nghệ chế tạo lò CFB cho các tổ máy trên 135MW.  

2.1.3. Lò tầng sôi áp lực  

Nhà máy nhiệt điện sử dụng lò tầng sôi áp lực (Pressuried Fluidized Bed Combustion – 

PFBC) là nhà máy chu trình hỗn hợp gồm cả tuabin khí và tuabin hơi nước; khác với nhiệt 

điện đốt than truyền thống dùng hơi nước để quay tuabin. Lò hơi vận hành dưới áp suất 

khoảng 1,6 - 1,8 MPa và nhiệt độ khoảng 840oC; khí nóng khi đốt than để chạy tuabin khí. 

Nhiên liệu được cấp cùng với chất hấp thụ và cháy ở tầng sôi trong lò hơi. Sơ đồ công nghệ 

được thể hiện trên hình 3. Hiệu suất của lò PFBC khoảng 42% và tương lai hiệu suất có thể 

nâng lên đạt khoảng 47%. 

Ưu điểm của loại hình lò PFBC:  

 Khả năng sử dụng nhiên liệu trong dải rộng: sinh khối, phế thải, các loại than từ chất 

lượng tốt đến chất lượng kém. 

 Đây là công nghệ thân thiện với môi trường và khí ô nhiễm thải ra rất ít. Cụ thể, SOx 

được hấp thụ bằng đá vôi và được thải ra ở dạng rắn cùng với xỉ thải. Điều này dẫn 

tới tỉ lệ phát thải SO2/NOx rất thấp mà không cần lắp đặt thêm thiết bị xử lý khí thải 

SOx và NOx. 

 Khí thải được sử dụng chạy tuabin khí, giúp tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả sử 

dụng nhiệt. 
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Hình 4. Sơ đồ công nghệ lò tầng sôi áp lực PFBC 

Hạn chế của loại hình công nghệ PFBC: 

 Tính khả thi và phố biến của công nghệ: đang ở giai đoạn trình diễn chứ chưa được 

thương mại hóa trên thị trường. 

 Chi phí đầu tư cao so với lò PC vì ngoài chu trình đun nước nóng làm quay tuabin 

còn thêm một chu trình nữa là đốt than rồi lấy khí nóng chạy tuabin khí. Vì đang 

thử nghiệm và trình diễn nên chưa sản xuất hàng loạt nên giá còn cao. 

 Giới hạn công suất thiết kế thấp: 80 - 350 MW. 

2.1.4. Công nghệ nhiệt điện tích hợp khí hóa than chu trình hỗn hợp  

Nhà máy nhiệt điện khí hóa than hỗn hợp (Integrated Gasification Combined-Cycle, 

IGCC) là nhà máy điện chu trình hỗn hợp tuabin hơi và tuabin khí. Khí hóa than là quá trình 

chuyển đổi than ở thể rắn thành khí tổng hợp, chủ yếu là khí CO và H2. Than có thể được 

khí hóa bằng các cách khác nhau thông qua việc điều chỉnh hỗn hợp than, ôxy và hơi nước 

trong lò khí hóa. Có nhiều cách để điều chỉnh dòng than trong lò khí hóa: tầng cố định, tầng 

sôi, hòa dòng. 

Xu hướng cải tiến tăng hiệu suất trong tương lai gồm: 

 Tăng thêm lượng nitơ từ thiết bị tách không khí vào khí cháy trước khi vào tuabin 

khí.  

 Tận dụng khí nóng từ tuabin khí/máy nén khí để đưa vào thiết bị tách không khí. 

Một số ưu điểm chính của công nghệ IGCC: 

 Hiệu suất: khoảng 45%, trong tương lai có thể nâng hiệu suất lên đạt 52%.  

 Chu trình: hỗn hợp tuabin hơi và tuabin khí.  

 Khả năng sử dụng nhiên liệu: có thể sử dụng linh động, từ sinh khối, phế thải đến 

các loại than (chất lượng tốt, xấu) và cả dầu cặn.  

 Phát thải: mức độ phát thải thấp (SO2 và NOx).  

Hạn chế của công nghệ IGCC:  

 Dải công suất hiện nay còn hạn chế: 100 - 400 MW.  

 Tính phổ biến: vẫn đang ở giai đoạn đầu của việc thương mại hóa, hiện nay vẫn tiếp 

tục được cải tiến và phát triển. 
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Công nghệ này trên thế giới chưa thực sự phát triển. Một số dự án được thực hiện ở các 

nước EU như Tây Ban Nha, Hà Lan, Cộng Hòa Séc với công suất tối đa là 350MW. Một số 

dự án khác được triển khai tại Mỹ có công suất trong khoảng 100-260 MW. 

2.1.5. Một vài công nghệ khác 

Phần tiếp theo sẽ giới thiệu một vài công nghệ mới hiện nay đang được nghiên cứu và 

phát triển để có thể hình dung được tổng quan hơn về xu hướng phát triển của công nghệ 

các nhà máy nhiệt điện than trên toàn thế giới. Các công nghệ này chủ yếu đang được thử 

nghiệm, chưa đưa vào ứng dụng trong thực tế xây dựng các nhà máy nhiệt điện than. 

a. Công nghệ đốt than phun áp lực 

Công nghệ đốt than phun áp lực (PPCC) sử dụng chu trình hỗn hợp lò hơi áp lực và 

tuabin khí sử dụng trực tiếp khí cháy. Công nghệ PPCC vận hành ở áp suất tương tự như 

PFBC, khoảng 1,6 MPa nhưng nhiệt độ buồng đốt cao hơn, khoảng 1.600-1.750oC. Việc này 

cho phép khí vào tuabin khí có nhiệt độ khoảng 1.000 – 1.300oC, tương đương với hệ thống 

tuabin khí sử dụng khí tự nhiên. Do đó hiệu suất cao hơn có thể đạt được khoảng 55%. 

Do nhiệt độ cao nên xỉ than nóng chảy và rơi vào phía dưới buồng đốt và sẽ được lấy ra 

từ đó. Để tránh việc xỉ than lỏng từ khí đi vào tuabin khí làm hư hỏng, ăn mòn cánh tuabin, 

khí nóng sẽ được làm sạch và xỉ lỏng được gom lại. Các bộ lọc xỉ này với PFBC chỉ hoạt 

động ở khoảng nhiệt độ 800 - 900oC, do đó với nhiệt độ 1.400oC không phải dễ dàng vận 

hành đảm bảo. Do đó, một trong những hướng tập trung nghiên cứu hiện nay là phát triển 

công nghệ thiết bị làm sạch khí cháy nóng. 

Công nghệ PPCC hiện nay đang ở giai đoạn thí nghiệm với lò đốt công suất khoảng 

1MW ở Đức. Khả năng đưa vào thương mại thì chưa rõ vì mới chỉ giai đoạn thí nghiệm. 

b. Công nghệ đốt gián tiếp hay là nhà máy điện hiệu suất cao 

Một trong những hướng công nghệ hứa hẹn hiện đang được nghiên cứu ở Mỹ là công 

nghệ đốt gián tiếp hay công nghệ hiệu suất cao (IFPS hay HIPPS). Ngược với nhà máy điện 

đốt than tiêu chuẩn truyền thống, nhà máy IFPS dựa trên chu trình hỗn hợp (tuabin khí 

Brayton và tuabin hơi Rankine), trong đó khí nén đưa vào tuabin được đốt nóng (qua thiết 

bị trao đổi nhiệt) trong lò hơi đốt than phun đến nhiệt độ 1.000oC - 1.300oC (nhiệt độ khí vào 

tuabin). Hiệu suất tinh của nhà máy khoảng 47% với tiềm năng có thể tăng lên khoảng 50%. 

Bộ Năng lượng Mỹ cùng với các nhà chế tạo thiết bị đang đầu tư vào hướng công nghệ 

IFPS/HIPPS này. 

Hệ thống hiệu suất cao là hệ thống năng lượng đốt gián tiếp (IFPS) sử dụng chu trình 

tuabin khí hỗn hợp đốt gián tiếp. Nhiệt cấp cho khí vào tuabin qua thiết bị trao đổi nhiệt 

nhiệt độ cao. Trong chu trình đốt gián tiếp, sản phẩm của việc đốt than không tiếp xúc với 

khí vào tuabin. Bước đầu, không khí nén (16 Bar) được đốt nóng qua các bộ trao đổi nhiệt 

đến nhiệt độ 1.100oC (sau này có thể tăng lên đến 1.400oC) và được cấp vào tuabin khí. Tại 

bước 1 này, có thể đốt bổ sung khí tự nhiên để tăng nhiệt độ khí vào, do đó có thể tăng hiệu 

suất chung. Khí thoát từ tuabin được sử dụng cho chu trình tuabin hơi (Lò thu hồi nhiệt/ 

tuabin hơi cao áp/ tuabin hơi hạ áp/ thiết bị ngưng hơi). 

Hiện nay có hai công nghệ HIPPS đang ở giai đoạn phát triển và chứng minh. Công 

nghệ HIPPS của UTRC (Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Liên kết) và FW (Foster Wheeler) 

khác nhau ở thiết kế lò hơi. FW sử dụng thiết bị nhiệt phân để sản xuất khí tổng hợp. Khí 

này được làm mát, lọc và đốt trong tuabin khí. Than thừa được đốt trong lò hơi phụ dùng 

để đốt nóng không khí cho tuabin khí. UTRC cũng giống như IFPS. 
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Ưu điểm chính của công nghệ IFPS là khả năng sử dụng chu trình hỗn hợp với nhiệt độ 

khí vào tuabin khí 1000oC – 1.100oC và có hiệu suất hơn 50% mà không cần sử dụng công 

nghệ tinh vi lọc khí thải nóng. Hiện nay hiệu suất đã đạt 45%, các cấu thành của thiết bị đã 

hoàn toàn phổ biến (các nghiên cứu triển khai trực tiếp hướng vào thiết bị trao đổi nhiệt ở 

nhiệt độ cao). 

Một vài chỉ số kỹ thuật tóm lược như sau: 

 Hiệu suất: 45%, trong tương lai có thể đạt 53%. 

 Đốt gián tiếp với nhiệt độ không khí đến 1.400oC cho chu trình hỗn hợp khí/ hơi. 

 Dải công suất: 250 - 450 MW. 

 Nghiên cứu tiếp theo: về vật liệu thiết bị trao đổi nhiệt. 

 Đang trong giai đoạn chứng minh với hai dự án ở Mỹ. 

c. Công nghệ Điêzen than 

Công nghệ điêzen than (Coal Diesel) là công nghệ phát triển điện đơn giản, công suất tổ 

máy nhỏ nên chỉ thích hợp với các nhà máy có công suất nhỏ. Hiệu suất của các tổ máy 

điêzen tương đối cao, có thể được nâng cao nhờ kết hợp phát điện và cung cấp nhiệt hoặc sử 

dụng hệ thống “turbo charge”. Tuy nhiên với nhà máy có công suất lớn hơn 30MW thì công 

nghệ này không còn hiệu quả do suất vốn đầu tư, chi phí vận hành và bảo trì cao. Xét về 

quan điểm bảo vệ môi trường thì công nghệ điêzen cũng không được ưa chuộng do lượng 

khí thải gây hiệu ứng nhà kính cao… Vì vậy công nghệ điêzen chỉ phù hợp để cung cấp điện 

tại chỗ hay sử dụng làm nguồn điện dự phòng. 

Một dự án sử dụng công nghệ Điêzen than sạch đang triển khai ở Alaska, Mỹ, 18 xilanh, 

chuyển đổi từ sử dụng dầu điêden nặng (6,4 MW) sang dùng than đen Alaska. Than được 

trộn với nước thành dạng bùn và được phun vào buồng đốt. Công suất nhìn chung có thể 

đạt từ 5 - 20MW. 

Trạm điêzen thử nghiệm này có hiệu suất khoảng 41%, trong tương lai có thể tăng lên 

48%. Phát thải SO2 và NOx thấp vì áp dụng các công nghệ FGD và SCR. Trạm bắt đầu chạy 

thử vào năm 2002. Trạm có thể sử dụng cho việc phát điện và nhiệt với công suất 10MW sẽ 

phù hợp với nhu cầu thị trường. 

2.2. Các thông số hơi 
Đối với động cơ hơi nước, hiệu suất càng cao khi nhiệt độ của hơi nước càng cao. Vì vậy 

người ta càng cố gắng nâng nhiệt độ hơi lên càng cao càng tốt. Khi nhiệt độ và áp suất càng 

cao thì yêu cầu vật liệu chế tạo lò hơi cũng phải cao. Như vậy thông số hơi càng lớn thì hiệu 

suất càng lớn, càng đốt ít nhiên liệu, nhưng giá thành lò cũng cao lên. Theo thông số hơi có 

thể chia ra 3 loại: dưới tới hạn (subcritical), siêu tới hạn (super critical), trên siêu tới hạn 

(ultra super critical) và trên siêu tới hạn cải tiến (advanced ultra super critical). 

Đối với một chất lỏng như nước điểm tới hạn là điểm cuối cùng trên đường cong cân 

bằng pha. Tại điểm tới hạn, được định nghĩa theo nhiệt độ tới hạn Tc và áp suất tới hạn Pc, 

ranh giới pha không còn nữa nghĩa là giữa nước và hơi không còn ranh giới nữa. Với nước, 

Tc = 373,9360 C, Pc= 217,7 atm (hay 22,06MPa). Hiệu suất thuần của các thông số hơi thể 

hiện ở Hình 5 và phân loại các thông số hơi khác nhau theo nhiệt độ và áp suất được thể 

hiện tại Bảng 1. 
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Hình 5. Hiệu suất ứng với các thông số hơi cận tới hạn, siêu tới hạn và trên siêu tới hạn 

Bảng 1. Phân loại các thông số hơi khác nhau theo nhiệt độ và áp suất 

 Thông số hơi Áp lực, MPa* Nhiệt độ, ˚C Nhiệt độ hơi gia nhiệt, ˚C 

Dưới tới hạn <22,06 Lên tới 565 Lên tới 565 

Siêu tới hạn 22,06–25 540–580 540–580 

Trên siêu tới hạn >25 >580 >580 

Trên siêu tới hạn 

cải tiến 
>25 > 700 - 

 (Nguồn: Xiaomei Tan và cộng sự, 2012) 

Theo Michael Lewis, 2014, công nghệ USC sinh ra 0,97 tấn CO2 cho 1 MWh so với công 

nghệ cận tới hạn khoảng 1,06 tấn/1MWh có nghĩa là khoảng 91,2%, giảm khoảng 7,5%. Bảng 

sau đây tổng hợp định mức tiêu thụ nhiên liệu và phát thải CO2 của các loại thông số hơi 

của các loại công nghệ điện than:  

Bảng 2. Định mức tiêu thụ nhiên liệu và phát thải CO2 theo thông số hơi 

 Hệ số phát thải CO2 

(Hiệu suất thuần, công 

nghệ nhiệt trị thấp) 

Lượng than tiêu thụ 

Trên siêu tới hạn cải tiến (700oC) 

IGCC (500oC) 

670 – 740 g CO2/kWh 

(40 – 50%) 
290 – 320 g/kWh 

Trên siêu tới hạn 
740 – 800 g CO2/kWh 

(lên tới 45%) 
320 – 340 g/kWh 

Siêu tới hạn 
800 – 880 g CO2/kWh 

(lên tới 42%) 
340 – 380 g/kWh 

Cận tới hạn 
≥ 880 g CO2/kWh 

(lên tới 38%) 
≥ 380 g/kWh 

Nguồn: VBG, 2011 

Theo IEA (2012), cho đến năm 2014, sự phát triển các công nghệ siêu tới hạn và trên siêu 

tới hạn vẫn còn hạn chế, chưa đến 30% các nhà máy nhiệt điện than toàn cầu, chủ yếu ở các 

nước phát triển nhiều điện than như Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ (Hình 6). 
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Hình 6. Công suất của các nhà máy điện với các công nghệ khác nhau của một số nước 

Theo QHĐ VII điều chỉnh, Việt Nam sẽ có 65 nhà máy nhiệt điện than, trong đó có 22 

nhà máy áp dụng thông số cận tới hạn với tổng công suất 15.177 MW, 22 nhà máy áp dụng 

công nghệ siêu tới hạn với tổng công suất 28.830 MW và 5 nhà máy áp dụng công nghệ trên 

siêu tới hạn với công suất 7.200 MW. Một số nhà máy còn lại chưa biết rõ áp dụng loại công 

nghệ lò hơi nào như những nhà máy của Formosa...  

Theo IEA, xu hướng áp dụng công nghệ HELE (Hiệu suất cao, Phát thải ít – High 

efficiency, Low emission) trong tương lai như siêu tới hạn, trên siêu tới hạn và trên siêu tới 

hạn cải tiến (A-UCS) sẽ được sử dụng rộng rãi. IEA cũng dự báo với kịch bản nhiệt độ Trái 

đất tăng 2oC kể từ năm 2010, ngày càng tăng ứng dụng công nghệ HELE và sẽ giảm công 

nghệ cận tới hạn từ năm 2015. Công nghệ lưu giữ cacbon sẽ được áp dụng từ năm 2025 và sẽ 

phổ biến vào năm 2050. Điện sản xuất từ than từ khoảng 10.000 tỷ kWh năm 2015 sẽ giảm 

xuống còn khoảng 5.000 tỷ kWh vào năm 2050 còn công nghệ vào năm 2050 chủ yếu là công 

nghệ HELE + lưu giữ các bon và IGCC (Hình 7). 

 
Hình 7. Dự báo phát điện theo dạng công nghệ từ năm 2010 đến năm 2050 
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CHƯƠNG 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT 

CHẤT THẢI CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 

THAN 
Vận hành một nhà máy nhiệt điện đốt than sử dụng một khối lượng nhiên liệu lớn dẫn 

đến phát thải lượng chất thải lớn ra môi trường bao gồm các chất thải khí, chất thải rắn và 

nước thải. Lượng chất thải này nếu không được xử lý sẽ gây tác hại lớn đến môi trường 

sống của con người và môi trường sinh thái. Việt Nam hiện nay ứng dụng một số phương 

pháp kiểm soát khí thải như xử lý lưu huỳnh đioxit (SO2) trong khói thải, khử nitơ oxit 

(NOx), lắng bụi tĩnh điện (hay còn được gọi là lọc bụi tĩnh điện) hoặc túi vải lọc bụi. Chất 

thải rắn của nhà máy nhiệt điện than bao gồm tro bay, tro xỉ và sản phẩm của quá trình xử 

lý SO2 là thạch cao. Một số phương pháp được áp dụng tại Việt Nam để xử lý các chất thải 

rắn này là loại bỏ bằng cách chôn lấp hoặc tận dụng vào công nghiệp, xây dựng. Nước thải 

của nhà máy nhiệt điện than bao gồm nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt và nước mưa 

chảy tràn, mỗi loại nước thải lại có một phương pháp xử lý riêng để đảm bảo không gây ô 

nhiễm môi trường.  

3.1. Các phương pháp xử lý khí thải 
Các nguồn phát thải bụi, khí độc từ nhà máy nhiệt điện than gồm khí thải lò hơi, khí thải 

từ các phương tiện vận chuyển, ô nhiễm không khí từ quá trình bốc xếp nguyên vật liệu và 

từ các nguồn khác. Trong phạm vi báo cáo này, chúng tôi chỉ đề cập đến các phương pháp 

kiểm soát chất thải trong quá trình hoạt động của nhà máy nhiệt điện than cụ thể là về khí 

thải lò hơi.  

Khí thải lò hơi của các nhà máy nhiệt điện than chủ yếu bao gồm CO2, CO, các oxit nitơ 

(NOx), lưu huỳnh đioxit(SO2) và các hạt vô cơ như tro bay, vật chất cacbon (bồ hóng), vật 

chất lơ lửng và các loại khí khác (Mittal, 2012). Một hệ thống xử lý khí thải nhà máy nhiệt 

điện than thông thường gồm xử lý bụi, tro, xử lý SO2 trong khói thải và xử lý NOx (Hình 8).  

 
Hình 8. Tổng quan sơ đồ bố trí hệ thống xử lý khí thải nhà máy nhiệt điện than 

(Nguồn: Steve Piche và cộng sự, 2005) 
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3.1.1. Công nghệ kiểm soát khí lưu huỳnh đioxit (SO2) 

Khí lưu huỳnh đioxit (SO2) chiếm chủ yếu trong các khí độc hại chứa lưu huỳnh thải vào 

không khí. Phần lớn SO2 sinh ra do quá trình đốt các nhiên liệu hóa thạch có chứa lưu 

huỳnh như than đá, dầu mỏ. Trên toàn cầu, tổng lượng SO2 thải vào không khí hàng năm 

ước tính vào khoảng 140 triệu tấn; trong đó khoảng 70% do đốt than, 16% do đốt nhiên liệu 

từ dầu mỏ và phần còn lại là do công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim và các hoạt động khác 

(Trần Hồng Côn và Đồng Kim Loan, 2006). Trong khi đó, chỉ tính riêng cho các nhà máy 

nhiệt điện đốt than sắp và đang xây dựng ở khu vực Đông Nam Á, tính theo kịch bản thông 

thường, đến năm 2030, lượng phát thải SO2 từ các nhà máy này sẽ tăng gấp ba lần, lên 2,6 

triệu tấn một năm, trong đó lượng phát thải lớn nhất xảy ra ở Indonesia và Việt Nam 

(Koplitz và cộng sự, 2016). Điều này đặt ra đòi hỏi phải có công nghệ xử lý SO2 một cách 

hiệu quả tránh ảnh hưởng xấu tới môi trường.  

Thông thường có 3 giải pháp xử lý SO2 phát thải từ quá trình oxi hóa lưu huỳnh trong 

than ở các nhà máy nhiệt điện than là: (1) chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu chứa ít lưu 

huỳnh; (2) xử lý lưu huỳnh trong khói thải (Flue Gas Desulfurization – FGD) và (3) công 

nghệ phun chất hấp thụ khô (Dry Sorbent Injection – DSI) (Nescaum, 2011).  

3.1.1.1. Phương pháp sử dụng than chứa ít lưu huỳnh  

Tại Việt Nam, có 4 loại than là than bùn, than lignit, than bitum và than antraxit 

(Nguyễn Sỹ Quý và Nguyễn Đồng Hưng, 2012). Chất lượng một số loại than ở Việt Nam 

được trình bày tại bảng 3.  

Bảng 3. Hàm lượng trung bình của một số thành phần trong than Việt Nam 

Chỉ tiêu Than bùn Than lignit Than bitum Than antraxit 

Độ tro (%) 25,5 11,84 24,87 17,5 

Chất bốc (%) 50 42,86 32,69 7,62 

Nhiệt lượng 

(kcal/kg) 
4360 6022 8177 8300 

Cacbon (%) 17,29   91,89 

Nitơ (%) 1,2    

Lưu huỳnh (%) 1,7 0,59 2,04 0,54 

Phốt pho (%) 0,001    

Nguồn: Nguyễn Sỹ Quý và Nguyễn Đồng Hưng, 2012 

Như vậy có thể thấy than antraxit là loại than có hàm lượng lưu huỳnh thấp nhất trong 4 

loại than ở Việt Nam. Than antraxit có trữ lượng và tiền năng lớn, phân bố chủ yếu ở Quảng 

Ninh. Hiện nay, phần lớn các nhà máy nhiệt điện than sử dụng than antraxit, một số ít còn 

lại sử dụng than bitum hoặc than lignit. Than antraxit của Việt Nam chỉ có nhiệt trị tương 

đương với than bitum hoặc á bitum của một số quốc gia khác, độ tro cao hơn và chất bốc 

thấp hơn. Trong một nghiên cứu của Viện Năng lượng thực hiện năm 2015 thì việc trộn than 

antraxit nội địa với than nhập khẩu cho thấy chỉ tiêu SOx có xu hướng thấp hơn bởi hàm 

lượng lưu huỳnh trong than nhập khẩu nhỏ hơn. Riêng các chỉ tiêu NOx và CO thì thấp hơn 

từ 10 – 15 % (Nguyễn Chiến Thắng và Hoàng Tiến Dũng, 2015). 

Hiện nay, 13 trong số 16 lò CFB liệt kê ở Phụ lục 1.1 sử dụng than bitum. Theo Đề án sử 

dụng than cho các nhà máy nhiệt điện của Bộ Công thương, Việt Nam có 28 nhà máy sử 

dụng hoàn toàn than nội địa, trong đó có 11 nhà máy được cấp chủ yếu là than cám 4b và 

than cám 5; 15 nhà máy dùng than cám 6 và 2 nhà máy sử dụng than cám 7. Việt Nam có 7 



   

14 

 

nhà máy sử dụng than phối trộn giữa than nội địa và than nhập khẩu và 33 nhà máy sử 

dụng hoàn toàn nguồn than nhập khẩu.  

Hiện nay chưa có nhiều minh chứng rõ rệt trong việc giảm phát thải các chất độc hại ra 

môi trường của việc đốt than nhập khẩu. Chính vì vậy việc nhập khẩu một lượng than lớn 

cho ngành nhiệt điện không những chưa thể đảm bảo bảo vệ môi trường mà còn đe dọa đến 

an ninh năng lượng của nước ta bởi phải phụ thuộc vào nguồn than từ nước ngoài.  

3.1.1.2. Công nghệ xử lý SO2 trong khói thải  

Công nghệ xử lý SO2 trong khói thải (Flue Gas Desulfurization – FGD) cho phép nhà 

máy duy trì SO2 phát thải ở mức thấp. Thông thường, công nghệ này có các dạng là xử lý 

theo phương pháp ướt, phương pháp khô, phương pháp bán khô, ngoài ra còn có phương 

pháp xử lý SO2 bằng nước biển. Công nghệ này được đưa vào ứng dụng lần đầu tiên năm 

1968 và hiện nay vẫn không ngừng được cải thiện, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu ngày càng 

khắt khe của thị trường toàn cầu. 

1/ Xử lý theo phương pháp ướt 

Hệ thống xử lý theo phương pháp ướt (wet srubbers) có khả năng xử lý SO2 rất hiệu quả. 

Hệ thống này sử dụng vôi sữa Ca(OH)2 hoặc đá vôi CaCO3. Sữa vôi hoặc huyền phù đá vôi 

sẽ phản ứng với SO2 trong bình hấp thụ. Vôi sữa có tiềm năng xử lý SO2 cao hơn đá vôi và  

giá thành cũng cao hơn.  

Trong tháp hấp thụ, khí SO2 được làm nguội, thấp hơn nhiệt độ hơi bão hòa, tạo ra khí 

SO2 ẩm và do đó, SO2 dễ dàng thu giữ lại tại tháp hấp thụ. Các tháp hấp thụ ướt hiện đại 

thường có khả năng loại bỏ SO2 tới 98% - 99% (EIA, 2007). Sản phẩm của quá trình hấp thụ 

là thạch cao (CaSO4.2H2O) và sản phẩm này thường sử dụng để sản xuất ván lát tường. 

Các quá trình xử lý SO2 bằng các chất hấp thụ theo phương pháp ướt có nhược điểm là 

nhiệt độ của khí thải bị hạ thấp, độ ẩm lại tăng cao nên dễ gây han gỉ thiết bị, máy móc. 

Thêm vào đó, hệ thống này cồng kềnh và phải đầu tư một khoản kinh phí lớn (Trần Ngọc 

Chấn, 2001).  

2/ Xử lý SO2 theo phương pháp bán khô  

Hệ thống xử lý SO2 theo phương pháp bán khô (Semi-dry system) hay còn gọi là bụi 

nước, phun chất hấp thụ bùn lỏng vào hệ thống ướt với hàm lượng chất hấp thụ trong bùn 

cao. Khi khí nóng tiếp xúc với bùn, nước trong bùn sẽ bốc hơi làm bùn trở nên rắn hơn. 

Lượng nước còn lại trên chất hấp thụ rắn sẽ nâng cao khả năng phản ứng của chất hấp thụ 

với SO2. Sản phẩm của quá trình này sẽ được thu gom bởi hệ thống lọc bụi túi vải hoặc lắng 

bụi tĩnh điện (EPA, 2011).  

Chất hấp thụ thường là các hợp chất của Canxi và Natri. Tuy nhiên, xử lý SO2 theo 

phương pháp bán khô thường sử dụng vôi bởi lẽ nó hấp thụ SO2 tốt hơn đá vôi mà rẻ hơn 

các hợp chất của Natri. Hiệu suất xử lý SO2 của hệ thống lọc bán khô thấp hơn một chút so 

với hệ thống xử lý ướt, khoảng 80 – 90% (Nescaum, 2011). Một hệ thống xử lý bán khô đơn 

lẻ thường áp dụng cho nhà máy có công suất nhỏ hơn 200MW (IEA, 2001). Chi phí đầu tư và 

vận hành của hệ thống này thấp hơn hệ thống xử lý ướt bởi không cần phải đầu tư thiết bị 

thu gom sản phẩm ướt. Ở Việt Nam hiện nay chưa có nhà máy nào áp dụng phương pháp 

xử lý bán khô này.  

3/ Xử lý SO2 theo phương pháp khô  

Nguyên lý của phương pháp xử lý theo phương pháp khô (dry scrubbers) dựa vào phản 

ứng giữa SO2 ẩm với Ca(OH)2 khan hoặc CaO để tạo thành muối canxi sunphit hay sunphat 

(CaSO3 hoặc CaSO4) dưới dạng bụi và tách chúng ta khỏi dòng khí bằng các thiết bị loại bỏ 

bụi. Thông thường, sản phẩm phản ứng và lượng vôi dư thừa từ quá trình xử lý sẽ được thu 
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giữ tại hạ lưu của hệ thống loại bỏ bụi. Hệ thống xử lý khô hiện đại có tỷ lệ thu giữ SO2 lên 

tới 90% hoặc lớn hơn (Nescaum, 2011). Trước đây, hệ thống xử lý khô chủ yếu được sử dụng 

để xử lý khí thải của than có hàm lượng lưu huỳnh thấp, bởi chất hấp thụ của hệ thống này 

đắt hơn so với chất hấp thụ sử dụng ở hệ thống xử lý ướt. Một dạng khác của hệ thống xử lý 

khô là hệ thống xử lý khô tuần hoàn (circulating dry scrubber systems – CDS). Theo đó, 

nước và vôi sữa bơm vào một cách riêng rẽ và phương pháp này có khả năng loại bỏ SO2 lên 

tới hơn 95%. Phương pháp xử lý khô có nhiều lợi ích như loại bỏ các khí thải nguy hại, đặc 

biệt là bụi, hơi thủy ngân và khí hidro clorua. Sản phẩm quá trình xử lý là thạch cao và được 

thải riêng rẽ so với tro bay.  

 
Hình 9. Sơ đồ công nghệ FGD – Xử lý theo 

phương pháp ướt 

 
Hình 10. Sơ đồ công nghệ FGD – Phương 

pháp khử khô 

(Nguồn: Nescaum, 2011) 

 

4/ Xử lý SO2 bằng nước biển 

Tại Việt Nam, công nghệ xử lý SO2 bằng đá vôi là công nghệ phổ biến. Gần đây, công 

nghệ xử lý SO2 bằng nước biển cũng được áp dụng cho các nhà máy sát bờ biển và Nhà máy 

Vũng Áng 1 là nhà máy nhiệt điện đầu tiên của Việt Nam đang ứng dụng công nghệ này.  

Hệ thống xử lý SO2 bằng nước biển có một số ưu điểm sau: 

- Công nghệ đơn giản, không cần chất xúc tác rắn để hấp thụ, quản lý đơn giản. 

- Hệ thống bền vững, tin cậy, theo thống kê thì hệ số khả dụng đạt tới 100%. 

- Hiệu suất xử lý cao, có thể lên đến 99%. 

- Phù hợp với những nhà máy điện được xây dựng gần biển, thích ứng với loại nhiên 

liệu có hàm lượng lưu huỳnh trong than không vượt quá 1,5%.  

Giải pháp này áp dụng cho những nhà máy nhiệt điện xây dựng sát trên bờ biển. Trong 

các nhà máy nhiệt điện than đang vận hành hiện nay, có 3 nhà máy áp dụng phương pháp 

xử lý SO2 bằng nước biển là Vũng Áng 1, Duyên Hải 1 và Vĩnh Tân 2.  

5/ Cải tiến hệ thống xử lý ướt hiện có 

Hệ thống xử lý SO2 phương pháp ướt hiện đại có khả năng loại bỏ SO2 đến 98%, thậm 

chí còn cao hơn. Hiệu suất loại bỏ SO2 của hệ thống xử lý ướt sử dụng đá vôi đã được nâng 

cao đáng kể từ những năm 1970. Theo đó, có rất nhiều cơ hội để nâng cấp hệ thống xử lý 

SO2 của những nhà máy xây dựng từ những năm 1970 và 1980 tại Mỹ. Ưu điểm của phương 

pháp này là có khả năng xử lý SO2 một cách đáng kể với một mức giá thấp hơn nhiều so với 

lắp đặt một hệ thống mới mà lại tiết kiệm thời gian.  
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Các công nghệ FGD chủ yếu phát triển vào những năm 1970 và 1980 tại châu Âu (Đức), 

Mỹ và Châu Á (Nhật Bản) (Baege và Twyford, 2016).  

3.1.1.3. Công nghệ phun chất hấp thụ khô  
Công nghệ phun chất hấp thụ khô (Dry Sorbent Injection – DSI) để phản ứng với SO2 với 

thiết bị kiểm soát bụi ở hạ lưu để thu giữ sản phẩm của quá trình xử lý. Ngoài ra, DSI rất có 

hiệu quả trong việc thu giữ các khí loại khí thải axit như HCl và HF (Nescaum, 2011).  

Chất phản ứng thông dụng nhất của công nghệ này là Trona, là sản phẩm khi kết hợp 

Na2CO3 với NaHCO3. Thiết bị DSI khá đơn giản và không tốn kém khi so sánh với một máy 

lọc khí đốt (ICAC, 2010). Không giống như các máy lọc khí đốt cần thêm các buồng phản 

ứng bổ sung, phản ứng DSI xảy ra trong các ống dẫn khí và thiết bị kiểm soát khí thải hiện 

có. Hệ thống phun cơ bản có thùng chứa thường có giá khoảng 20$/kW. Trong một số 

trường hợp, nếu cần thêm thiết bị chứa thì chi phí đầu tư ban đầu cho hệ thống DSI sẽ tăng 

lên cao hơn nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với hệ thống khử ướt hoặc khô. Tuy nhiên, các 

chất phản ứng của DSI có giá cao hơn so với hệ thống khử ướt hoặc khô. 

Bảng 4. Các công nghệ xử lý SO2 

Loại 

Sử dụng 

than 

chứa ít 

lưu 

huỳnh 

Phun chất hấp 

thụ khô (DSI) 
Khô Bán khô Ướt 

Sử 

dụng 

nước 

biển 

Hiệu 

quả xử 

lý 

 

90% khi áp 

dụng cùng hệ 

thống vải lọc 

≥ 90% 80 – 90% 

>95%, có khi 

đạt 98% - 

99%  

99% 

Chất 

phản 

ứng 

Không 

Trona, sodium 

bicarbonate, 

hydrated lime 

Hydrated 

lime 

Lime, 

limestone 

Limestone, 

lime, caustic 

soda 

Nước 

biển 

Chi phí 

đầu tư 

ban đầu 

Thấp 
Thấp đến trung 

bình (20$/kW) 

Cao 

(420$/kW 

cho tổ máy 

500MW) 

Thấp hơn 

hệ thống 

khử ướt 

Cao 

(500$/kW 

cho tổ máy 

500MW) 

 

Đa lợi 

ích 

Có thể 

hạn chế 

NOx, 

HCl và 

HF 

Khử NOx và 

HCl và HF, Hg, 

loại bỏ Cl, tiền 

dioxins/furans 

Khả năng 

thu giữ SO2 

và Hg cao, 

khả năng 

thu giữ bụi 

và HCl cao 

 

Khả năng 

thu giữ SO2 

là cao nhất, 

khả năng 

thu giữ HCl 

và Hg cao, 

có khả năng 

thu giữ bụi 

 

3.1.2. Công nghệ kiểm soát các oxit nitơ (NOx) 

Các oxit Nitơ (NOx) là một tiền thân của mưa axit và là một tác nhân tạo ra ozone mặt 

đất – thành phần chính của sương mù (Nescaum, 2011). Các oxit Nitơ bao gồm N2O, NO và 

NO2. Sự phát thải NO là khác nhau tùy thuộc vào điều kiện nồi hơi và thường phụ thuộc 

vào nhiệt độ của ngọn lửa, không khí dư thừa hoặc nồng độ oxy trong hệ thống, tỷ lệ tải của 

lò hơi, hàm lượng Nitơ trong than và tỉ lệ khí làm mát. Để giảm phát thải NOx dưới mức 
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quy định của quy chuẩn, thường phải áp dụng cả biện pháp giảm hình thành NOx trong 

buồng đốt và biện pháp xử lý NOx bên ngoài buồng đốt.  

3.1.2.1. Kiểm soát trong quá trình đốt cháy  

Kiểm soát trong quá trình đốt cháy (combustion controls) hạn chế sự hình thành NOx 

trong buồng đốt và thường là sự lựa chọn đầu tiên cho việc kiểm soát NOx bởi chúng có giá 

thành rẻ hơn kiểm soát sau quá trình đốt cháy. Đối với hầu hết các dạng kiểm soát trong quá 

trình đốt cháy, một khi đã lắp đặt thì không tốn chi phí vận hành bởi công nghệ này không 

sử dụng chất phản ứng hay chất xúc tác. Hệ thống được đặt ở bên trong buồng đốt chứ 

không đặt ở ống dẫn khí xả. Công nghệ này bao gồm cả phương pháp lò đốt ít phát thải 

NOx (low NOx burners – LNB), không khí nóng (over-fire air – OFA) và tách không khí 

nóng (separated over-fire air – SOFA). Công nghệ tái đốt cũng là một lựa chọn, nhưng nó 

làm giảm về phương diện hóa học của NOx trong khu vực đốt sơ cấp. Công nghệ tái đốt có 

thể cũng có thể tận dụng khí tự nhiên.  

Chi phí đầu tư ban đầu của các công nghệ kiểm soát này sẽ khác nhau. Tuy nhiên, chi 

phí đầu tư ban đầu thường thấp hơn công nghệ kiểm soát NOx sau quá trình cháy.  

3.1.2.2. Kiểm soát NOx sau quá trình cháy  

Một hệ thống kiểm soát NOx trong quá trình đốt cháy có thể có những giới hạn nhất 

định. Chính vì vậy, kiểm soát NOx sau quá trình đốt cháy (post-combustion controls) là cần 

thiết để đạt được mục tiêu giảm NOx phát thải xuống thấp nhất có thể. Kiểm soát NOx 

trong quá trình đốt cháy và kiểm soát NOx sau quá trình đốt cháy có thể được sử dụng kết 

hợp với nhau. 

1/ Công nghệ khử NOx chọn lọc có xúc tác 

Công nghệ khử NOx chọn lọc có xúc tác (Selective Catalytic Reduction – SCR) thông 

thường bao gồm các bước: (1) trao đổi và ổn định nhiệt, (2) trộn đều hỗn hợp khí, (3) oxi hóa 

khử có xúc tác và (4) thải (Trần Hồng Côn, 2006). Hệ thống SCR sử dụng ammonia (NH3) 

làm chất phản ứng và phản ứng với NOx trên bề mặt chất xúc tác. Lò phản ứng xúc tác SCR 

được lắp đặt tại nơi có nhiệt độ khoảng 315oC – 371oC, thường đặt sau bộ phận tiết kiệm và 

trước máy gia nhiệt của lò hơi. Các chất xúc tác của hệ thống SCR phải được thay thế định 

kỳ, thông thường là 2 – 3 năm một lần. Nhiều lớp chất xúc tác được sử dụng để làm tăng 

phản ứng bề mặt và hiệu quả kiểm soát NOx. Chi phí đầu tư ban đầu của một hệ thống SCR 

thay đổi trong phạm vi rộng, phụ thuộc vào mức độ phức tạp của thiết bị hỗ trợ. Một số 

thiết bị hỗ trợ có giá dưới 100$/kW, trong khi một số loại khác có giá 200$/kW (Marano và 

Sharp, 2006).  

2/ Công nghệ khử NOx chọn lọc không có xúc tác  

Công nghệ khử NOx chọn lọc không có xúc tác (Selective Non Catalytic Reduction – 

SNCR) là một công nghệ khác của công nghệ khử NOx sau quá trình cháy. Công nghệ này 

thường loại bỏ được 25 – 30% NOx đối với các bộ phận trang bị cho lò LNB. SNCR khử NOx 

nhờ phản ứng của Urea hoặc amonia ở nhiệt độ khoảng 1800oF – 2000oF (982oC – 1093oC). 

Bởi vậy, Urea hay Ammonia tự động được phun vào khu vực buồng đốt sau khi cháy và 

cũng giống như SCR, sản phẩm của quá trình khử là Nitrogen và nước.  

Chi phí đầu tư ban đầu của hệ thống SNCR thường ít hơn hệ thống SCR rất nhiều, 

khoảng 10$ - 20$/kW hay khoảng 4$ triệu đô cho một nhà máy 200MW. Chi phí vận hành 

chủ yếu là chi phí cho Urea và Ammonia. SNCR được ứng dụng nhiều nhất cho các lò hơi 

bé, một phần bởi  SCR có giá khá cao để ứng dụng cho những lò bé. Hệ thống SNCR tương 

đối đơn giản và có thể lắp đặt trong khoảng 12 tháng.  
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Hiện nay, nước ta chưa có nhà máy nhiệt điện than nào áp dụng công nghệ SNCR. 

3/ Hệ thống tích hợp SNCR/SCR 

SNCR và SCR có thể được kết hợp trong một hệ thống “tích hợp”. Trong trường hợp 

này, một lớp chất xúc tác mỏng được lắp đặt tại ống dẫn hạ lưu của hệ thống SNCR. Với 

chất xúc tác tại hạ lưu, hệ thống SNCR có thể giúp tăng hiệu suất xử lý loại bỏ NOx trong 

khi sử dụng chất xúc tác SCR để giảm thiểu lượng Ammonia (NH3) không mong muốn 

thoát từ hệ thống SNCR. Mặc dù thông qua hệ thống SCR, lượng NOx cũng giảm đi nhưng 

chức năng của hệ thống SCR trong trường hợp này chủ yếu là làm giảm lượng NH3 đến một 

mức độ có thể chấp nhận được. Công nghệ “tích hợp” SNCR/SCR này không chỉ có hiệu quả 

cho việc loại bỏ NOx mà còn có nhiều lợi ích khác mà một hệ thống SNCR hay SCR đơn lẻ 

không thể đạt được. SNCR chỉ đơn thuần loại bỏ được NOx, trong khi đó, SCR có thể làm 

tăng cường quá trình oxi hóa của Thủy ngân, đặc biệt là đối với nhà máy sử dụng các loại 

than mỡ. Hiệu quả của quá trình oxi hóa Thủy ngân là tăng cường khả năng thu giữ Thủy 

ngân của hệ thống FGD. Xúc tác SCR còn có thể giúp giảm thiểu phát thải dioxin và furans 

(Hartenstein, 2003; Buekens, 2009). 

Bảng 5. Các công nghệ kiểm soát NOx 

Loại 
Kiểm soát trong 

quá trình đốt cháy 

Công nghệ khử 

NOx chọn lọc có 

xúc tác (SCR) 

Công nghệ khử 

NOx chọn lọc 

không có xúc tác 

(SNCR) 

Công nghệ 

tích hợp 

SNCR/SCR 

Phương 

pháp 

Khử NOx trong 

quá trình cháy  

Chất hấp thụ phản 

ứng với NOx 

ngang qua nền chất 

xúc tác 

Chất phản ứng 

phun vào lò và 

phản ứng với 

NOx 

 

Chất phản 

ứng 
Không 

Ammonia (hoặc 

Urea chuyển hóa 

thành Ammonia) 

Urea hoặc 

Ammonia 
 

Hiệu quả xử 

lý 
 ≥ 90% 25% - 30%  

92% SO2, 98% 

Hg, 95% SO3 

và HCl 

Chi phí đầu 

tư ban đầu 

Thấp đến trung 

bình (10$ - 

50$/kW) 

Cao (100$ - 

200$/kW) 

Thấp (10$-

20$/kW, hay ít 

hơn 4.000.000$ 

cho nhà máy 

200MW) 

349$/kW 

Đa lợi ích 

Tác động đến Hg, 

CO và tiền thân 

của dioxins/ 

furans 

Oxi hóa Hg, khử 

dioxins/furans 
Không  

 

Trong số 20 nhà máy nhiệt điện than đang hoạt động tại nước ta, có 2 nhà máy đang áp dụng 

công nghệ LNB là Hải Phòng 1 và Hải Phòng 2, chưa có nhà máy nào áp dụng công nghệ SNCR và 

có 10 nhà máy đang áp dụng công nghệ SCR là Phả Lại 2, Uông Bí mở rộng, Quảng Ninh 2, 

Formosa Đồng Nai, Formosa Hà Tĩnh, Duyên Hải 1, Mông Dương 2, Nghi Sơn 1, Vĩnh Tân 2 và 

Vũng Áng 1 (Phụ lục 1.2). 
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3.1.3. Công nghệ kiểm soát thủy ngân 

Thủy ngân thường bị xử lý nhờ sử dụng bột than hoạt tính và sản phẩm của quá trình 

này được loại bỏ bởi thiết bị lọc bụi ở hạ lưu. Bên cạnh đó còn có phương pháp bơm 

halogen.  

3.1.3.1. Phun than hoạt tính  

Phun than hoạt tính (Activated Carbon Injection – ACI) đang được dùng để thu giữ Hg 

bằng cách chuyển đổi một số ion thể khí và nguyên tố Hg thành hạt bao thủy ngân, mà các 

hạt này sẽ được thu gom tại hạ lưu hệ thống lọc bụi. Một hệ thống ACI tương đối đơn giản 

và không tốn kém, bao gồm thiết bị lưu trữ, hệ thống vận chuyển khí nén và bộ phận phun 

gồm nhiều vòi phun. Chi phí đầu tư một hệ thống ACI vào khoảng 5$/kW.  

3.1.3.2. Bơm Halogen 

Đối với các ứng dụng mà không đủ halogen cho việc chuyển đổi từ nguyên tố Hg sang 

ion, việc thêm halogen là điều cần thiết để tăng hiệu suất chuyển đổi Hg sang ion bởi ACI. 

Bảng 6. Các công nghệ kiểm soát Thủy ngân 

Loại 
Phun than hoạt tính  

(Activated carbon injection-ACI) 

Bơm Halogen  

(Halogen addition) 

Phương pháp 

Thanh hoạt tính sẽ hấp thụ khí 

Hg, chuyển thành hạt Hg  và được 

hấp thụ ở hạ lưu hệ thống kiểm 

soát bụi 

Halogen (Br) được bơm vào 

khí thải, làm tăng khả năng oxi 

hóa Hg, làm dễ dàng thu giữ 

tại hạ lưu hệ thống kiểm soát 

bụi 

Chất phản ứng Bột than hoạt tính Halogen 

Hiệu quả xử lý 80% - 95%  

Chi phí đầu tư ban 

đầu 
Thấp (5$/kW) Không đáng kể 

Đa lợi ích Có thể thu giữ dioxins/furans Không 

 

Hiệu quả của các công nghệ xử lý chỉ đạt khi các nhà máy tuân thủ nghiêm ngặt việc vận 

hành các hệ thống này. Tại Việt Nam hiện nay chưa thấy áp dụng phương pháp này. 

3.1.4. Công nghệ kiểm soát khí thải axit 

Các axit mạnh sinh ra trong quá trình đốt cháy than chứa halogen là HCl và HF. Đối với 

con người, khi hít phải HCl, chất này đi theo đường khí quản vào trong phổi kết hợp với các 

túi khí ngăn cản sự hô hấp và gây phù các tế bào phế quản. Hít phải hơi HCl có thể làm cho 

cơ thể bị nhiễm độc. Dưới tác dụng kích thích cục bộ, HCl sẽ gây bỏng, sưng tấy, tụ máu, 

trường hợp nặng có thể dẫn đến hiện tượng phổi bị mọng nước. Trường hợp nặng có thể 

làm tê liệt tuần hoàn dẫn đến tử vong. HCl gây co thắt thanh quản, viêm phế quản kích 

thích, phù phổi.  

Cũng giống như hàm lượng Hg, hàm lượng các halogen trong than cũng rất khác nhau 

tùy thuộc vào loại than. Tại Mỹ, Clo là mối quan tâm lớn nhất bởi hàm lượng Clo trong than 

cao hơn hẳn các loại halogen khác. Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ đã đề xuất điều lệ khí 

độc cho các nhà máy điện than, trong đó thiết lập giới hạn phát thải HCl. Hạn chế phát thải 

HCl cũng có nghĩa hạn chế sự phát thải của các khí axit khác.  
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3.1.4.1. Phun chất hấp thụ khô  

 Phương pháp DSI hấp thụ khí axit rất hiệu quả nhờ sử dụng Trona, Ca(HCO3)2 hoặc 

Ca(OH)2. Mặc dù công nghệ DSI hiện chưa được sử dụng rộng rãi như các công nghệ khác 

nhưng DSI là một công nghệ thực sự có hiệu quả trong việc kiểm soát khí thải axit HCl và 

HF. Khả năng loại bỏ HCl của DSI có thể lên tới 98% (Kong và cộng sự, 2008). 

DSI có thể loại bỏ khí axit hiệu quả nhờ việc sử dụng kết hợp cùng hệ thống kiểm soát 

bụi. Tỷ lệ thu giữ HCl và SO2 khi sử dụng kết hợp cùng hệ thống ESP lần lượt khoảng 90% 

và 60%. Đối với túi vải lọc, DSI có hiệu quả loại bỏ tương tự nhưng tỷ lệ xử lý lại thấp hơn 

(Davidson, 2010).  

Bảng 7. Công nghệ kiểm soát khí thải axit 

Loại 
Phun chất hấp phụ 

khô (DSI) 

Khử khô kết hợp túi 

vải lọc 
Khử ướt 

Phương pháp 

Thu giữ SO2 ở tỉ lệ 

trung bình, tại hạ lưu 

thiết bị kiểm soát bụi 

Sử dụng chất phản 

ứng và nước để thu 

giữ khí axit và sản 

phẩm khô được thu 

lại ở hạ lưu túi vải 

lọc. 

Sử dụng chất phản 

ứng và nước để 

thu giữ khí axit 

Chất phản ứng 
Trona, NaHCO3, 

Ca(OH)2 
Ca(OH)2 

CaCO3, Ca(OH)2, 

NaOH 

Hiệu quả xử lý 98% HCl, ~90% HF   

Chi phí đầu tư ban 

đầu 
Thấp đến trung bình Cao Cao 

Đa lợi ích 

Khử NOx và HCl và 

HF, Hg, loại bỏ Cl, 

tiền dioxins/furans 

Khả năng thu giữ SO2 

và Hg cao (đặc biệt 

đối với than bitum), 

khả năng thu giữ bụi 

và HCl cao 

Khả năng loại bỏ 

SO2 là cao nhất, 

tiếp đến là HCl và 

Hg cao, có khả 

năng loại bỏ bụi 

3.1.5. Công nghệ xử lý bụi 

Hiện nay có nhiều phương pháp xử lý bụi trong công nghiệp như phương pháp lọc bụi 

túi vải, phương pháp lọc bụi bằng nước, phương pháp lắng bụi tĩnh điện… Trong các 

phương pháp xử lý bụi trên thì phương pháp lắng bụi tĩnh điện đang được sử dụng phổ 

biến bởi phương pháp này cho hiệu suất xử lý bụi cao nhất.  

3.1.5.1. Lắng bụi tĩnh điện 

Để xử lý bụi (tro bay) tại các nhà máy nhiệt điện, công nghệ phổ biến hiện nay là lắng 

bụi tĩnh điện (Electrostatic Precipitator – ESP) hay còn được biết đến là hệ thống lọc bụi tĩnh 

điện. Đây cũng là công nghệ chung được áp dụng tại rất nhiều nước tiên tiến trên thế giới. 

Ưu điểm của lắng bụi tĩnh điện là hiệu suất tốt, khả năng loại bỏ bụi rất cao có thể lên tới 

hơn 99,7%.  

Thiết bị lắng bụi tĩnh điện sử dụng một tấm truyền điện để tách riêng các hạt bụi trong 

dòng thải khí nhờ tác dụng của điện trường. Hầu hết các thiết bị lắng bụi tĩnh điện được lắp 

ở hạ lưu của máy làm nóng khí, nơi nhiệt độ của khí thải thường ở mức 130oC – 180oC (270oF 

– 350oF) (STAPPA-ALAPCO, 2006).  
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Hiệu quả của một hệ thống lắng bụi tĩnh điện phụ thuộc một phần vào điện trở suất của 

bụi trong khí thải. Đối với than chứa lượng lưu huỳnh từ trung bình đến cao thì phát thải ra 

lượng bụi dễ dàng kiểm soát hơn. Đối với loại than chứa ít lưu huỳnh thì phát thải ra tro bay 

– các hạt bụi nhẹ làm cho việc kiểm soát khó khăn hơn. Hiệu quả của hệ thống lắng bụi cũng 

phụ thuộc vào kích thước của hạt bụi. Hệ thống lắng bụi tĩnh điện có thể thu giữ 80% - 95% 

lượng bụi PM2.5 trong tổng lượng bụi thu giữ được (STAPPA-ALAPCO, 2006).  

 

Đến nay, tại tất cả các nhà máy điện tại nước ta đều đã được lắp đặt hệ thống lắng bụi tĩnh điện 

ESP. Trong thời gian tới, tại các dự án nhà máy nhiệt điện sắp đưa vào vận hành như: Duyên Hải 3, 

Duyên Hải 3 mở rộng, EVN sẽ đưa toàn bộ các thiết bị xử lý bụi, khí thải hoạt động với hiệu suất 

thiết kế ngay từ giai đoạn khởi động lò. 

3.1.5.2. Phương pháp lọc bụi bằng túi vải  

Một túi vải lọc, thường được biết đến là buồng túi lọc (fabric filter/baghouse), bẫy bụi 

lẫn trong dòng khí thải trước khi chúng thoát khỏi ống khói. Túi được làm từ vải dệt hoặc 

nỉ, có hình trụ hoặc dẹt và được giữ bởi các khung túi lọc. Hệ thống bao gồm một phễu thu 

bụi và cơ chế làm sạch, loại bỏ bụi định kỳ.  

Một bộ vải lọc của một nhà máy nhiệt điện than có thể thu giữ 99% tổng lượng bụi phát 

thải, trong đó bụi PM2.5 chiếm 99% - 99,8% tổng lượng bụi (STAPPA-ALAPCO, 2006). Thiết 

bị này có ưu điểm là hiệu suất cao, không phụ thuộc vào đặc tính của tro bụi; nhược điểm là 

tiêu hao nhiều điện năng do tổn thất áp suất qua túi lọc lớn và thường xuyên phải thay thế 

các túi lọc.  

Một buồng túi lọc nâng cấp thường có giá cao hơn việc bổ sung thêm một túi lọc ở hạ 

lưu. Tuy nhiên, do vật liệu và cấu trúc của một buồng túi lọc chỉ là một phần của tổng chi 

phí nâng cấp của bất kì buồn túi lọc nào nên hầu hết các chi phí là như nhau (ống dẫn, quạt 

tăng áp, giảm chấn, sửa hệ thống điện…). Tăng kích thước bộ lọc vài lên 50% (tương đương 

thay đổi tỷ lệ không khí/vải từ 6 xuống còn 4) có thể làm tăng 15 – 20% chi phí dự án. 

Thay vì thay thế một hệ thống ESP bằng hệ thống túi vải lọc, một nhà máy nhiệt điện sử 

dụng ESP có thể lắp đặt thêm túi lọc hạ lưu của hệ thống ESP. Bộ phận này sẽ thu giữ bụi 

mà hệ thống ESP không xử lý được. Túi lọc hạ lưu cải tiến cần phải lắp đặt thêm các ống 

dẫn, quạt tăng áp và hệ thống túi lọc. Chi phí sẽ khác nhau phụ thuộc vào số lượng ống dẫn 

lắp đặt. Ví dụ một hệ thống túi vải lọc lắp đặt ở 3 nồi hơi 90MW tại nhà máy Presque Isle 

Power Plant tại Michigan có giá khoảng $125/KW (tổng là 2005$). Ở dự án này, lượng ống 

dẫn khá nhiều và dư thừa đáng kể (Wisconsin Electri Power Company, 2006). Đối với các 

nhà máy không có các đường ống dài thì chi phí lắp đặt sẽ thấp hơn.  

Công nghệ kiểm soát bụi, đặc biệt là túi vải lọc còn có thể thu giữ Hg. Hệ thống túi vải 

khi kết hợp với DSI còn làm tăng khả năng thu giữ các chất độc hại khác.   

Bảng 8. Các phương pháp kiểm soát bụi 

Loại Lắng bụi tĩnh điện (ESP) Túi vải lọc (Baghouse) 

Phương pháp Lực tĩnh điện thu giữ bụi Lọc bụi, hiệu quả cao 

Hiệu quả xử lý 
99% tổng lượng bụi 

80%-95% bụi PM2.5 

99,9% lượng bụi 

99% - 99,8% bụi PM2.5  

Chi phí đầu tư ban đầu Cao  Cao (125$/kW) 

Đa lợi ích 
Có thể xử lý bụi có dính 

thủy ngân  

Hiệu quả cao trong xử lý Hg 

và các loại chất nguy hại gây 

ô nhiễm không khí (HAPs) 
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Trong quá trình vận hành nhà máy nhiệt điện than phát thải một lượng bụi lớn ra môi 

trường. Bụi này bao gồm bụi than và tro bay. Bụi than phát sinh từ quá trình xếp dỡ nguyên 

vật liệu tại cảng và vận chuyển về nhà máy và bụi từ quá trình bốc dỡ và vận chuyển xỉ 

than, bùn thải từ hệ thống xử lý khí thải. Tro bay cũng là mối đe dọa lớn tới môi trường. 

Ước tính đối với một nhà máy công suất 1200MW một ngày hoạt động liên tục sẽ thải ra hơn 

3000 tấn tro bay, trong đó nếu áp dụng ESP hiệu suất 99,75% thì lượng tro bay phát thải ra 

môi trường cũng tới hơn 7,6 tấn.  

Tại nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, kết quả khảo sát về tình hình ô nhiễm không khí của các hộ gia 

đình ở 4 xã Tam Hưng, Ngũ Lão, Lập Lễ và Minh Đức cho thấy 91,07% các hộ được hỏi cho rằng 

môi trường không khí quanh họ đang bị ô nhiễm với những biểu hiện mà người dân quan sát được 

như: nhiều khói bụi hơn; có mùi khó chịu và khiến cho tầm nhìn giảm. Có tới 89,2% người dân cho 

rằng nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm không khí là do nhà máy nhiệt điện than (GreenID, 2015).  

3.1.6. Phương pháp kiểm soát CO2 

Có 3 cách để giảm sự phát thải CO2 từ các nhà máy nhiệt điện than là: 1/ Chuyển đổi 

nhiên liệu (thay thế một phần hoặc toàn bộ nhiên liệu bằng nhiên liệu chứa ít carbon như 

sinh khối hay khí tự nhiên); 2/ Nâng cao hiệu quả của nhà máy nhiệt điện than (do đó làm 

giảm CO2 phát thải trong khi vẫn đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu phát điện); 3/ Thu hồi và 

lưu trữ CO2 (thu hồi CO2 trong khói thải và lưu trữ chúng bằng nhiều biện pháp khác nhau).  

3.1.7.1. Chuyển đổi nhiên liệu 

Các nhà máy nhiệt điện than có thể tái cấu trúc để vận hành sử dụng khí tự nhiên. Khí 

tự nhiên có nhiều nhiệt lượng hơn than, lượng nhiệt này cung cấp bởi hydro chứ không phải 

carbon như than và chính vì vậy phát thải CO2 ít hơn. Tuy nhiên, để một lò hơi đốt than 

cũng sử dụng được cho đốt khí tự nhiên thì đòi hỏi sửa đổi đáng kể. Với một số cải tiến nhỏ, 

các nhà máy nhiệt điện than có thể thêm 5% - 10% sinh khối vào cùng với than. Sử dụng 

năng lượng sinh khối làm giảm hơn một nửa lượng CO2 phát thải so với năng lượng hóa 

thạch (Gustavsson và cộng sự, 1995).  

Công nghệ trộn sinh khối với than hiện đã được thương mại hóa với nhiều công ty tư 

vấn, công ty xây lắp có kinh nghiệm trong lĩnh vực này như Ecofys (Anh), Alstom (Pháp), 

Dong Energy (Đan Mạch), Doosan (Hàn Quốc)… Một ví dụ về nhà máy tiêu biểu sử dụng 

công nghệ này là Nhà máy nhiệt điện Drax (Anh). Tỉ lệ trộn sinh khối ban đầu của nhà máy 

là 10% tương đương với 400 MW công suất của nhà máy được vận hành bằng sinh khối (chủ 

yếu là gỗ vụn và viên nén). Hiện nay thì 2 tổ máy của nhà máy đã thành công trong việc 

chuyển đổi từ than sang 100% sinh khối  (Trương An Hà và cộng sự, 2016). 

Tại Việt Nam, nhà máy nhiệt điện Ninh Bình áp dụng phương pháp trộn 5% rơm rạ với than, 

giúp cắt giảm phát thải khí nhà kính tương đương 7.000 tấn CO2/năm và lượng SO2, NOx và bụi 

phát thải giảm đáng kể. Việc trộng rơm rạ với than và cùng đốt để phát điện đã mang lại hiệu quả 

kinh tế cho nhà máy.  

3.1.7.2. Nâng cao hiệu quả của nhà máy nhiệt điện than 

Nâng cao hiệu quả của nhà máy nhiệt điện than làm giảm lượng CO2 phát thải mà vẫn 

đảm bảo đủ cung cấp nhu cầu sử dụng điện. Một số phương pháp để nâng cao hiệu quả 

như sau:  

- Nâng cấp phương tiện/ chức năng để tăng nhiệt độ của nhà máy nhiệt điện cũ; 

- Xây dựng lại các tuabin hơi và máy phát điện trong nhà máy; 

- Cải tiến kiểm soát quá trình đốt;  
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- Nâng cao chất lượng than bằng cách giảm hàm lượng nước hoặc tro, vì vậy sẽ sử 

dụng ít nhiệt lượng để làm bay hơi nước và đỡ bị mất nhiệt qua tro;  

Nâng cao hiệu quả có thể đạt được khi xây dựng nhà máy nhiệt điện than mới bằng 

cách:  

- Sử dụng thép hợp kim có chất lượng cao, cho phép hơi nước sản sinh ra ở nhiệt độ 

và áp suất cao hơn; 

- Sử dụng tuabin hơi có hiệu quả cao. Các nhà máy siêu tới hạn và trên siêu tới hạn sẽ 

có hiệu quả cao hơn công nghệ cận tới hạn trước đó; 

3.1.7.3. Thu hồi và lưu trữ CO2  

Thu hồi và lưu trữ CO2 (Carbon dioxide capture and storage – CCS) là một cách để giảm 

ảnh hưởng của phát thải CO2 từ các nhà máy nhiệt điện than. Thu hồi và lưu trữ CO2 có thể 

cắt giảm 60-70 kgCO2/MWh, khoảng hơn 90% CO2 thu hồi từ các nhà máy nhiệt điện hiện 

đại trong tương lai (IEA và CIAB, 2010). Hệ thống thu hồi và lưu trữ CO2 hoàn chỉnh bao 

gồm 3 bước: thu hồi, vận chuyển và lưu trữ (lưu trữ địa chất hoặc lưu trữ đại dương), ngoài 

ra còn có thể sử dụng CO2 cho công nghiệp, khoáng chất carbon.  

 
Hình 11. Các phương pháp thu hồi khí CO2 từ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch 

(Nguồn: IPCC, 2005) 

Bước đầu tiên của quá trình thu hồi và lưu trữ CO2 là thu hồi tại nguồn phát thải khí và 

nén lại để vận chuyển rồi tiến hành lưu trữ. Có 3 phương pháp cơ bản để thu hồi CO2 từ 

việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và/hoặc sinh khối như sau:  

• Thu khí CO2 sau khi đốt (Post-combustion CO2 capture): Thu khí CO2 từ khí thải của 

quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch và sinh khối thì được coi là thu khí sau khi đốt. Ở phương 

pháp này, khí thải sẽ đi qua một thiết bị chia tách CO2 nhờ chất hấp thụ hóa học và sau đó 

CO2 được dẫn vào bể chứa (IPCC, 2005).  

• Thu khí CO2 trước khi đốt (Pre-combustion CO2 capture): Thu khí CO2 trước khi đốt 

bao gồm phản ứng của nhiên liệu với oxy hoặc không khí và/hoặc hơi nước tạo ra khí tổng 
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hợp hay “khí nhiên liệu” (fuel gas) bao gồm CO và Hidro. CO phản ứng với hơi nước trong 

lò phản ứng xúc tác, gọi là một bộ chuyển đổi, tạo ra CO2 và H2. CO2 sau đó được tách riêng 

ra nhờ quá trình hấp thu vật lý hoặc hóa học, tạo ra loại nhiên liệu giàu hydro có thể được 

ứng dụng ở nhiều lĩnh vực như lò hơi, lò đốt, tuabin khí, động cơ và pin nhiên liệu. 

• Thu khí nhờ đốt nhiên liệu bằng oxy (Oxy-fuel combustion capture): Đối với thu khí 

nhờ đốt nhiên liệu bằng oxy, oxy tinh khiết được sử dụng để đốt nhiên liệu thay vì không 

khí, kết quả thu được khí thải chứa chủ yếu là CO2 và H2O. Nếu nhiên liệu được đốt với oxy 

tinh khiết, nhiệt độ ngọn lửa sẽ rất cao, nhưng khí thải giàu CO2 và/hoặc H2O có thể được tái 

tuần hoàn lại buồng đốt để điều hòa. Oxy cung cấp cho nhiên liệu thường được sản xuất 

nhờ sử dụng các thiết bị hiện đại  tách không khí ở nhiệt độ thấp.  

Công nghệ thu hồi và lưu trữ cacbon được thực hiện phổ biến nhất tại Mỹ. Một số nước 

khác cũng áp dụng công nghệ này là Nam Mỹ, Na Uy, Thụy Điển, Algeria, Saudi Arabia và 

Australia (Simon Evan, 2014). Tuy nhiên, việc áp dụng CCS làm tăng giá đầu tư của một nhà 

máy nhiệt điện  than lên đáng kể, điển hình là nhà máy nhiệt điện than Kemper của Mỹ phải 

đối mặt với việc chậm tiến độ và đội giá đầu tư lên gấp 3 lần so với thiết kế ban đầu. Theo 

giá năm 2002, việc áp dụng công nghệ thu hồi và lưu trữ carbon ước tính sẽ làm tăng chi phí 

phát điện lên khoảng 0,01 – 0,05 đô la Mỹ/kWh (Nescaum, 2011).  

Bảng 9. Các công nghệ kiểm soát khí thải nhà máy nhiệt điện than 

Công nghệ, phương pháp SO2 NOx CO2 Hg HCl PM Dioxin/Furans 

Kiểm soát trong quá trình cháy  x  x   x 

SNCR  x      

SCR  x  x   x 

Các phương pháp kiểm soát bụi    x  x x 

Sử dụng than chứa ít lưu huỳnh x x   x   

FGD ướt x   x x x  

FGD khô x   x x x*  

Phun chất hấp thụ khô (DSI) x x  x x  x 

Phun carbon hoạt tính (ACI)    x   x 

Thu hồi và lưu trữ CO2 (CCS)   x     

*Khi được sử dụng kết hợp với thiết bị kiểm soát bụi.  

3.2. Công nghệ xử lý chất thải rắn  
Chất thải rắn của quá trình đốt than bao gồm tro bay, tro đáy (bottom ash), xỉ đáy lò 

(boiler slags), và sản phẩm xử lý SO2 trong khói thải (thạch cao) (Kalyoncu, 2000).  

3.2.1. Phương pháp xử lý tro bay 

Một nhà máy nhiệt điện than công suất 500MW phát thải khoảng 200 tấn SO2, 70 tấn 

NO2, 500 tấn tro bay (Senapati, 2011). Thành phần của tro bay phụ thuộc chính vào chất 

lượng và loại than, điều kiện lò hơi và thiết bị tập trung tro. Tro bay có cỡ hạt rất mịn, 

thường được thổi ra ngoài lò hơi theo đường ống khí thải. Các thành phần chính của tro bay 

chủ yếu là các oxit của silic, nhôm, sắt và magie, chiếm khoảng 95-99% thành phần tro bay. 

Các thành phần khác của tro bay là titan, natri, kali và lưu huỳnh, chiếm khoảng 0,5-3,5% 

(Nawaz, 2013). Hiện nay, có 2 phương án để xử lý tro bay đó là loại bỏ và tận dụng. 
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3.2.1.1. Loại bỏ tro bay 

Trong các nhà máy nhiệt điện, tro bay được thu gom và loại bỏ bằng cách sử dụng hệ 

thống khô hoặc ướt. Trong hệ thống loại bỏ tro bay khô, thiết bị lắng bụi tĩnh điện ESP được 

sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất hiện nay giúp thu gom tro bay. Sau khi thu gom, tro bay 

được vận chuyển và loại bỏ ngay lập tức. Trong hệ thống loại bỏ tro bay ướt, tro bay được 

trộn với nước tạo thành dạng bùn, vận chuyển qua đường ống xuống bãi thải hoặc khu vực 

gom rác gần nhà máy. Phương pháp này rẻ hơn các phương pháp loại bỏ tro bay khác nên 

nó được sử dụng rộng rãi ở Ấn Độ (Nawaz, 2013).  

Trên thế giới, hơn 65% lượng tro bay bị loại bỏ bằng cách chôn lấp tại các bãi chôn lấp và 

bãi chứa tro (NDCC, 2011). Tại Việt Nam hiện nay, hầu hết các nhà máy áp dụng phương 

pháp loại bỏ tro bay bằng phương pháp khô, gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và đời 

sống của người dân (nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Phả Lại). 

3.2.1.2. Phương pháp tận dụng tro bay  

Việc tận dụng tro bay là việc cần thiết nên làm hiện nay. Với sản lượng và phương pháp 

loại bỏ tro bay như hiện nay thì không đảm bảo tính bền vững mà có thể dẫn đến một loạt 

các thảm họa môi trường. Với nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng, lượng tro bay lớn thải 

ra là không thể tránh được. Ở các nước phát triển, hơn 80% lượng tro bay được sử dụng để 

sản xuất gạch, gạch không nung, gạch cách điện, xây dựng đường xá, sử dụng cho bãi chôn 

lấp, làm đồ gốm, ứng dụng trong nông nghiệp… (NDCC, 2011). Trong khi đó, theo báo cáo 

của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài Nguyên môi trường năm 2017, tổng lượng tro bay phát 

thải ra môi trường năm 2016 của các nhà máy nhiệt điện than tại nước ta là 12.627.484 triệu 

tấn. Như vậy, lượng tro bay được tận dụng vẫn là một con số khiên tốn so với lượng tro 

phát thải ra môi trường.  

Ngày 29/8/2008, Thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số 121/2008/QĐ-TTg phê 

duyệt tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến 2020, trong đó yêu cầu vật liệu 

không nung đến 2020 phải chiếm từ 30 - 40% tổng số vật liệu xây dựng trong cả nước, là một 

tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển vật liệu không nung trong tương lai. Tuy nhiên, chất 

lượng tro sản xuất ra không đạt tiêu chuẩn nên công nghiệp xi măng không thể đón nhận. 

Ví dụ như tro bay của nhà máy nhiệt điện than Phả Lại, chỉ tiêu không cháy hết khá cao nên 

không đáp ứng được tiêu chuẩn làm vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, việc hạ thấp hàm 

lượng than cháy không hết trong tro là rất rất tốn kém, một số dự án đã tính đến những 

phương án tiên tiến hạ tỷ lệ than cháy không hết trong tro (sử dụng thiết bị lọc bụi tĩnh điện 

để tách than cháy không hết …) nhưng chưa thấy khả thi về mặt kinh tế. Vì vậy, các nhà 

máy nhiệt điện than đang phải đối mặt với vấn nạn tồn đọng tro xỉ chưa có cách giải quyết, 

bãi chứa tro xỉ ngày càng lớn, gây nhiều tác động xấu đến môi trường.  

 

Tại Việt Nam, hiện có một số nhà máy thu hồi chế biến tro bay và sản xuất gạch không nung từ 

tro xỉ đã được xây dựng vận hành ở gần một số nhà máy nhiệt điện như tại Nhà máy Sản xuất tro 

bay Phả Lại (8 dây chuyền tuyển tro bay, công suất 40.000 tấn/tháng), Nhà máy Chế biến tro bay 

Cao Cường (sử dụng nguồn tro của Nhà máy nhiệt điện Phả Lại, công suất 80.000 tấn sản 

phẩm/năm), xưởng tuyển tro bay của Ban Quản lý công trình Thủy điện Sơn La (sử dụng nguồn tro 

của Nhà máy nhiệt điện Phả Lại II, công suất 10.000 tấn/tháng), xưởng tuyển tro bay của Công ty 

CP Nhiệt điện Ninh Bình (sử dụng nguồn tro của Nhà máy Điện Ninh Bình, công suất 50.000 

tấn/năm), Công ty CP Sông Đà Cao Cường (dây chuyền sản xuất gạch AAC, công suất 

200.000m3/năm) và dây chuyền vữa khô trộn sẵn công suất 60.000m3/năm, nhà máy sản xuất gạch 

không nung 3 triệu viên/năm của Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn… (MOIT, 2016).  



   

26 

 

3.2.2. Tro đáy và xỉ đáy lò  

Tro đáy là sản phẩm đốt than ở đáy lò than phun. Tro đáy là loại vật liệu xốp, giống 

thủy tinh và có màu xám đen. Kích thước hạt tương tự với cát hoặc cát sạn (Babcock & 

Wilcox Company, 1978), cỡ hạt dao động từ 0,125 - 2mm. Chúng thường được dùng để thay 

thế cát trong sản xuất vật liệu không nung và làm nền đường, lấp đầm lầy (trobay.vn). Tại 

Việt Nam, tro đáy của nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn đã được ứng dụng trong làm đường, 

sản xuất gạch không nung. 

Có 2 loại lò hơi đáy ướt mà sản sinh ra xỉ đáy lò là tháo xỉ và thùng xoáy. Lò tháo xỉ  đốt 

than phun, trong khi đó lò thùng xoáy đốt than vụn. Thuật ngữ xỉ ướt đáy lò mô tả trạng 

thái nóng chảy của tro lấy ra từ đáy của buồng đốt. Cả hai kiểu nồi hơi đều có đáy/đế cứng 

với cửa xả cho phép xỉ đáy lò chảy vào thùng làm nguội bên dưới. Khi xỉ nóng chảy tiếp xúc 

với nước làm nguội, tro nhanh chóng bị rạn, kết tinh lại và tạo thành dạng viên. Các vòi 

phun nước áp lực cao rửa sạch xỉ đáy lò từ phễu vào một kênh dẫn rồi sau đó vận chuyển xỉ 

đến bồn thu gom để tiêu nước, nghiền hay sàng lọc và dự trữ (Moulton 1973). Xỉ đáy lò là 

một vật liệu thô có màu đen, góc cạnh và giống thủy tinh. Khi than vụn được đốt trong lò 

tháo xỉ , khoảng 50% lượng tro thải giữ lại trong lò như xỉ đáy lò. Trong một lò xoáy đốt 

than vụn, khoảng 70 – 85% lượng tro giữ lại trong lò như xỉ đáy lò (NETL 2006).  

Hiện nay, công đoạn thu gom và vận chuyển tro xỉ ra bãi chứa xỉ tại các nhà máy nhiệt 

điện ở nước ta đang sử dụng 2 giải pháp: thải xỉ khô (dùng ô tô chuyên dùng chở xỉ ra bãi xỉ 

khô) và thải xỉ ướt (xỉ được nghiền nhỏ đưa vào phễu xỉ cùng với nước, dùng bơm công suất 

lớn bơm đẩy trong đường ống thép đưa ra bãi xỉ ngập nước). Giải pháp thải xỉ ướt có nhiều 

ưu điểm hơn vì nó không phát tán bụi ra môi trường. Phương pháp thải xỉ khô dễ phát tán 

bụi ra môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân trong khu vực xung quanh nhà máy 

như đã xảy ra tại nhà máy điện Vĩnh Tân 2. Trong quá trình nhà máy vận hanh phải quản lý 

một đội xe chở xỉ rất phức tạp và tốn kém. 

Xem xét 1 nhà máy công suất 1200 MW trung bình tiêu thụ trên 3 tiệu tấn than/năm. Với 

loại than cám 5 tỷ lệ tro xỉ trên 30%, một năm nhà máy sẽ thải ra trên 1 triệu tấn tro xỉ. Hàng 

năm lượng xỉ các nhà máy thải ra là rất lớn. Nếu không có giải pháp xử lý tích cực thì sẽ gặp 

bế tắc lớn. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1696/QĐ-TTg  ngày 23/9/2014 

“về việc xử lý tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón để 

làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng”. Việc này tới nay tiến triển rất chậm, quy mô tổ 

chức thực hiện chưa tương ứng với tốc độ tăng nhanh của tro xỉ sản sinh ra. Gần đây nhất, 

ngày 12 tháng 4 năm 2017, Thủ tướng đã ra Quyết định số 452/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án đẩy 

mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân 

bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng.  

Tro xỉ được sử dụng để làm chất liên kết gia cố các công trình giao thông, sản xuất gạch 

không nung, bê tông nhẹ, làm tấm trần, tường thạch cao, gốm sứ rất hiệu quả với tổng mức 

tiêu thụ có thể lên đến hàng chục triệu tấn/năm. Nhiều nước như Hoa Kỳ, Ấn Độ đã tái chế 

tro xỉ thành nguyên liệu phối trộn để sản xuất xi-măng, vật liệu san lấp, gia cố nền đường, 

bê-tông, và gạch không nung. Đặc biệt, việc sản xuất gạch không nung không những bảo vệ 

môi trường mà còn tiết kiệm năng lượng đến hơn 85% so với việc sản xuất gạch nung truyền 

thống từ đất sét. 

Cho đến nay Việt Nam đã có tiêu chuẩn TCVN 10302:2014 “Phụ gia hoạt tính tro bay 

dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng” và TCVN 8262:2009 “Tro bay - Phương pháp phân 

tích hóa học”. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn về sử dụng tro, xỉ, thạch cao, Bộ Xây dựng chủ trì 

và phối hợp với bộ Khoa học và Công nghệ vẫn chưa được ban hành trong năm 2015 như 

dự kiến. Các quy định trong thiết kế cơ sở các nhà máy để có phương án thu hồi và xử lý tro 
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xỉ các nhà máy và rà soát bổ sung quy định về quy mô các bãi tro xỉ dự kiến Bộ Công 

thương thực hiện trong năm 2015 vẫn còn chưa hoàn thành. 

 

Việc sử dụng tro xỉ ở Việt nam hiện nay được thực hiện một cách tự phát. Một số nhà máy nhiệt 

điện than ở Quảng Ninh, người dân tự phát lấy tro xỉ về trộn với vôi để đóng gạch xỉ. Ở quy mô lớn 

hiện nay có một số công ty như công ty Cổ phần Chế tạo máy và sản xuất vật liệu mới Trung Hậu tại 

thành phố Hồ Chí Minh, công ty Cổ phần gạch Khang Minh tại Phủ Lý, tỉnh Hà Nam…  

3.2.3. Vật chất thải của quy trình xử lý SO2 trong khói thải   

Vật chất thải của quy trình xử lý SO2 trong khói thải là thạch cao, có thể là dạng bùn ướt 

chứa CaSO3, CaSO4 hoặc vật liệu khô gồm các muối sulfite và sulfate (Moulton, 1973). Trên 

thế giới, để giải quyết nguồn thạch cao cho sản xuất và bảo vệ môi trường, nhiều nước đã 

thành công trong việc tận thu và sử dụng thạch cao nhân tạo từ khí thải nhà máy nhiệt điện 

mà Hàn Quốc là một ví dụ điển hình. Tại Mỹ, một số nhà máy nhiệt điện chuyển CaSO3 

thành CaSO4 để tạo ra loại thạch cao chất lượng cao. Các công ty ván lát tường được xây 

dựng gần các nhà máy điện để tận dụng thạch cao từ quá trình FGD. Ngày nay, thạch cao từ 

quá trình FGD cạnh tranh trực tiếp với thạch cao tự nhiên trong việc sản xuất ván lán tường 

(Kalyoncu, 2000).  

Tại Việt Nam, một vài nhà máy đang vận hành hệ thống FGD nhưng thạch cao thu được 

có chất lượng chưa cao, không sử dụng được cho xi măng, tấm trần, tấm tường, lại phát sinh 

chất thải rắn. Theo số liệu quy hoạch ngành điện và tính toán lý thuyết, sản lượng thạch cao 

FGD của Việt Nam đến năm 2020 có thể thu được khoảng 15,4 triệu tấn. Khả năng thực tế 

lượng thạch cao FGD có thể thu hồi đảm bảo chất lượng làm tấm thạch cao ở Việt Nam đến 

năm 2020 khoảng 5,8 triệu tấn/năm. Hiện nay các Bộ đã phối hợp cùng thảo luận và xây 

dựng các tiêu chí cho sản phẩm và các cơ chế, chính sách cho các nhà máy nhiệt điện trong 

việc đầu tư, nâng cấp thiết bị, công nghệ đối với hệ thống FGD và cơ chế chính sách sử dụng 

sản phẩm thạch cao nhân tạo của các nhà máy nhiệt điện trong nước (Xi măng Fico). 

Nhìn chung, hệ thống xử lý/quản lý chất thải rắn của nhà máy nhiệt điện có thể được 

tóm tắt như hình 12.  

 
Hình 12. Hệ thống quản lý chất thải rắn của nhà máy nhiệt điện 

3.3. Xử lý nước thải của nhà máy nhiệt điện than 
Nước thải bao gồm: nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn. 

3.3.1. Xử lý nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất từ nhà máy điện gồm nhiều nguồn phát sinh khác nhau. Cụ thể:  
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- Nước làm mát: nước làm mát của nhà máy nhiệt điện sẽ được giải nhiệt trong tháp 

làm lạnh trước khi thải ra môi trường hoặc được tái sử dụng một phần cho hệ thống 

xử lý khí thải chứa lưu huỳnh (FGD).  

- Nước thải từ quá trình xử lý khí thải chứa lưu huỳnh bị ô nhiễm kiềm, chất rắn lơ 

lửng (MgSO3, MgSO4) và có nhiệt độ cao (khoảng 54oC) nên cần xử lý bằng keo tụ, 

lắng và làm giảm nhiệt độ.  

- Nước thải vệ sinh thiết bị nồi hơi: Vệ sinh nồi hơi để rửa sạch cặn lắng bằng axit 

clohydric được tiến hành định kỳ không thường xuyên. Nước thải trong quá trình vệ 

sinh chứa hợp chất sắt và các kim loại khác. 

- Nước thải từ quá trình tái sinh các hạt nhựa trao đổi ion có chứa axít hoặc xút. Loại 

nước thải này nếu không được xử lý sẽ làm thay đổi tính chất hoá lý của vùng nước 

tiếp nhận và gây ảnh hưởng đến đời sống thuỷ sinh vật tại khu vực thải. 

- Nước thải từ sàn lò thu hồi nhiệt, hệ thống thiết bị, bồn chứa dầu, thiết bị điện, 

xưởng sửa chữa, trạm nén khí và tua bin: Nước thải loại này có chứa dầu mỡ. Nếu 

không được xử lý nước thải chứa dầu mỡ sẽ tạo ra màng trên bề mặt nước làm giảm 

sự trao đổi ôxy giữa nước và không khí. Mặt khác dầu có khối lượng phân tử lớn 

bám dính vào hạt lơ lửng trong cột nước và lắng đọng xuống đáy sông rạch gây ảnh 

hưởng đến sinh vật đáy.  

Nồng độ các chất gây ô nhiễm sau hệ thống xử lý phải đạt tiêu chuẩn cho phép (TCVN 

5945 – 2005 – Tiêu chuẩn thải cho nước thải công nghiệp) trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

3.3.2. Xử lý nước thải sinh hoạt 

Đối với các nguồn nước thải sinh hoạt (nước tắm rửa, nước thải vệ sinh công cộng, …) 

được thu gom vào các hố ga, dẫn chuyển đến các bể tự hoại xây dựng tại các khu vực khác 

nhau của dự án. Bể tự hoại đồng thời làm 2 chức năng gồm: lắng và phân huỷ cặn lắng. Cặn 

lắng được giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kị khí, các chất 

hữu cơ sẽ bị phân huỷ từ từ. Các số liệu thống kê thực tế cho thấy mỗi người cần khoảng 0,2 

- 0,3 m3 bể tự hoại.  

Sau khi qua bể tự hoại nước thải sinh hoạt sẽ thu gom, dẫn chuyển về Trạm xử lý nước 

thải cục bộ của dự án nhà máy nhiệt điện để xử lý cùng nước thải sản xuất của Nhà máy. 

3.3.3. Xử lý nước mưa chảy tràn 

Hệ thống thoát nước mưa và nước thải cần phải tách riêng. Hệ thống thoát nước mưa 

được xây dựng dọc hai bên đường giao thông nội bộ, bố trí các hố ga có song chắn rác, nước 

mưa lắng lọc tự nhiên và có các giếng kiểm tra. Các hố ga sẽ được định kỳ nạo vét để loại bỏ 

những rác rưởi, cặn lắng. Cặn lắng được xử lý theo chôn lấp hợp vệ sinh. Sau khi đi qua khu 

vực dự án nhà máy nhiệt điện, hệ thống thoát nước mưa của dự án được đấu nối vào hệ 

thống thoát nước mưa của khu vực chảy ra nguồn nước tiếp nhận.  

 

Tháng 11/2011, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) phát hiện Công ty Cổ 

phần nhiệt điện Hải Phòng ở xã Tam Hưng - Thủy Nguyên để dầu mỡ chảy tràn tự do xuống hồ lắng 

chứa nước mặt phía sau công ty. Các loại chất thải đôc̣ hại này không hề được xử lý nhưng các máy 

bơm tổng công suất 2.160 m3 vẫn bơm thẳng ra sông Bạch Đằng qua cửa xả số 2. Năm 2011 công ty 

không thực hiện việc giám sát môi trường theo quy định, không thực hiện quy định về kê khai và nộp 

phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, không có giấy phép xả thải, chưa có giấy phép khai thác tài 

nguyên nước mặt, rác thải nguy hại chưa được chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển và 

xử lý. 
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CHƯƠNG 4. CÁC QUY CHUẨN PHÁT THẢI 

CỦA CÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐIỆN 
Luật Bảo vệ Môi trường được ban hành vào năm 2005 và sửa đổi năm 2014 đã cung cấp 

những giải pháp và định hướng cho việc phát triển hướng tới việc bảo vệ môi trường, thông 

qua các chính sách và biện pháp thực thi. Cụ thể, bảo vệ môi trường phải được kết hợp hài 

hòa với phát triển kinh tế, bảo vệ xã hội, bảo tồn đa dạng sinh học và thích nghi với biến đổi 

khí hậu. Vì vậy, việc áp dụng các công nghệ kiểm soát chất thải của các nhà máy nhiệt điện 

than là cần thiết và cấp bách nhằm đáp ứng được các quy chuẩn cho phép về môi trường, 

đảm bảo phát triển bền vững. Các quy chuẩn phát thải không khí, nước thải và chất thải rắn 

áp dụng cho công nghiệp nhiệt điện tại Việt Nam sẽ được đưa ra sau đây.  

Hiện nay, Trung Quốc là một trong những quốc gia có sản lượng điện từ than chiếm đến 

60% tổng sản lượng điện cả nước năm 2016. Trung Quốc hiện nay đã phải đối mặt với nhiều 

hậu quả nghiêm trọng tới không khí do phát triển nhiệt điện than với công nghệ cũ. Cũng 

đầu tư nhiều vào điện than nhưng Nhật Bản lại có hệ thống quy chuẩn khắt khe hơn về 

công nghệ và phát thải ra môi trường. Việc sử dụng các quy chuẩn của hai quốc gia này làm 

thước đo so sánh với tiêu chuẩn của Việt Nam nhằm nổi bật nên được bức tranh tương quan 

về quy chuẩn phát thải của Việt Nam với các nước trong khu vực. Thêm vào đó, lựa chọn 

Trung Quốc hoặc Nhật Bản cũng vì hai quốc gia này đang là những nhà đầu tư lớn nhất vào 

nền công nghiệp nhiệt điện tại Việt Nam. 

4.1. Các quy chuẩn khí thải công nghiệp nhiệt điện 
Khí thải chủ yếu phát sinh trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch bao gồm bụi, NOx, 

SO2 và CO2. Ngoài ra, còn có các khí độc như các hợp chất hữu cơ hoặc hơi kim loại rò rỉ.  

4.1.1. Quy chuẩn khí thải công nghiệp nhiệt điện Việt Nam 

Hiện nay, Việt Nam đang áp dụng QCVN 22:2009/BTNMT cho khí thải công nghiệp 

nhiệt điện đối với các chỉ tiêu Bụi tổng, NOx và SO2. QCVN 22:2009/BTNMT quy định giới 

hạn phát thải cho phép của các chất ô nhiễm nói trên đối với các nhà máy nhiệt điện đốt 

than, đốt dầu và đốt khí. 

Theo đó, nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp 

nhiệt điện Cmax được tính theo công thức: Cmax = C x Kp x Kv 

Trong đó: C là nồng độ của các thông số ô nhiễm trong khí thải nhiệt điện (mg/Nm3);  

Kp là hệ số công suất; Kv là hệ số vùng.  

Như vậy nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm có thể thay đổi dựa theo hệ 

số công suất Kp của nhà máy nhiệt điện và giá trị hệ số vùng, khu vực Kv.  

Nồng độ C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán nồng độ tối đa cho phép Cmax 

của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp nhiệt điện được quy định như bảng 10. 

Theo đó, Cột A quy định nồng độ C đối với các tổ máy nhiệt điện hoạt động trước ngày 17 

tháng 10 năm 2005 với thời gian áp dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2014. Cột B quy định 

nồng độ C áp dụng đối với các tổ máy của nhà máy nhiệt điện hoạt động kể từ ngày 17 

tháng 10 năm 2005 và tất cả tổ máy của nhà máy nhiệt điện với thời gian áp dụng kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2015.  
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Bảng 10. Nồng độ C của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp nhiệt điện 

STT Thông số 

Nồng độ C (mg/Nm3) 

A 
B (Theo loại nhiên liệu sử dụng) 

Than Dầu Khí 

1 Bụi tổng 400 200 150 50 

2 NOx (tính theo NO2) 1000 

- 650 (với than có hàm lượng chất bốc 

> 10%) 

- 1000 (với than có hàm lượng chất 

bốc ≤ 10%) 

600 250 

3 SO2 1500 500 500 300 

 

Những thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp nhiệt điện không được nêu tại bảng 

trên có thể tham khảo áp dụng tiêu chuẩn quốc tế có độ chính xác tương tự hoặc cao hơn. 

Các chỉ tiêu đã nêu đều có phương pháp đo đạc chuẩn tương đương với ISO.  

Bảng 11. Phương pháp phân tích xác định nồng độ các chỉ tiêu ô nhiễm trong không khí 

theo QCVN 22:2009/BTNMT 

Tên Quy chuẩn 

Áp 

dụng 

cho loại 

chất thải 

Yếu 

tố 
Phương pháp phân tích 

ISO tương 

đương 

QCVN 

22:2009/BTNMT: 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải 

công nghiêp nhiệt 

điện 

Khí thải Bụi TCVN 5977:2009 

Xác định nồng độ khối lượng 

bụi bằng phương pháp thủ 

công 

ISO 9096: 

2003/Cor.1 : 2006 

SO2 TCVN 6750:2005 

Xác định nồng độ khối lượng 

lưu huỳnh điôxit bằng 

phương pháp sắc ký khí ion 

ISO 11632:1998 

NOx TCVN 7172:2002 

Xác định nồng độ khối lượng 

nitơ oxit   bằng phương pháp 

trắc quang dùng 

naphtyletylendiamin 

ISO 11564:1998 

Ngoài QCVN 22:2009/BTNMT, khí thải các nhà máy nhiệt điện còn phải tuân theo 

QCVN 05:2013/BTNMT về chất lượng không khí xung quanh, QCVN 19:2009/BTNMT về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT về khí thải 

công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. Tuy nhiên, trong QCVN 20:2009/BTNMT và QCVN 

19:2009/BTNMT, hầu hết các thông số đều không có TCVN hướng dẫn phương pháp phân 

tích dành cho khí thải công nghiệp cụ thể mà chỉ dành cho không khí xung quanh, dẫn đến 

sự không đồng nhất giữa giới hạn quy định và giới hạn đo được.  

Hiện nay chưa có báo cáo nào công khai về kết quả thực thi của QCVN 22:2009/BTNMT. 

Như vậy việc thực hiện đúng quy chuẩn của các nhà máy chưa được đánh giá, là một điểm 

thiếu trong quá trình quản lý.  
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4.1.2. Quy chuẩn khí thải công nghiệp nhiệt điện Trung Quốc 

Quy chuẩn khí thải công nghiệp nhiệt điện Trung Quốc GB 13223-2011 bao gồm các chỉ 

tiêu bụi, mật độ khói, SO2, NOx, thủy ngân và các hợp chất của thủy ngân. Trong đó, Trung 

Quốc có tiêu chuẩn chi tiết cụ thể về nồng độ giới hạn các thông số ô nhiễm trong khí thải 

nhiệt điện đốt than và giới hạn ô nhiễm phát thải đặc biệt cho các vùng trọng yếu (Bảng 12). 

Trung Quốc cũng công bố các phương pháp phân tích cho từng loại khí thải (Bảng 13).  

Bảng 12. Nồng độ giới hạn các thông số ô nhiễm trong khí thải nhiệt điện đốt than 

(không áp dụng với chỉ tiêu độ đen khói) 

Chất gây ô nhiễm Điều kiện 
Giới hạn 

(mg/m3) 

Giới hạn cho 

các vùng 

trọng yếu 

(mg/m3) 

Nơi 

kiểm 

soát phát 

thải 

Bụi Tất cả 30 20 Ống 

thông 

hơi hoặc 

ống dẫn 

khói 

SO2 

Lò hơi mới 100 – 200 

50 Lò hơi đang sử 

dụng 
200 – 400 

NOx (tính theo NO2) Tất cả 100 – 200 100 

Thủy ngân và các hợp 

chất thủy ngân 
Tất cả 0,03 0,03 

Bảng 13. Phương pháp phân tích xác định nồng độ các chỉ tiêu ô nhiễm trong không khí 

theo GB 13223-2011 

Tên Quy chuẩn 

Áp dụng 

cho loại 

chất thải 

Yếu tố Phương pháp phân tích 

GB 13223-2011 

Tiêu chuẩn khí 

thải cho nhà 

máy nhiệt điện 

Khí thải Bụi GB/T 16157  

Xác định nồng độ khối lượng bụi tại nguồn 

điểm ô nhiễm 

Mật độ khói HJ/T 398 Xác định mật độ khói tại nguồn 

điểm ô nhiễm  

SO2 HJ/T 56 

Xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh 

điôxit trong khí thải tại nguồn điểm ô 

nhiễm 

HJ/T 57 

Xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh 

điôxit tại ống khói phát thải 

HJ 629 

Xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh 

điôxit tại nguồn điểm ô nhiễm bằng 

phương pháp hồng ngoại cảm biến 

NOx HJ/T 42 

Xác định nồng độ khối lượng nitơ oxit   

bằng phương pháp quang phổ UV 

HJ/T 43 

Xác định nồng độ khối lượng nitơ oxit bằng 
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Tên Quy chuẩn 

Áp dụng 

cho loại 

chất thải 

Yếu tố Phương pháp phân tích 

phương pháp trắc quang dùng 

naphtyletylendiamin hydrochloride 

Thủy ngân 

và các hợp 

chất thủy 

ngân 

HJ 543 

Xác định nồng độ khối lượng thủy ngân 

bằng phương pháp quang phổ hấp thụ 

nguyên tử hóa hơi lạnh (CVAAS) 

 

So với quy chuẩn phát thải nhà máy nhiệt điện của Việt Nam, quy chuẩn phát thải của 

Trung Quốc khá chi tiết về mặt phân loại các kiểu nhà máy nhiệt điện, các loại lò hơi và 

tuabin, năm vận hành và có nồng độ giới hạn nhỏ hơn đáng kể. Hơn nữa, Trung Quốc còn 

ban hành các chỉ tiêu dành cho khí thải nói chung và đối với các ngành nghề khác nhau đều 

có phương pháp xác định cụ thể theo tiêu chuẩn riêng. 

4.1.3. Quy chuẩn khí thải công nghiệp nhiệt điện Nhật Bản 

Nhật Bản sản xuất điện chủ yếu từ nhiệt điện và điện hạt nhân, trong đó thì nhiệt điện 

chiếm 60,4% trong tổng sản lượng điện (điện than chiếm 24,7%, còn lại là khí hóa lỏng và 

dầu), điện hạt nhân chiếm 29,1% và là một nguồn cung cấp điện quan trọng tại Nhật Bản.  

Về ngành công nghiệp nói chung, Nhật đã ban hành các quy định khung về khí thải từ 

các ngành công nghiệp từ năm 1998, cho hầu hết các chất gây ô nhiễm (SOx, NOx, bụi, Cd, 

Pb, Cl, HCl và một số chất độc hại như Benzene, Tricchloroethylene, Dioxin...). Đây là quy 

định được đưa ra để áp dụng chung cho cả nước, tuy nhiên đối với những khu vực đặc biệt 

(các thành phố lớn) sẽ có quy định riêng theo từng vùng. Năm 2015, Nhật Bản đưa ra tiêu 

chuẩn mới về phát thải khí thải đối với ngành nhiệt điện để thắt chặt quy định về phát thải 

đối với ngành này (Bảng 14). 

 

Bảng 14. Quy chuẩn phát thải Nhật Bản cho cho các nhà máy nhiệt điện 

Loại  

chất thải 

Quy mô 

(m3) 

Quy định chung 

(mg/m3) 

Quy định đặc 

biệt 

(mg/m3) 

SOx  200 

Bụi và muội than 

200.000 100 50 

200.000 – 40.000 200 100 

< 40.000 300 150 

NOx 

>700.000 200 

700.000 – 40.000 250 

< 400 300 

 

Đối với SOx, tải lượng cho phép thải được tính dựa trên chiều cao hiệu quả của ống khói 

He (bao gồm chiều cao chùm khói) và giá trị K (K là một hằng số được quy định dựa theo 

chính sách giảm phát thải của từng khu vực). Hệ số K dao động từ 3 đến 17,5 tùy khu vực, 

và quy định đặc biệt cho những khu vực có tải lượng SO2 trung bình ngày từ 0,04 mg/m3 và 

nhiều hơn 7 ngày trong năm, K dao động từ 1,17 đến 2,34. Về quy định về nhiên liệu, hàm 
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lượng Sulfur chiếm từ 0,5 - 1,2% nhiên liệu. Lượng phát thải tổng tùy  thuộc vào kế hoạch 

giảm phát thải. Tiêu chuẩn đặc biệt cho một số khu vực về hệ số K được đưa ra trong Phụ 

lục 3.3. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn về tổng tải lượng phát thải của từng khu vực cũng được quy 

định trong Phụ lục 3.4. 

Quy định phát thải đối với SO2 được tính theo công thức phụ thuộc vào hệ số K và chiều 

cao hiệu quả của ống khói (bao gồm chiều cao thực và chiều cao độ nâng vệt khói). Trong đó 

hệ số K và chiều cao ống khói được quy định cụ thể theo từng địa phương, liên quan đến 

chính sách địa phương đó. Vì vậy, nếu so sánh với quy chuẩn của Việt Nam cũng có tính 

tương đồng khi xem xét phát thải phụ thuộc vào hệ số vùng, khu vực và công suất thiết kế, 

loại nhiên liệu sử dụng. Tuy nhiên điểm khác biệt là Nhật Bản có tính đến độ cao hiệu quả 

của ống khói thực tế đối với tiêu chuẩn SO2.  

Từ những phân tích trên và một số tài liệu trên thế giới, ta có bảng tổng hợp so sánh tiêu 

chuẩn phát thải khí thải cho nhà máy nhiệt điện đốt than của một số nước như sau: 

Bảng 15. So sánh giới hạn phát thải khí thải cho nhà máy nhiệt điện than của Việt 

Nam và một số nước trên thế giới 

Đơn vị: mg/m3 

Chỉ tiêu Việt Nam 
Trung 

Quốc 
Nhật Bản Châu Âu* Mỹ* 

Bụi  200 30 50 – 300  50 22,5 

NOx (tính theo NO2) 650 – 1000 100 – 200 200 – 300  200 – 500 117 

SO2 500  100 – 400  200 200 – 400  160 – 640  

Thủy ngân và các hợp 

chất của thủy ngân 
 0,03  0,03 (Đức) 0,001 – 0,006 

*Nguồn: World Resources Institute, 2012 

Như vậy, Việt Nam và Trung Quốc, Nhật Bản có một số điểm chung như đều có quy 

định cho mức phát thải tối đa riêng cho từng loại nhà máy theo năm vận hành, theo từng 

khu vực trọng yếu, công suất thiết kế và loại nhiên liệu sử dụng; và những quy định riêng 

cho chất lượng không khí xung quanh chứ không chỉ quy định riêng cho khí thải tại nguồn 

phát thải. Tuy nhiên những quy định này của Việt Nam không chặt chẽ và chi tiết bằng 

Nhật Bản. Nhìn chung, quy chuẩn phát thải của Nhật Bản và Trung Quốc có giới hạn thấp 

hơn hay có thể nói là chặt chẽ hơn so với quy chuẩn của Việt Nam. Kiến nghị Bộ Tài nguyên 

và môi trường cần bổ sung thêm một số nội dung trong QCVN 22:2009/BTNMT như: 

- Quy chuẩn quy định phát thải cho hơi kim loại phát tán trong quá trình vận hành 

nhà máy nhiệt điện than; 

- Quy định cho tổng lượng phát thải cho phép đối với các chất gây ô nhiễm thải ra môi 

trường xung quanh tại các nhà máy nhiệt điện than. 

4.2. Các quy chuẩn nước thải công nghiệp nhiệt điện 
Nước thải trong công nghiệp nhiệt điện bao gồm: 

- Nước làm nguội: lưu lượng lớn, ít ô nhiễm, tuy nhiên có nhiệt độ, pH cao và một 

lượng nhỏ tạp chất vô cơ và hữu cơ khác. 

- Nước từ các thiết bị lọc bụi, từ bãi thải xỉ: lưu lượng và tổng chất rắn lơ lửng lớn  

- Nước thải từ việc làm vệ sinh thiết bị máy móc: thường nhiễm dầu, mỡ, các chất rắn 

không tan; nước rửa lò hơi chứa axit/kiềm, kim loại và chất rắn lơ lửng.   
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4.2.1. Quy chuẩn nước thải công nghiệp nhiệt điện Việt Nam 

Hiện nay Việt Nam chưa có bộ quy chuẩn riêng về nước thải công nghiệp nhiệt điện mà 

tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT. 

Theo đó, nồng độ tối đa của các thông số ô nhiễm được tính như sau: Cmax = C x Kq x 

Kf. Trong đó, Cmax là giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải công 

nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải; C là giá trị của thông số ô nhiễm trong nước 

thải công nghiệp; Kq là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải và Kf là hệ số lưu lượng nguồn thải.  

Bảng 16. Giá trị C của một số thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp 

STT Thông số Đơn vị 

Giá trị C 

Xả vào nguồn nước 

dùng cho mục đích 

sinh hoạt 

Xả vào nguồn 

nước không 

dùng cho mục 

đích sinh hoạt 

1.  Nhiệt độ oC 40 40 

2.  pH - 6 – 9 5,5 – 9 

3.  BOD5 (20oC) mg/L 30 50 

4.  COD mg/L 75 150 

5.  Chất rắn lơ lửng mg/L 50 100 

6.  Hg mg/L 0,005 0,01 

7.  Pb mg/L 0,1 0,5 

8.  Sắt mg/L 1 5 

9.  Mangan mg/L 0,5 1 

10.  Tổng phenol mg/L 0,1 0,5 

11.  Amoni (tính theo N) mg/L 5 10 

12.  Florua mg/L 5 10 

13.  Coliform 
Vi khuẩn/ 

100ml 
3000 5000 

14.  Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 5 10 

 

Như vậy, Cmax có thể thay đổi dựa theo, hệ số nguồn tiếp nhận nước thải Kq, hệ số lưu 

lượng nguồn thải Kf (Phụ lục 2). Những thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp 

không được nêu tại bảng trên có thể tham khảo áp dụng tiêu chuẩn quốc tế tương tự. Phần 

lớn các chỉ tiêu đã nêu có TCVN có độ chính xác tương đương với chuẩn ISO. Ngoài ra, 

QCVN 08:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt và QCVN 

09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất cũng là cơ sở 

để đánh giá nước thải sau xử lý có gây ảnh hưởng xấu đến môi trường hay không. 

Nhiệt độ nước tại khu vực tiếp nhận nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh cao hơn 

khoảng 7,9 – 12,9oC so với nhiệt độ nước đầu vào. Sự tăng nhiệt độ một cách đột ngột sẽ gây nên hiện 

tượng sốc nhiệt ở các loài sinh vật trong hệ sinh thái và gia tăng sự hòa tan các chất độc hại trong 

nước, gây mất cân bằng sinh thái. Đặc biệt, nhiệt độ nước cao còn có thể làm tổn hại các thảm cỏ 

biển, khu vực nuôi trồng thủy sản và làm suy giảm các hệ sinh thái nhạy cảm trong vùng ảnh hưởng.  

Nước sông Diễn Vọng tại khu vực tiếp nhận trực tiếp nước chảy từ nhà máy nhiệt điện Quảng 

Ninh đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi các chất rắn lơ lửng TSS, chất hữu cơ BOD, COD, chất dinh 

dưỡng NH4+, đặc biệt là dầu mỡ và các kim loại nặng như Se, Cr(VI), Fe, Mn, Bo – hai loại ô nhiễm 

đặc trưng nhất của nhà máy nhiệt điện.  
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4.2.2. Quy chuẩn nước thải công nghiệp nhiệt điện Nhật Bản 

Nhật Bản cũng không có bộ tiêu chuẩn riêng quy định cho nước thải công nghiệp nhiệt 

điện mà sử dụng quy chuẩn chất lượng môi trường nước thải công nghiệp như sau:  

 Bảng 17. Quy chuẩn chất lượng môi trường cho nước thải Nhật Bản sau xử lý (2012) 

Thông số Đơn vị Thải vào sông Thải vào hồ Thải ra biển 

BOD mg/L ≤ 1 – 10  - - 

COD mg/L - ≤ 1 – 8  ≤ 2 – 8  

pH  6,0 – 8,5  6,0 – 8,5 7,0 – 8,3 

Chất rắn lơ lửng mg/L ≤ 25 – 100 ≤ 1 – 15  - 

DO mg/L 2 – 7,5  ≤ 2 – 7,5 ≤ 2 – 7,5  ≤ 

Số khuẩn Coliform Vi khuẩn/ 

100 mL 

≤ 50 – 5.000  ≤ 50 – 1.000  ≤ 1.000  

Ni-tơ tổng số mg/L - ≤ 0,1 – 1  ≤ 0,2 – 1 

Phốt-pho tổng số mg/L - ≤ 0,005 – 0,1 ≤ 0,02 – 0,09  

Kẽm tổng số mg/L ≤ 0,03 ≤ 0,03  ≤ 0,01 – 0,02  

Cd mg/L ≤ 0,01 

Pb mg/L ≤ 0,01 

Hg tổng mg/L ≤ 0,0005 

Nguồn: Takatoshi Wako, 2012. 

So sánh với Nhật Bản, giới hạn xả thải theo quy chuẩn của Việt Nam còn rất cao. Đặc 

biệt, quy chuẩn chất gây ô nhiễm trong nước thải sau xử lý thải vào nguồn nước sử dụng 

cho mục đích sinh hoạt đối với thủy ngân và chì của Việt Nam lần lượt cao gấp 10 – 20 lần 

và 10 – 50 lần so với quy chuẩn của Nhật Bản.  

4.3.  Các quy chuẩn chất thải rắn công nghiệp nhiệt điện 
Chất thải rắn sản sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy nhiệt điện chủ yếu là tro, 

xỉ than (đốt than), và cặn dầu (đốt dầu). Lượng xỉ than thường chiếm khối lượng lớn và 

chứa nhiều tạp chất ô nhiễm có thể vượt ngưỡng chất thải nguy hại. 

4.3.1. Quy chuẩn chất thải rắn công nghiệp nhiệt điện Việt Nam 

Hiện nay Việt Nam chưa có bộ quy chuẩn riêng về chất thải rắn công nghiệp nhiệt điện 

mà chỉ có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại (QCVN 

07:2009/BTNMT) được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2009. 

Tuy nhiên, quy chuẩn này cũng chưa quy định rõ mức hàm lượng giới hạn đối với từng loại 

chất thải cho từng phương pháp xử lý khác nhau. Về mặt quản lý, hướng dẫn xử lý chất 

thải, ngày 09 tháng 4 năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2007/NĐ-CP về quản lý 

chất thải rắn. Ngày 17 tháng 12 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 

2149/2009/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.  Về chất thải rắn công nghiệp nhiệt điện, ngày 23 tháng 9 

năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1696/QĐ-TTg về một số giải pháp thực 

hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm 

nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng. Năm 2015, Chính phủ ra Nghị định 38/2015/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 4 năm2015 về quản lý chất thải và phế liệu. Năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường  ra thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại.  
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4.3.2. Quy chuẩn chất thải rắn công nghiệp nhiệt điện Nhật Bản 

Đối với xử lý chất thải rắn, Nhật Bản cũng chưa có quy định riêng cho ngành nhiệt điện 

mà chỉ có Luật chung về thải bỏ chất thải và vệ sinh công cộng (Waste Disposal and Public 

Cleansing Law), cụ thể hơn thì có Luật của Bộ Nội Vụ về Quản lý chất thải và Vệ sinh công 

cộng (ban hành năm 1971 và chỉnh sửa năm 2002), Cơ quan Môi trường có trách nhiệm đưa 

ra các quy chuẩn cho chất thải chôn lấp, cấu trúc bãi chôn lấp cũng như vận hành và duy trì 

hoạt động của bãi chôn lấp. Các điều này được quy định kỹ trong văn bản Luật số 300 của 

Bộ Nội Vụ ban hành ngày 23 tháng 9 năm 1971 (Cabinet Order No.300 Septenber 23, 1971), 

bao gồm các quy định về kiểm soát và quản lý chất thải, cũng như các quy định về thu gom, 

vận chuyển và thải bỏ chất thải, về cơ sở xử lý... Các quy định đối với ngành công nghiệp 

được đề cập đến ở Mục 2 chương I - các quy định chung và Chương II – các quy trình Chất 

thải Công nghiệp. Ngoài ra còn có mục quy định về kiểm soát chất thải công nghiệp đặc biệt 

có quy định về chất thải nguy hại như dầu thải, chất thải có tính axit, bazơ, PCB, bùn thải, 

chất thải có chứa thủy ngân,... 

Chất thải nguy hại công nghiệp được quy định tại Luật số 81 năm 1997. Trong đó, quy 

định nồng độ chất thải nguy hại có trong chất thải rắn và loại chất thải xử lý theo phương 

pháp chôn lấp hoặc đổ xuống biển (Phụ lục 3.5).  
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CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA 

CÁC CÔNG NGHỆ NHIỆT ĐIỆN THAN TỚI GIÁ 

ĐIỆN THAN 
Chi phí sản xuất điện quy dẫn (LCOE) là một số đo phổ biến để so sánh các phương án 

lựa chọn công nghệ khác nhau trong sản xuất điện. LCOE là chi phí bình quân trên kWh sản 

lượng điện trong suốt vòng đời của dự án điện quy đổi về giá trị hiện tại của năm vận hành 

thứ nhất. Nó được tính toán trên cơ sở tổng chi phí của nhà máy (bao gồm các chi phí đầu 

tư, chi phí vận hành) chia cho tổng điện năng thương phẩm của nhà máy. Các chỉ số để tính 

toán LCOE được quy đổi theo giá trị hiện tại hóa của năm vận hành thứ nhất. 

Hiện nay, các thông số đầu vào tính toán LCOE dựa theo thông tư 41/2010/TT-BCT ngày 

14/12/2010 của Bộ trươn̉g Bộ Công Thương quy điṇh phương pháp xác điṇh giá phát điện.  

5.1. Giá điện quy dẫn của nhà máy công nghệ than phun  
Giá điện quy dẫn của các nhà máy nhiệt điện than phụ thuộc nhiều vào việc lựa chọn 

công nghệ, chi phí vốn đầu tư ban đầu và giá nhiên liệu than trong suốt quá trình vận hành. 

Thực tế, mỗi nhà máy có chi phí vốn đầu tư, chi phí vốn tài chính khác nhau, loại than tiêu 

thụ và giá nhiên liệu đến từng nhà máy khác nhau nên giá thành sản xuất ở mỗi nhà máy là 

khác nhau.  

Sự chênh lệch giá thành sản xuất điện giữa các nhà máy điển hình theo tính toán giá 

than theo thị trường là không lớn. Hình 14 thể hiện sự so sánh thành phần cơ cấu giá thành 

của 4 nhà máy nhiệt điện than đã vận hành (Mạo Khê, Cẩm Phả, Quảng Ninh 1 và Quảng 

Ninh 2) cho thấy tỉ lệ của các thành phần chi phí trong cơ cấu GĐQD có độ chênh lệch 

không cao (GreenID, 2015). 

 
Hình 13. Tổng hợp cơ cấu giá thành nhà máy nhiệt điện than 

Hình 13 cho thấy chi phí nhiên liệu chiếm từ 57% - 68%; tiếp theo đó là chi phí đầu tư 

công nghệ dao động ở khoảng 22% - 30% và chi phí vận hành, bảo dưỡng chiếm tỉ lệ thấp 

nhất ở mức 9% - 12% trong tổng chi phí đầu tư và vận hành các nhà máy nhiệt điện than. 
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Hình 14 sẽ phân tích chi tiết hơn thành phần của chi phí vốn đầu tư của một nhà máy nhiệt 

điện với công nghệ than phun, thông số hơi siêu tới hạn (NREL, 2012).  

 
Hình 14. Chi phí đầu tư công nghệ  theo thành phần của nhà máy nhiệt điện than phun 

(Nguồn: NREL, 2012) 

Theo QHĐ VII điều chỉnh, trong các nhà máy dự kiến đi vào vận hành trong tương lai có 

22 nhà máy áp dụng công nghệ cận tới hạn với tổng công suất 15.177 MW, 22 nhà máy với 

tổng công suất 28.830 MW sử dụng công nghệ siêu tới hạn, 5 nhà máy với công suất 7.200 

MW dùng công nghệ trên siêu tới hạn (Phụ lục 2). Như vậy có thể hiểu rằng, suất vốn đầu 

tư của các nhà máy nhiệt điện than trong tương lai sẽ cao hơn mức của các nhà máy đang 

vận hành. Theo nghiên cứu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, mức chênh lệch về giá 

đầu tư của các loại hình công nghệ có thông số hơi khác nhau ước tính khoảng 10% trở lên. 

Cụ thể, lò hơi thông số siêu tới hạn có chi phí đầu tư cao hơn lò hơi thông số hơi dưới tới 

hạn 10-20% và thấp hơn chi phí đầu tư lò hơi thông số hơi trên siêu tới hạn 10%. Chi phí ước 

tính cụ thể cho từng loại thông số hơi như sau:  

Bảng 18. Suất vốn đầu tư của công nghệ đốt than phun với các thông số hơi khác nhau 

Thông số hơi Đơn giá bình quân (USD/kW) 

Dưới tới hạn 600-1980 

Siêu tới hạn 700 - 2310 

Trên siêu tới hạn 800 - 2530 

Nguồn: IEA, 2010 

Báo cáo đưa ra tính toán giá thành điện quy dẫn của các nhà máy nhiệt điện than phun 

tại Việt Nam với các thông số hơi khác nhau và nguồn nhiên liệu đầu vào là than nhập hoặc 

than nội địa.  

Chi phí điện quy dẫn được xác định theo công thức sau:  

Chi phí điện quy dẫn (LCOE) =  (US cent/kWh) 

Trong đó:  
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- Chi phí đầu tư (CĐT) (USD): chi phí mua và lắp đặt các loại thiết bị công nghệ của 

nhà máy điện than bao gồm lãi suất trong suốt quá trình xây dựng và được lấy giá trị 

của năm trước khi nhà máy đi vào vận hành (năm cơ sở - năm 0). Chi phí đầu tư của 

nhà máy được tính như sau:  

CĐT = Suất vốn đầu tư (USD/W) x Tổng công suất (W) 

- Chi phí vận hành, bảo dưỡng (COM) (USD): chi phí bảo dưỡng và vận hành hệ thống 

hàng năm bao gồm tỉ lệ khấu hao (d). Mức khấu hao được tham khảo theo quy định 

Việt Nam ở mức 10%/năm. Chi phí vận hành bảo dưỡng trung bình hàng năm của 

nhà máy trong suốt vòng đời (N năm) được tính như sau:  

COM = Chi phí vận hành bảo dưỡng hàng năm (USD) x  

- Chi phí nhiên liệu CNL (USD): là chi phí nhiên liệu trong suốt vòng đời dự án được 

tính bằng công thức:  

CNL = Chi phí nhiên liệu hàng năm (USD) x  x [1- N] 

Với e (%) là tỉ lệ trượt giá nhiên liệu. Báo cáo sử dụng mức 2% trong suốt vòng 

đời dự án. 

- Sản lượng điện (E) (kWh): là tổng sản lượng điện của nhà máy nhiệt điện được tính 

dựa trên sản lượng bình quân hàng năm (A) trong suốt vòng đời dự án (N năm)với 

mức khấu hao hàng năm (10%) như sau:  

E = A (kWh) x  

Theo đó, suất vốn đầu tư của các lò than phun thông số hơi khác nhau được tham khảo 

theo nguồn của báo cáo IEA (2010) tại bảng 17. Hiệu suất của các loại công nghệ được sử 

dụng theo bảng 1 trong báo cáo này. Đối với các thông số khác như: hệ số chiết khấu, trượt 

giá, giá nhiên liệu trong nước và than nhập, suất tiêu hao nhiên liệu, đời sống công trình, tỉ 

lệ điện tự dùng, chi phí vận hành- bảo dưỡng cố định và biến đổi, hệ số hoàn vốn, nhiệt trị 

nhiên liệu được sử dụng trong tài liệu thuyết minh quy hoạch điện VII hiệu chỉnh. Bảng 

thông tin chi tiết thông tin đầu vào cho tính toán chi phí giá điện quy dẫn của các nhà máy 

điện than công nghệ than phun theo thông số hơi, nguồn nghiên liệu và vị trí xây dựng 

được trình bày trong Phụ lục 4. Giá điện quy dẫn được tính toán và quy đổi về giá trị hiện 

tại của năm cơ sở - giả định là năm 2017. Bảng 19 dưới đây sẽ trình bày tóm tắt kết quả tính 

toán chi phí giá điện quy dẫn:  

Bảng 19. Chi phí giá điện quy dẫn của các nhà máy điện than công nghệ than phun theo 

thông số hơi, nguồn nhiên liệu và vị trí xây dựng 

 Than nhập Than nội địa, nhà máy ở 

miền Bắc 

Than nội địa, nhà máy ở 

miền Nam 

Cận 

tới 

hạn 

Siêu 

tới 

hạn 

Trên 

siêu tới 

hạn 

Cận 

tới hạn 

Siêu 

tới hạn 

Trên 

siêu tới 

hạn 

Cận tới 

hạn 

Siêu 

tới 

hạn 

Trên 

siêu tới 

hạn 

LCOE 

(xu 

Mỹ/ 

kWh) 

20,72-

23,45 

20,3-

23,48 

19,38-

22,44 

16,97-

19,69 

16,68-

19,85 

15,98-

19,04 

17,9-

20,62 

17,57-

20,75 

16,75-

19,81 

 

Bảng 18 cho thấy, LCOE của các nhà máy nhiệt điện than phun có thông số hơi trên siêu 

tới hạn thấp hơn so với các loại công nghệ cũ từ 5-7%. Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu cao 
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nhưng nhờ nâng cao hiệu suất và giảm tiêu thụ nhiên liệu đầu vào mà những nhà máy nhiệt 

điện có thông số hơi trên siêu tới hạn cạnh tranh hơn các công nghệ cũ.  

Bên cạnh việc có giá điện quy dẫn thấp hơn so với công nghệ có thông số hơi cũ, việc cải 

tiến sang các loại công nghệ than có thông số hơi tiên tiến có thể góp phần làm giảm phát 

thải ra môi trường. Cứ mỗi 10% hiệu suất công nghệ được cải thiện sẽ góp phần giảm 10% 

phát thải CO2 từ vận hành các nhà máy nhiệt điện than (CIAB, 2014). So sánh khác giữa công 

nghệ điện than cận tới hạn và siêu tới hạn cho thấy, việc tăng công suất của lò hơi đã góp 

phần làm giảm 15% lượng CO2 phát thải ở cùng một công suất tổ máy (IEA, 2013).  

Bảng 20. Thông số vận hành của lò hơi cận tới hạn và siêu tới hạn 

Tham số 
Lò hơi cận tới hạn 

cũ 
Lò hơi siêu tới hạn 

Phần trăm cải 

thiện 

Hiệu suất (%) 34 43 26 

Lượng CO2 phát thải 

(TCO2e/MWh) 

0,91 0,77 15 

Nguồn: IEA, 2013. 

So sánh khác cho thấy việc áp dụng công nghệ than phun với thông số hơi trên siêu tới 

hạn có thể làm giảm phát thải trung bình 740g CO2/kWh và lò than phun thông số hơi trên 

siêu tới hạn cải tiến làm giảm 1410 gCO2/kWh (IEA, 2010). Điều này nghĩa là, đối với tổ máy 

có công suất 600 MW vận hành 24h/ngày, công nghệ than thông số hơi trên siêu tới hạn và 

trên siêu tới hạn cải tiến giúp giảm phát thải 7.300 và 13.900 tấn CO2/ngày. Với những ưu 

điểm về hiệu suất, giá thành và giảm phát thải, công nghệ than phun thông số hơi trên siêu 

tới hạn và trên siêu tới hạn sẽ là loại công nghệ chiếm lĩnh thị trường công nghệ điện than 

trong giai đoạn năm 2020-2030 (IEA, 2010). 

So sánh về mức độ phát thải khí nhà kính theo vòng đời dự án, các công nghệ NLTT 

chiếm ưu thế vượt trội so với công nghệ nhiệt điện than, kể cả khi nhiệt điện than lắp đặt 

thêm công nghệ thu – giữ các bon (sơ đồ 4) (IPCC, 2011).  

 

Hình 15. Phát thải khí nhà kính theo vòng đời dự án của các công nghệ phát điện 
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5.2. Ảnh hưởng giá điện quy dẫn khi lắp các thiết bị kiểm soát chất thải 

Bên cạnh chỉ số về thông số hơi, việc lắp đặt các công nghệ xử lý chất thải cũng có thể 

làm tăng chi phí sản xuất điện quy dẫn LCOE của nhà máy nhiệt điện than. Ở đây, phương 

án cơ sở (phương án thông thường) được lựa chọn là nhà máy sử dụng công nghệ than 

phun, thông số hơi siêu tới hạn hoặc trên siêu tới hạn sử dụng nguồn than nâu và than đá 

làm nguyên liệu. Với việc tăng giá thành công nghệ, LCOE của các nhà máy nhiệt điện than 

nghiên cứu cũng tăng lên ở khoảng 0,03 – 0,06 USD/kWh. Tại Mỹ, phần chi phí tăng thêm 

này được cho là do tăng chi phí không cố định khi đầu tư hệ thống thu hồi và lưu trữ các 

bon (NREL, 2012). 

Nhìn chung, các thiết bị kiểm soát ô nhiễm khí thải của các nhà máy nhiệt điện than 

thường chiếm tới hàng trăm triệu đô la tiền vốn đầy tư và làm tăng chi phí giá thành điện 

của nhà máy. Theo tính toán của IEA, tổng chi phí các thiết bị kiểm soát chất lượng khí thải 

của nhà máy nhiệt điện than có thể làm tăng LCOE lên tới 9 cent USD, tương đương 2.000 

đồng. Cụ thể:  

Bảng 21. Chi phí đầu tư cho một thết bị kiểm soát khí thải 600MW điển hình 

Thiết bị kiểm soát khí thải Giá đầu tư (triệu đô) Hiệu suất (%) 

Lắng bụi túi vải 100 99,9 

Lắng bụi tĩnh điện – ESP  80-95 

Xử lý SOx – FGD 300-500 90-99 

Khử oxit NOx - SCR  300 90 

Thiết bị xử lý Thủy ngân kết hợp 

với xử lý bụi 

3 90 

Nguồn: IEA, 2010. 

Nghiên cứu của Cơ quan năng lượng quốc gia Hoa Kỳ (NREL) năm 2012 chỉ ra rằng việc 

lắp thêm thiết bị FGD làm tăng khoảng 360 USD/kW chi phí đầu tư cho nhà máy nhiệt điện 

than. Trong khi đó, Đại diện Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) cho biết, đối với một 

số nhà máy nhiệt điện hiện nay phải lắp thêm thiết bị khử NOx để đáp ứng tiêu chuẩn phát 

thải mới của Việt Nam, chi phí đầu tư mới cho hệ thống thiết bị này ước tính tương đương 

10% tổng chi phí đầu tư của cả nhà máy. Điển hình như hai tổ máy 300MW và 330MW của 

nhà máy nhiệt điện than Uông Bí, dự kiến phải đầu tư 1.400 tỷ đồng cho việc lắp thêm thiết 

bị khử NOx và việc này sẽ làm tăng giá điện sản xuất từ nhà máy thêm ít nhất 70 đồng/kWh. 

Công nghệ thu hồi và lưu trữ cacbon là một công nghệ mới, có thể được ứng dụng hiểu 

quả trong các nhà máy nhiệt điện than để giảm phát thải. Theo nghiên cứu của IEA và Cơ 

quan Năng lương hạt nhân của Tổ chức hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) (NEA) (IEA 

và NEA, 2010) năm 2010 đã chỉ ra rằng, việc sử dụng công nghệ CCS khiến cho chi phí công 

nghệ của các nhà máy nhiệt điện than tăng lên đáng kể, ở mức 3.223-5.811 USD/kWe so với 

mức 812 – 4.036 USD/kWe của phương án thông thường (IEA và NEA, 2010). Ở đây, 

phương án cơ sở (phương án thông thường) được lựa chọn là nhà máy sử dụng công nghệ 

than phun, thông số hơi siêu tới hạn hoặc trên siêu tới hạn sử dụng nguồn than nâu và than 

đá làm nguyên liệu. 

5.3. Chi phí môi trường, xã hội của nhà máy nhiệt điện than 
Không thể không thừa nhận vai trò của nhiệt điện than nhằm cung cấp điện cho nền 

kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Bên cạnh đóng góp đó, nhiệt 

điện than cũng luôn ẩn giấu những tác động tiêu cực tiềm tàng tới môi trường, xã hội và 
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sinh thái của địa phương. Những tác động này cho đến nay dường như vẫn chưa tính toán 

một cách cụ thể và đầy đủ vào giá điện từ các nguồn nhiệt điện than. Nghiên cứu của 

GreenID năm 2017, LCOE của nhiệt điện than không bao gồm chi phí biên có mức cạnh 

tranh hơn các nguồn năng lượng tái tạo nhưng nếu tính cả chi phí biên thì thông điệp này lại 

theo hướng ngược lại (Hình 16 và 17).  

 

Hình 16. LCOE của các nguồn điện năm 2025 (không bao gồm chi phí biên) 

 
Hình 17. LCOE của các loại nguồn điện năm 2025 (bao gồm chi phí biên)  

(Nguồn: GreenID, 2017) 

Từ hình 17 cho thấy nếu tính toán đầy đủ chi phí tác động môi trường xã hội của nhà chi 

phí giá điện quy dẫn của nhiệt điện than đứng thứ 2 trong số những nguồn điện đắt nhất 

trên thị trường, cao hơn chi phí điện quy dẫn của các nguồn năng lượng tái tạo như gió, sinh 

khối, và điện mặt trời quy mô lớn.  

Nghiên cứu của cơ quan Mạng lưới Năng lượng tái tạo thế kỷ 21 (REN21, 2012) đã tổng 

hợp kết quả nghiên cứu của 4 tác giả khác về chi phí ngoại biên của nhiệt điện than bao 

gồm: Nghiên cứu của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia (National Research Council – NRC) 

(2010), Liên minh Châu Âu (gọi tắt theo tên dự án ExternE) (2005), nghiên cứu của Rowe và 



   

43 

 

các đồng nghiệp (1995) và nghiên cứu của Lee và các đồng nghiệp (gọi tắt là RFF/ORNL) 

(1995) (Bảng 22). 

Bảng 22. Tổng hợp tính toán chi phí ngoại biên của các nguồn phát điện 

Đơn vị: Triệu USD/MWh 

 Than Dầu Khí 
Hạt 

nhân 

Sinh 

khối 

Thủy 

điện 

Mặt 

trời 

(PV) 

Gió 

RFF/ORNL 2,3 
0,35-

2,11 
0,35  0,53 3 - - - 

Rowe và đồng 

nghiệp 
1,3-4,1 2,2 0,33  0,18 4,8 - - 0,02 

ExternE 27-202 
40,3-

148 

13,4–

53,8  
3,4–9,4 0–67 0–13  8,1 0–3,4 

NRC 2-126 - 
0,01–

5,78 
- - - - - 

Nguồn: REN 21, 2012 

Kết quả của các 4 nghiên cứu được tổng hợp đều cho thấy chi phí ngoại biên (môi 

trường và xã hội) của nhiệt điện than là cao nhất trong số tất cả các công nghệ sản xuất điện 

hiện nay.  

Hiện nay, giá điện từ pin mặt trời PV và gió đang giảm mạnh. Các nhà thầu dự án năng 

lượng mặt trời PV ở Argentina, Chile, Ấn Độ, Jordan, Ả-rập Xê-út và Các tiểu vương quốc 

Ả-rập Thống nhất đã phá kỷ lục với giá mua ở một số thị trường thấp hơn 0,03 

USD/kWh. Tương tự như vậy giá điện gió cũng tương đối thấp ở một số quốc gia như Chilê, 

Ấn Độ, Mexico và Ma-rốc. Giá thấp được ghi nhận ở các nhà thầu dự án điện gió ngoài khơi 

ở Đan Mạch và Hà Lan, đã đưa ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi của Châu Âu đến 

gần mục tiêu sản xuất điện rẻ hơn than vào năm 2025. Đặc biệt, lưu trữ năng lượng mặc dù 

ban đầu không được chú ý nhưng hiện nay đang nhận được sự quan tâm rất lớn với khả 

năng cung cấp thêm tính linh hoạt cho hệ thống điện. Hệ thống lưu trữ ngày càng được tích 

hợp vào các dự án hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn và đang được các hộ gia đình sử dụng để 

lưu trữ điện năng được tạo ra bởi hệ thống pin năng lượng mặt trời mái nhà. 

Tại Việt Nam, tác động của nhà máy nhiệt điện than mặc dù chưa được ước tính thành 

con số cụ thể nhưng cũng đã dóng lên tiếng chuông cảnh báo về tác động thực tế đến địa 

phương. Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016 (Bộ Tài nguyên và Môi trường) chỉ ra 

rằng khí thải của các nhà máy nhiệt điện chủ yếu từ khu vực lò hơi có chứa nhiều chất gây ô 

nhiễm đặc biệt là khí SO2, CO, NOx và bụi. Lượng khí thải này rất lớn, lên tới hàng nghìn 

m3/phút và có khả năng phát tán đi xa hàng trăm km đến các đô thị xung quanh, đặc biệt là 

các đô thị nằm trên hướng gió chính từ ống khói nhà máy. Đây là một trong những nguồn 

gốc gây ra ô nhiễm  môi trường không khí khu vực đô thị. 

GreenID và Liên minh năng lượng Bền vững Việt Nam đã thực hiện 08 nghiên cứu định 

tính trong giai đoạn 2013-2016. Các nghiên cứu được thực hiện tại 06 nhà máy nhiệt điện 

than, một bãi thải tro, xỉ than và một hồ bùn thải trải dài từ miền Bắc, miền Trung tới miền 

Nam với trọng tâm là tỉnh Quảng Ninh, nơi sở hữu số lượng mỏ than nhiều nhất tại Việt 

Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy các hoạt động khai thác than và sản xuất nhiệt điện than 

có tác động rất xấu tới môi trường ở phạm vi địa phương. Mức độ bụi trong không khí, 

nồng độ kim loại nặng và các chất ô nhiễm độc hại khác trong nước vượt quá tiêu chuẩn an 

toàn cho phép. Ước tính vào năm 2030 các nhà máy nhiệt điện than của Việt Nam sẽ tạo ra 
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khoảng 30 triệu tấn tro cần được xử lý. Bên cạnh đó, các vấn đề tái định cư và sinh kế của 

người dân địa phương chưa được giải quyết một cách hợp lý. Điển hình, việc vận chuyển 

tro xỉ từ nhà máy ra bãi thải trong điều kiện gió xoáy đã gây ra cuộn bụi lớn phủ khắp một 

vùng 5km với mật độ dày như sương mù gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và 

ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong khu vực vào quý 1 năm 2016. 
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CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

6.1. Kết luận 
Theo QHĐ VII điều chỉnh, Việt Nam sẽ tăng tổng công suất các nguồn điện lên 

60.000MW và 129.500 MW vào năm 2020 và 2030. Trong đó, tăng công suất nguồn điện từ 

than chiếm chủ yếu trong tổng công suất các nguồn điện tăng đến với 26.000 MW năm 2020 

và 55.300 MW năm 2030. Việc phát triển nhiệt điện than theo lộ trình hiện nay, ngoài việc 

đảm bảo nhu cầu điện tăng nhanh cho các ngành, cũng có những tác động tiêu cực tới môi 

trường và xã hội.  

Hiện nay, nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam đang áp dụng các công nghệ lò đốt than 

phun và lò đốt than tầng sôi tuần hoàn. Hiện nay, công suất lò hơi tầng sôi tuần hoàn đang 

phổ biến ở mức 300MW. Sự khác biệt giữa lò hơi tầng sôi tuần hoàn với lò hơi đốt than 

phun là than đốt trong lò tầng sôi có kích thước lớn hơn và được đốt cùng chất hấp thụ lưu 

huỳnh trong buồng lửa, hạt than được tuần hoàn trong buồng lửa cho tới khi đủ nhỏ. Công 

nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn cho phép đốt các loại than xấu có chất lượng thay đổi trong 

khoảng rộng, hàm lượng lưu huỳnh trong than cao.  

Ngoài ra, hiện nay một số loại công nghệ nhiệt điện than cũng được đang được thử 

nghiệm như: công nghệ tầng sôi áp lực, công nghệ khí hóa than. Ưu điểm của những công 

nghệ này là hiệu suất rất cao, phát thải SO2 và NOx thấp. Nhưng nhược điểm của là kết cấu 

phức tạp, vận hành kém linh hoạt, suất đầu tư cao và giới hạn công suất tương đối thấp (ở 

mức 300 MW).  

Các nhà máy nhiệt điện đốt than phun ở Việt Nam hiện nay phổ biến với thông số hơi 

cận tới hạn. Nhược điểm của loại lò đốt than phun thông số hơi cận tới hạn là hiệu suất 

thấp, tỉ lệ phát thải cao và tiêu tốn nhiều nhiên liệu. Trong tương lai các công nghệ thông số 

hơi trên siêu sẽ phổ biến sẽ chiếm lĩnh thị trường công nghệ điện than toàn cầu tới hạn nhờ 

ưu điểm hiệu suất cao (44,8%) và giảm phát thải trung bình 7.300 tấn CO2/ngày (tổ máy 600 

MW). Chi phí đầu tư của các loại lò hơi thông số siêu tới hạn và trên siêu tới hạn cao hơn lò 

thông số hơi cận tới hạn khoảng 10 và 20% nhưng nhờ có hiệu suất cao mà chi phí điện quy 

dẫn của các loại công nghệ cải tiến thấp hơn 5-7% và trở nên cạnh tranh hơn với các nguồn 

năng lượng khác như nhiệt điện khí. 

Công nghệ xử lý chất thải được chia làm 3 loại: xử lý khí thải, nước thải và chất thải rắn. 

Việc xử lý chất thải tuân theo quy định của Chính phủ để đảm bảo các thành phần ô nhiễm 

này không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và gây tổn hại đến môi trường sinh thái 

trong khu vực. Quy chuẩn QCVN 22:2009/BTNMT quy định giới hạn phát thải cho phép của 

các chất ô nhiễm nói trên đối với các nhà máy nhiệt điện đốt than, đốt dầu và đốt khí. Ngoài 

ra, khí thải các nhà máy nhiệt điện còn phải tuân theo QCVN 05:2013/BTNMT về bảo đảm 

chất lượng không khí xung quanh và QCVN 19-2009/BTNMT về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ. Đối với chất thải rắn được xử lý theo Quy định tại Thông tư 

36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường và quyết định 1696/QĐ-TTg.  

Các thiết bị công nghệ xử lý chất gây ô nhiễm trong khí thải đang áp dụng cho các nhà 

máy nhiệt điện than ở Việt Nam gồm: (1) Bộ lắng bụi tĩnh điện ESP - có hiệu suất lọc bỏ bụi 

tro của than lên tới 99,7%; (2) Bộ xử lý SO2 trong khói thải FGD – có hiệu suất xử lý lên tới 

98,9%; (3) Bộ khử khí NOx (LNB hoặc SCR) - có hiệu suất xử lý lên tới 92,6%. Riêng đối với 

khí CO2 thì giải pháp khả thi nhất là áp dụng công nghệ thông số hơi siêu tới hạn hoặc trên 
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siêu tới hạn, nâng cao hiệu suất sử dụng nhiên liệu, giảm phát thải khí CO2. Lắp đặt các thiết 

bị kiểm soát ô nhiễm khí thải của các nhà máy nhiệt điện than thường chiếm tới hàng trăm 

triệu đô la tiền vốn đầu tư và làm tăng chi phí giá thành điện của nhà máy lên tới 9 xu Mỹ, 

tương đương 2.000 đồng.  

Nước thải của nhà máy nhiệt điện than thường chia làm 3 loại: nước thải sản xuất; nước 

thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn. Tất cả các loại nước thải cần phải được xử lý trước khi 

thải ra ngoài môi trường. Tuy nhiên Việt Nam chưa có quy chuẩn riêng cho nước thải từ các 

nhà máy nhiệt điện, toàn bộ tiêu chuẩn về các chất thải trong nước thải đều tham chiếu trên 

QCVN 40:2011/BTNMT – quy chuẩn về nước thải công nghiệp. Đối với nước làm mát, đa số 

các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam đều được làm mát trực tiếp bằng bộ ngưng hơi và 

thiết bị bằng nước sông hay nước biển. Theo quy định, nhiệt độ nước làm mát khi thải ra 

môi trường thường cao hơn nhiệt độ nước vào khoảng 6-7oC và không được quá 40oC.  

Chất thải rắn của nhà máy nhiệt điện than chủ yếu là tro bay, xỉ và thạch cao. Thông 

thường các nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam và thế giới đều áp dụng các giải pháp: thải 

xỉ ra bãi dưới dạng thải xỉ ướt hoặc thải xỉ khô. Bãi thải luôn được phun nước tạo ẩm và phủ 

bạt. Các bãi thải xỉ thường có đê bao quanh và lớp lót bằng vải nhựa PE nhằm chống thẩm 

thấu kim loại nặng vào đất và nước ngầm và có thiết kế các đê ngăn nước. Bên cạnh đó trên 

thế giới còn tận dụng được nguồn tro xỉ, thạch cao này để làm vật liệu xây dựng. 

6.2. Kiến nghị 
Dựa vào những phân tích bên trên, báo cáo đưa ra các khuyến nghị chính góp phầm 

đảm bảo phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam. 

6.2.1. Tính toán đầy đủ chi phí điện quy dẫn của nguồn điện 

Cần xem xét đầy đủ và công bằng khi tính toán chi phí giá điện từ các nguồn khác nhau 

vì nếu ước tính đầy đủ chi phí ngoại biên, nhiệt điện than có giá điện quy dẫn đắt hơn các 

nguồn năng điện tái tạo từ gió, sinh khối, và trang trại điện mặt trời. Hơn nữa, giá điện từ 

pin mặt trời PV và gió hiện nay đang giảm mạnh, đặc biệt đã đạt mức 0,03 USD/kWh ở một 

số thị trường trên thế giới. Với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay, giá điện của 

các loại hình năng lượng ngày càng giảm mạnh, dự báo sẽ rẻ hơn nhiều so với chi phí sản 

xuất điện từ than vào năm 2025. 

6.2.2. Giải pháp năng lượng thay thế nhiệt điện than  

Phát triển nhiệt điện than mà vẫn cân bằng giữa đáp ứng nhu cầu năng lượng quốc gia 

và bảo đảm an toàn môi trường, sức khỏe con người là điều thách thức trong bối cảnh Việt 

Nam hiện nay. Không chỉ vậy, việc nhập than cho phát triển nhiệt điện cũng là một nỗi lo 

đáng kể, có thể đe dọa đến an ninh năng lượng quốc gia bởi Việt Nam không thể tự chủ 

nguồn than. Do đó, khuyến nghị Chính phủ và các Bộ Ban ngành có nghiên cứu khả thi, 

ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nguồn điện thay thế nhiệt điện than. Các nguồn 

năng lượng thay thế tiềm năng tại Việt Nam như: năng lượng mặt trời, năng lượng gió, sinh 

khối, địa nhiệt, năng lượng đại dương. Với nguồn tiềm năng dồi dào của mặt trời, gió và 

sinh khối ở Việt Nam, NLTT có tiềm năng lớn cung cấp nguồn điện chi phí rẻ và sạch lên 

lưới điện quốc gia. Các chủ đầu tư và các nhà quản lý cũng không cần lo phải xử lý rác thải 

như tro xỉ hoặc trong quá trình sản xuất điện như nhiệt điện than. Sử dụng điện NLTT đang 

là xu thế chung của thế giới, nhiều nước đang loại bỏ dần đầu tư cho nhiệt điện than và tăng 

đầu tư vào NLTT. Các công nghệ hỗ trợ cũng đang tạo điều kiện thúc đẩy việc triển khai 

NLTT và đáp ứng nhu cầu hiệu quả. 
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6.2.3. Đối với các nhà máy nhiệt điện than  

Trong tương lai, nếu bắt buộc phải sử dụng công nghệ điện than thì khuyến nghị Chính 

phủ ban hành quy định bắt buộc các nhà đầu tư phải sử dụng công nghệ tiên tiến, hiệu 

suất cao và ít phát thải các chất gây ô nhiễm ra môi trường.  

- Quy định nhà máy đang quy hoạch và đang xây dựng, phải bắt buộc điều chỉnh 

công nghệ áp dụng công nghệ trên siêu tới hạn trở lên;  

- Xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn về than nhập và đưa thành quy định bắt buộc 

trong quá trình xét duyệt các dự án đầu tư; 

- Kiên quyết ngừng vận hành các nhà máy nhiệt điện than cũ công nghệ lạc hậu, hiệu 

suất thấp và đã hết vòng đời; 

- Lắp đặt bổ sung dây chuyền công nghệ xử lý chất thải đối với những nhà máy còn 

niên hạn sử dụng nhưng còn thiếu (hoặc có nhưng chưa đạt yêu cầu); 

6.2.4. Nâng cấp quy chuẩn phát thải 

Hiện nay, các giới hạn nồng độ chất thải ra môi trường của nhà máy nhiệt điện đốt than 

của Việt Nam cao hơn so với các quốc gia khác trên thế giới. Đề xuất Nhà nước, đặc biệt là 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cần thắt chặt các quy chuẩn chất thải đối với nhiệt điện than 

tương đương quy chuẩn của các nước xuất khẩu công nghệ này sang Việt Nam. Cụ thể: 

- Đưa ra phương pháp phân tích chi tiết và đồng nhất giữa các phương pháp đánh giá 

trong QCVN 20:2009/BTNMT và QCVN 19:2009/BTNMT.  

- Nghiên cứu, ban hành quy định tiêu chuẩn kiểm soát chi tiết và nồng độ giới hạn 

từng loại chất thải phân theo các kiểu nhà máy nhiệt điện, các loại lò hơi, tuabin và 

năm vận hành như hơi kim loại phát tán, tổng lượng chất thải cho phép…; 

- Xem xét và ban hành bộ quy chuẩn riêng về chất thải rắn công nghiệp nhiệt điện về 

ngưỡng chất thải nguy hại và cần quy định rõ mức hàm lượng giới hạn đối với từng 

loại chất thải cho từng phương pháp xử lý khác nhau; 

- Ban hành tiêu chuẩn về sử dụng tro, xỉ, thạch cao và các quy định trong thiết kế cơ sở 

các nhà máy để có phương án thu hồi và xử lý tro xỉ các nhà máy.  

6.2.5. Tăng cường công tác giám sát có sự tham gia của các bên 

Bên cạnh việc thắt chặt các quy chuẩn xả thải áp dụng đối với các nhà máy nhiệt điện 

than, cơ quan chính quyền cùng với cộng đồng cần tăng cường hợp tác trong công tác 

kiểm tra, kiểm soát và giám sát việc thực thi quy định pháp luật của các nhà máy này. Cụ 

thể như sau: 

- Tăng cường công tác giám sát việc áp dụng lắp đặt các thiết bị giảm phát thải, yêu 

cầu các nhà máy phải lắp đặt các trạm quan trắc chất lượng không khí để cập nhật và 

công bố công khai và thường xuyên;  

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước để đảm bảo các nhà máy sau 

khi lắp đặt các thiết bị kiểm soát khí thải phải thực thi nghiêm túc;  

- Tăng cường phối hợp giữa cộng đồng và cơ quan chức năng trong công tác giám sát 

việc thực thi quy định xử lý nước thải và chất thải nguy hại của các nhà máy nhiệt 

điện than; 

- Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội, người dân xung quanh trong công tác 

quản lý và giám sát công tác kiểm soát phát thải của các nhà máy nhiệt điện than. 
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Phụ lục 1: Các công nghệ nhiệt điện than ứng 

dụng tại các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam 

theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh 

Phụ lục 1.1: Các nhà máy áp dụng công nghệ lò sôi tuần hoàn CFB 
Theo quy hoạch đến năm 2019, Việt Nam sẽ có 16 nhà máy áo dụng công nghệ lò sôi 

tuần hoàn CFB. Tại các nhà máy này đều mới sử dụng công nghệ lọc bụi ESP mà chưa sử 

dụng công nghệ kiểm soát khí thải khác. 

TT Tên nhà máy Tên tổ máy Công suất (MW) Công nghệ Năm vận hành 

1 Na Dương I U1, U2 110 CFB+ESP 2004 

2 Cao Ngạn U1, U2 115 CFB+ESP 2006 

3 Sơn Động U1, U2 220 CFB+ESP 2009 

4 Cẩm Phả I U1 330 CFB+ESP 2009 

5 Cẩm Phả II U2 330 CFB+ESP 2010 

6 Cẩm Phả III U1, U2 440 CFB+ESP 2020 

7 An Khánh I 
U1 57,5 CFB+ESP 2015 

U2 57,5 CFB+ESP 2015 

8 Công Thanh U1 600 CFB+ESP 2020 

9 Hải Dương 
U1 600 CFB+ESP 2020 

U2 600 CFB+ESP 2021 

10 An Khánh - Bắc Giang 
U1 325 CFB+ESP 2022 

U2 325 CFB+ESP 2023 

11 Mạo Khê 
U1 220 CFB+ESP 2012 

U2 220 CFB+ESP 2013 

12 Mông Dương I 
U1 540 CFB+ESP 2015 

U2 540 CFB+ESP 2015 

13 Na Dương II U1 110 CFB+ESP 2019 

14 Nam Định I 
U1 600 CFB+ESP 2021 

U2 600 CFB+ESP 2022 

15 Nông Sơn U1 30 CFB+ESP 2015 

16 Thăng Long 
U1 300 CFB+ESP 2018 

U2 300 CFB+ESP 2019 

Phụ lục 1.2: Các nhà máy sử dụng công nghệ lò với thông số hơi dưới tới hạn  
Theo quy hoạch đến năm 2020, Việt Nam có tổng cộng 22 nhà máy áp dụng công nghệ lò 

hơi với thông số hơi dưới tới hạn. 

TT Tên nhà máy Tổ máy Công suất (MW) Công nghệ  
Năm  

vận hành 

1 Phả Lại I 

U1 110 PC+ESP 1983 

U2 110 PC+ESP 1984 

U3 110 PC+ESP 1985 
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TT Tên nhà máy Tổ máy Công suất (MW) Công nghệ  
Năm  

vận hành 

U4 110 PC+ESP 1986 

2 Phả Lại II 
U1 300 PC+ESP+FGD+SCR 2002 

U2 300 PC+ESP+FGD+SCR 2002 

3 Uông Bí 
U1 50 PC+ESP+FGD 1975 

U2 55 PC+ESP+FGD 1976 

4 Uông Bí  mở rộng 
U1 300 PC+ESP+FGD+SCR 2007 

U2 330 PC+ESP+FGD+SCR 2013 

5 Ninh Bình 

U1, U2 50 PC+ESP 1974 

U3 25 PC+ESP 1975 

U4 25 PC+ESP 1976 

6 Hải Phòng I U1, U2 600 PC+ESP+FGD+LNB 2009 

7 Hải Phòng II U1, U2 600 PC+ESP+FGD+LNB 2014 

8 Quảng Ninh I 
U1 300 PC+ESP+FGD 2009 

U2 300 PC+ESP+FGD 2010 

9 Quảng Ninh II 
U1 300 PC+ESP+FGD+SCR 2012 

U2 300 PC+ESP+FGD+SCR 2014 

10 Formosa Đồng Nai 

U1 150 PC+ESP+FGD+SCR 2004 

U2 150 PC+ESP+FGD+SCR ? 

U3 150 PC+ESP+FGD+SCR 2016 

11 Formosa Hà Tĩnh 

U1 150 PC+ESP+FGD+SCR 2015 

U2 150 PC+ESP+FGD+SCR 2016 

U5 150 PC+ESP+FGD+SCR 2016 

U6 150 PC+ESP+FGD+SCR 2020 

U7 150 PC+ESP+FGD+SCR 2020 

U10 150 PC+ESP+FGD+SCR 2020 

12 Duyên Hải I U1, U2 1244 PC+ESP+FGD+SCR 2015 

13 Duyên Hải III 
U1 622 PC+ESP+FGD+SCR 2016 

U2 622 PC+ESP+FGD+SCR 2017 

14 Mông Dương II U1, U2 1200 PC+ESP+FGD+SCR 2014 

15 Nghi Sơn I 
U1 300 PC+ESP+FGD+SCR 2013 

U2 300 PC+ESP+FGD+SCR 2014 

16 Thái Bình I 
U1 300 PC+ESP+FGD+SCR 2017 

U2 300 PC+ESP+FGD+SCR 2017 

17 Thái Bình II 
U1 600 PC+ESP+FGD+SCR 2017 

U2 600 PC+ESP+FGD+SCR 2018 

18 Vĩnh Tân II U1, U2 1244 PC+ESP+FGD+SCR 2014 

19 Vũng Áng I 
U1 600 PC+ESP+FGD+SCR 2014 

U2 600 PC+ESP+FGD+SCR 2015 

20 Than Vê Đan (CHP) U1 60 PC+ESP+FGD+SCR 2016 

21 Đồng Phát Hải Hà (CHP) U1, U2, U3 150 PC+ESP+FGD+SCR 2019 

22 

Hóa dầu Long Sơn (CHP) 

U1 75 PC+ESP+FGD+SCR 2017 

U2 75 PC+ESP+FGD+SCR 2018 

U3 75 PC+ESP+FGD+SCR 2018 
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Phụ lục 1.3: Các nhà máy dùng công nghệ lò thông số hơi siêu tới hạn 

TT Tên nhà máy 
Tổ 

máy 

Công suất 

(MW) 
Công nghệ 

Năm vận 

hành 

1 Hải Phòng III 
U1 600 PC+ESP+FGD+SCR 2025 

U2 600 PC+ESP+FGD+SCR 2026 

2 Quảng Ninh III 
U1 600 PC+ESP+FGD+SCR 2029 

U2 600 PC+ESP+FGD+SCR 2030 

3 Duyên Hải II 
U1 600 PC+ESP+FGD+SCR 2021 

U2 600 PC+ESP+FGD+SCR 2021 

4 Duyên Hải III mở rộng U1 660 PC+ESP+FGD+SCR 2019 

5 Long Phú I 
U1 600 PC+ESP+FGD+SCR/LNB 2018 

U2 600 PC+ESP+FGD+SCR/LNB 2019 

6 Long Phú II 
U1 660 PC+ESP+FGD+SCR/LNB 2021 

U2 660 PC+ESP+FGD+SCR/LNB 2022 

7 Long Phú III 

U1 600 PC+ESP+FGD+SCR/LNB 2021 

U2, 

U3 1200 
PC+ESP+FGD+SCR/LNB 

2022 

8 Nghi Sơn II 
U1 600 PC+ESP+FGD+SCR 2021 

U2 600 PC+ESP+FGD+SCR 2022 

9 Quảng Trạch I 
U1 600 PC+ESP+FGD+SCR 2021 

U2 600 PC+ESP+FGD+SCR 2022 

10 Quảng Trạch II 
U1 600 PC+ESP+FGD+SCR 2028 

U2 600 PC+ESP+FGD+SCR 2029 

11 Quảng Trị 
U1 600 PC+ESP+FGD+SCR 2023 

U2 600 PC+ESP+FGD+SCR 2024 

12 Quỳnh Lập I 
U1 600 PC+ESP+FGD+SCR 2022 

U2 600 PC+ESP+FGD+SCR 2023 

13 Quỳnh Lập II 
U1 600 PC+ESP+FGD+SCR 2026 

U2 600 PC+ESP+FGD+SCR 2027 

14 Sông Hậu I 
U1 600 PC+ESP+FGD+SCR 2019 

U2 600 PC +ESP+FGD+SCR 2019 

15 Vân Phong I 
U1 660 PC+ESP+FGD+SCR 2022 

U2 660 PC+ESP+FGD+SCR 2023 

16 Vĩnh Tân I 
U1, 

U2 1200 
PC+ESP+FGD+SCR 

2019 

17 Vĩnh Tân III 

U1 660 PC+ESP+FGD+SCR 2022 

U2 660 PC+ESP+FGD+SCR 2023 

U3 660 PC+ESP+FGD+SCR 2023 

18 Vĩnh Tân IV 
U1 600 PC+ESP+FGD+SCR 2018 

U2 600 PC+ESP+FGD+SCR 2018 

19 Vĩnh Tân IV mở rộng U1 600 PC+ESP+FGD+SCR 2019 

20 Vũng Áng II 
U1 600 PC+ESP+FGD+SCR 2021 

U2 600 PC+ESP+FGD+SCR 2022 

21 Vũng Áng III 
U1 600 PC+ESP+FGD+SCR 2024 

U2 600 PC+ESP+FGD+SCR 2025 
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TT Tên nhà máy 
Tổ 

máy 

Công suất 

(MW) 
Công nghệ 

Năm vận 

hành 

U3 600 PC+ESP+FGD+SCR 2029 

U4 600 PC+ESP+FGD+SCR 2030 

22 
Đồng Phát Hải Hà 

(CHP) 

U4, 

U5, 

U6, 

U7, 

U8 

750 PC+ESP+FGD+SCR 2022 

U9, 

U10 600 PC+ESP+FGD+SCR 2025 

U11, 

U12 600 PC+ESP+FGD+SCR 2028 

 

Phụ lục 1.4: Các nhà máy dung công nghệ lò với thông số hơi trên siêu tới hạn 
Hiện nay, Việt Nam chưa có nhà máy nào áp dụng công nghệ lò thông số hơi trên siêu 

tới hạn. Theo quy hoạch đến năm 2028, Việt Nam sẽ có 5 nhà máy này áp dụng công nghệ 

này. 

TT Tên nhà máy Tên tổ máy Công suất (MW) Công nghệ 
Năm 

vận hành 

1 Long An I 
U1 600 PC+ESP+FGD+SCR/LNB 2024 

U2 600 PC+ESP+FGD+SCR/LNB 2025 

2 Long An II 
U3 800 PC+ESP+FGD+SCR/LNB 2026 

U4 800 PC+ESP+FGD+SCR/LNB 2027 

3 Sông Hậu II 
U1 1000 PC+ESP+FGD+SCR 2021 

U2 1000 PC+ESP+FGD+SCR 2022 

4 Tân Phước I 
U1 600 PC+ESP+FGD+SCR 2027 

U2 600 PC+ESP+FGD+SCR 2028 

5 Tân Phước II* U1 600 PC+ESP+FGD+SCR 2028 

Phụ lục 2: Các tiêu chuẩn kiểm soát khí thải 

Phụ lục 2.1. Giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh theo 

QCVN 05:2013/BTNMT 
Đơn vị: µg/m3 

STT Thông số Trung bình 

1 giờ 

Trung bình 

8 giờ 

Trung bình 

24 giờ 

Trung bình 

năm 

1.  SO2 350 - 125 50 

2.  CO 30.000 10.000 - - 

3.  NO2 200 - 100 40 

4.  O3 200 120 - - 

5.  Tổng bụi lơ lửng (TSP) 300 - 200 100 

6.  Bụi PM10 - - 150 50 
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7.  Bụi PM2.5 - - 50 25 

8.  Pb - - 1,5 0,5 

Ghi chú: dấu (-) là không quy định 

 

Phụ lục 2.2. QCVN 19:2009/BTNMT 
Nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp được tính 

theo công thức: Cmax = C x Kp x Kv (mg/Nm3) 

Nồng độ C của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính nồng độ tối đa cho phép trong khí 

thải công nghiệp 

STT Thông số Nồng độ C (mg/Nm3) 

A B 

1.  Bụi tổng 400 200 

2.  Bụi chứa Silic 50 50 

3.  Amoniac và các hợp chất amoni 76 50 

4.  Antimon và hợp chất, tính theo Sb 20 10 

5.  Asen và các hợp chất, tính theo As 20 10 

6.  Cadmi và hợp chất, tính theo Cd 20 5 

7.  Chì và các hợp chất, tính theo Pb 10 5 

8.  Cacbon oxit, CO 1000 1000 

9.  Clo 32 10 

10.  Đồng và các hợp chất, tính theo Cu 20 10 

11.  Kẽm và các hợp chất, tính theo Zn 30 30 

12.  Axit clohydric, HCl 200 50 

13.  Flo, HF, hoặc các hợp chất vô cơ của Flo, tính theo HF 50 20 

14.  H2S 7,5 7,5 

15.  SO2 1500 500 

16.  NOx (tính theo NO2) 1000 850 

17.  NOx (cơ sở sản xuất hóa chất), tính theo NO2 2000 1000 

18.  Hơi H2SO4 hoặc SO3, tính theo SO3 100 50 

19.  Hơi HNO3 (các nguồn khác), tính theo NO2 1000 500 

 

Hệ số lưu lượng nguồn thải Kp 

Lưu lượng nguồn thải (m3/h) Hệ số Kp 

P ≤ 20.000 1 

20.000 < P ≤ 100.000 0,9 

P > 100.000 0,8 

 

Hệ số vùng, khu vực Kv 

Phân vùng, khu vực Hệ số Kv 

Loại 1 Nội thành đô thị loại đặc biệt (1) và đô thị loại I (1); rừng đặc dụng (2); 

di sản thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng (3); nhà máy 

nhiệt điện có khoảng cách đến ranh giới các khu vực này dưới 5km 

0,6 

Loại 2 Nội thành, nội đô thị loại II, III, IV; vùng ngoại thành đô thị loại đặc 

biệt, đô thị loại I có khoảng cách đến ranh giới nội thành lớn hơn 

hoặc bằng 5km; nhà máy nhiệt điện có khoảng cách đến ranh giới các 

0,8 
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khu vực này dưới 5km 

Loại 3 Khu công nghiệp; đô thị loại V (1); vùng ngoài thành, ngoại thị đô thị 

loại II, III, IV có khoảng cách đến ranh giới nội thành, nội đô thị lớn 

hơn hoặc bằng 5km; nhà máy nhiệt điện có khoảng cách đến ranh 

giới các khu vực này dưới 5km (4) 

1,0 

Loại 4 Nông thôn 1,2 

Loại 5 Nông thôn miền núi 1,4 

Chú thích:  
(1) Đô thị được xác định theo quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 

năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; 
(2) Rừng đặc dụng xác định theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 14 tháng 12 năm 

2004 gồm: vườn quốc gia; khu bảo tồn thiên nhiên; khu bảo vệ cảnh quan; khu rừng 

nghiên cứu, thực nghiệm khoa học; 
(3) Di sản thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa được UNESCO, Thủ tưởng Chính phủ hoặc 

bộ chủ quản ra quyết định thành lập và xếp hạng; 
(4) Trường hợp nguồn phát thải có khoảng cách đến 02 vùng trở lên nhỏ hơn 02 km thì áp 

dụng hệ số vùng, khu vực Kv đối với vùng có hệ số nhỏ nhất. Khoảng cách được tính từ 

nguồn phát thải.  
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Phụ lục 3: Các tiêu chuẩn kiểm soát nước thải  
Tiêu chuẩn kiểm soát nước thải theo QCVN 40:2011/BTNMT 

Phụ lục 3.1. Hệ số Kq ứng với lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải 

Lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải (Q) 

Đơn vị tính: m3/s 

Hệ số Kq 

Q ≤ 50 0,9 

50 < Q ≤ 200 1 

200 < Q ≤ 500 1,1 

Q > 500 1,2 

Q được tính theo giá trị trung bình lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải 

03 tháng khô kiệt nhất trong 03 năm liên tiếp (số liệu của cơ quan Khí tượng Thủy văn) 

Hệ số Kq ứng với dung tích của nguồn tiếp nhận nước thải là hồ, ao, đầm được quy 

định: 

Dung tích nguồn tiếp nhận nước thải (V) 

Đơn vị tính: m3 

Hệ số Kq 

V ≤ 10 x 106 0,6 

10 x 106 < V ≤ 100 x 106 0,8 

V > 100 x 106 1,0 

V được tính theo giá trị trung bình dung tích của hồ, ao, đầm tiếp nhận nước thải 01 

tháng khô kiệt nhất trong 03 năm liên tiếp (số liệu của cơ quan Khí tượng Thủy văn).  

Phụ lục 3.2. Hệ số lưu lượng nguồn thải Kf 

Lưu lượng nguồn thải (F) 

Đơn vị tính: m3/24h 

Hệ số Kf 

F ≤ 50 1,2 

50 < F ≤ 500 1,1 

500 < F ≤ 5000 1,0 

V > 5000 0,9 

Lưu lượng nguồn thải F được tính theo lưu lượng thải lớn nhất nêu trong Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường.  

Phụ lục 3.3. Quy định hệ số K đối với SO2 cho các khu vực áp dụng tiêu chuẩn đặc 

biệt của Nhật Bản 

Cấp Giá trị K Khu vực 

1 1,17 Một số phường của Tokyo, Osaka/Sakai, Yokohama/Kawasaki, 

Kobe/Amagasaki, Yokkaichi, Nagoya (6 khu vực) 

2 1,75 Chiba/Ichihara, Fuji, Handa/Hekinan, Kishiwada/Ikeda, Himeji, 

Wakayama/Kainan, Kurashiki (Mizushima), Kitakyushu (8 khu vực) 

3 2,34 Kashima, Kawaguchi/Soka, Toyama/Takaoka, Shimizu, Kyoto, 

Fukuyama, Ohtake, Ube, Tokuyama, Iwakuni, Marugame/Sakaide, 

Niihama, Ohmuta, Ohita (14 khu vực) 
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Phụ lục 3.4. Quy định về giá trị K và tổng tải lượng phát thải cho phép của từng 

khu vực đối với SO2 cho ngành công nghiệp Nhật Bản 

Cấp Giá trị K Khu vực Tổng 

1 3,0 Một số phường đặc biệt của Tokyo, Yokohama/Kawasaki, 

Nagoya, Yokkaichi, Osaka/Sakai, Kobe/Amagasaki, 

Kishiwada  

6 

2 3,5 Chiba/Ichihara, Shimizu, Fujinomiya/Fuji, Handa/Hekinan, 

Kyoto, Himeji, Wakayama, Arao, Kurashiki (Mizushima), 

Kurashiki (excl. Mizushima), Bizen, Fukuyama, Otake, Ube, 

Tokuyama, Iwakuni, Niihama, Kitakyushu, Ohmuta, Ohita 

21 

3 4 Sapporo 1 

4 4,5 Muroran, Hitachi, Kashima, Hofu  4 

5 5 Toyama/Takaoka, Kure, Toyo/Komatsu  3 

6 6 Hachinohe, Iwaki, An’naka, Niigata, Okayama, Shimonoseki, 

Marugame/Sakaide, Kawanoe  

9 

7 6,42 Tomakomai, Hachioji, Kasaoka  3 

8 7 Sendai, Ashikaga, Tochigi, Fukui, Hamamatsu, Hiroshima 6 

9 8 Otaru, Asahikawa, Sakata, Utsunomiya, Tsuruga, Takehara, 

Mihara/Onomichi, Tokushima/Anan 

8 

10 8,76 Akita, Kanazawa, Toyohashi, Otsu, Aioi, Fukuoka, Nagasaki, 

Nobeoka  

8 

11 9 Takasaki (excl. Yawatamachi), Kawagoe/Urawa, Noda/Narita, 

Ichinomiya/Inuyama, Seto, Naha  

6 

12 10 Kushiro, Takefu/Sabae, Shizuoka, Sasebo 4 

13 11,5 Hakodate, Ishinomaki, Natori, Koriyama, Katsuta, 

Hiratsuka/Kamakura, Joetsu, Gifu/Ogaki, Tajimi, 

Fukuchiyama, Takamatsu, Matsuyama, Yatsushiro, 

Minamata, Sendai 

15 

14 13 Shibukawa, Numazu/Mishima, Tamano, Naruto, Kurume, 

Itoman 

6 

15 14,5 Aomori, Morioka, Miyako, Kamaishi, Yamagata, Tsuchiura, 

Furukawa, Chichibu, Choshi, Mobara, Nagaoka, Nagano, 

Matsumoto, Kuwana/Suzuka, Hikone/Nagahama, 

Nishiwaki/Miki, Imabari, Kumamoto, Hyuga, Kagoshima 

20 

16 17,5 Khác  

Ghi chú: Cấp: số thứ tự cho các thành phố có mức quan trọng khác nhau, Cấp nhỏ nghĩa là 

phát thải SOx thấp (thành phố đặc biệt) 

               Tổng: là tổng lượng phát thải SOx cho từng thành phố (Nm3/h) 
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Phụ lục 3.5. Quy chuẩn xử lý chất thải có chứa hợp chất nguy hại Nhật Bản 

Phương pháp thải Chôn lấp Đổ ra biển 

Các chất nguy hại 
Bụi xỉ, bùn 

và xỉ (mg/l) 

Bùn hữu cơ 

(mg/kg) 

Chất thải axit 

và kiềm (mg/l) 

Bùn vô cơ 

(mg/l) 

Thủy ngân và các hợp chất của 

nó 

0,005 0,025 0,025 0,0005 

Cadimi và các hợp chất của nó 0,3 0,1 0,1 0,01 

Chì và các hợp chất của nó 0,3 1 1 0,01 

Các hợp chất Photpho hữu cơ 1 1 1 ND 

Hợp chất Cr(VI) 1,5 0,5 0,5 0,05 

Arsen và các hợp chất của nó 0,3 0,15 0,15 0,01 

Xyanua 1 1 1 ND 

PCBs 0,003 0,003 0,003 ND 

Trichloroethylene 0,3 0,3 0,3 0,03 

Tetrachloroethylene 0,1 0,1 0,1 0,01 

Dichloromethane 0,2 0,2 0,2 0,02 

Carbon tetrachloride 0,02 0,02 0,02 0,002f 

1,2-dichloromethane 0,04 0,04 0,04 0,004 

1,1-dichloroethylene 0,2 0,2 0,2 0,02 

Cis-1,2-dichloroethylene 0,4 0,4 0,4 0,004 

1,1,1-trichloromethane 3 3 3 3 

1,1,2-tricholoethan 0,06 0,06 0,06 0,006 

1,3-dichloropropene 0,02 0,02 0,02 0,002 

thiuram 0,06 0,06 0,06 0,006 

simazine 0,03 0,03 0,03 0,003 

thiobebncarb 0,2 0,2 0,2 0,02 

benzene 0,1 0,1 0,1 0,01 

Selen và các hợp chất của nó 0,3 0,1 0,1 0,01 

Các hợp chất clo hữu cơ - 4 4 1 

Đồng và các hợp chất của nó - 10 10 0,14 

Kẽm và các hợp chất của nó - 20 20 0.8 

Flourides - 15 15 3 

Berili và các hợp chất của nó - 2,5 2,5 0,25 

Crom và các hợp chất của nó - 2 2 0,2 

Nikel và các hợp chất của nó - 1,2 1,2 0,12 

Vanadi và các hợp chất của nó  - 1,5 1,5 0,15 

Phenol - 20 20 0,2 

Nguồn: http://www.env.go.jp/en/recycle/manage/sv.html 
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