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LÔØI NOÙI ÑAÀU 

Moâi tröôøng soáng – caùi noâi cuûa nhaân loaïi ñang ngaøy caøng oâ nhieãm traàm troïng 
do con ngöôøi. Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi, moâi tröôøng ñang töøng böôùc bò huûy 
dieät laø moái quan taâm khoâng chæ rieâng cuûa moät quoác gia naøo. Baûo veä moâi tröôøng laø 
nghóa vuï cuûa coäng ñoàng toaøn caàu vaø cuûa Vieät Nam noùi rieâng. Chæ thò soá 36/CT-TW 
ngaøy 25/06/1998 cuûa Boä Chính trò Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ñaõ theå hieän ñöôøng loái 
chæ ñaïo ñuùng ñaén ñoái vôùi coâng taùc baûo veä vaø gìn giöõ moâi tröôøng soáng cuûa nöôùc ta. 
Hieän traïng moâi tröôøng khoâng khí ôû nöôùc ta, ñaëc bieät laø trong caùc khu coâng nghieäp vaø 
ñoâ thò lôùn nhö thaønh phoá Hoà Chí Minh, Haø Noäi, Haûi Phoøng, Ñoàng Nai … ñang laø moái 
lo ngaïi cho caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc veà maët moâi tröôøng cuõng nhö toaøn theå daân 
cö trong khu vöïc. Phaàn lôùn caùc nhaø maùy xí nghieäp chöa coù heä thoáng xöû lyù oâ nhieãm 
khoâng khí hoaëc coù nhöng hoạt ñoäng khoâng coù hieäu quaû vaø mang tính chaát ñoái phoù. 
Beân caïnh ñoù, vôùi ñaëc ñieåm cuûa moät neàn coâng nghieäp, tieåu thuû coâng nghieäp mang 
tính chaát saûn xuaát nhoû, coâng nghieäp laïc haäu, thieáu thoán nguyeân vaät lieäu…, neân ngaøy 
caøng thaûi vaøo moâi tröôøng soáng moät khoái löôïng buïi, hôi khí ñoäc vaø muøi hoâi khổng loà, 
gaây aûnh höôûng khoâng nhöõng cho coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát maø ngay caû daân cö 
khu vöïc laân caän cuõng chòu aûnh höôûng ñaùng keå. 

Vieäc xaây döïng ñaát nöôùc treân cô sôû coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa cuøng vôùi 
möùc ñoä gia taêng ñaùng keå caùc khu vöïc ñoâ thò, khu daân cö khoâng coù quy hoaïch ñoàng 
boä, toång theå vaø thieáu hôïp lyù laïi caøng gaây phöùc taïp theâm cho coâng taùc quaûn lyù vaø 
khoáng cheá oâ nhieãm töø caùc nguoàn thaûi. Caùc phöông tieän giao thoâng coâng coäng ít hoaëc 
khoâng thuaän tieän cho vieäc ñi laïi cuûa nhaân daân cuøng vôùi hieän traïng quy hoaïch veà 
maïng löôùi caùc tuyeán ñöôøng khoâng ñaùp öùng nhu caàu raát cao cuûa thöïc teá ñaõ goùp phaàn 
raát lôùn gaây oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí ôû caùc khu ñoâ thò lôùn nhö thaønh phoá Hoà Chí 
Minh, Haø Noäi, … Ñaëc bieät laø vaøo giôø cao ñieåm thöôøng gaây ra keït xe ñoâi khi tôùi 3 
hoaëc 4 giôø lieàn. 

Cuoán saùch naøy ñöôïc bieân soaïn nhaèm muïc ñích phuïc vuï cho coâng taùc giaûng daïy 
vaø hoïc taäp cuûa caùn boä, sinh vieân vaø caùc hoïc vieân sau ñaïi hoïc chuyeân ngaønh Kyõ thuaät 
Moâi tröôøng. 
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Noäi dung cuûa cuoán saùch bao goàm nhöõng vaán ñeà veà nguoàn goác oâ nhieãm khoâng 
khí, taùc haïi cuûa oâ nhieãm khoâng khí, caùc quaù trình bieán ñoåi, khueách taùn chaát oâ nhieãm 
trong khí quyeån vaø kieåm soaùt caùc nguoàn thaûi. 

Vôùi noäi dung treân, cuoán saùch naøy cuõng coù theå phuïc vuï cho ñoâng ñaûo baïn ñoïc 
thuoäc caùc chuyeân ngaønh khaùc coù quan taâm ñeán lónh vöïc oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng 
khí. 

Do nhieàu yeáu toá khaùch quan cuõng nhö chuû quan, saùch khoâng traùnh khoûi nhöõng 
thieáu soùt. Taùc giaû xin chaân thaønh caûm ôn söï quan taâm theo doõi vaø mong nhaän ñöôïc 
nhieàu yù kieán ñoùng goùp cuûa caùc ñoàng nghieäp vaø baïn ñoïc.  

Taùc giaû xin baøy toû loøng bieát ôn saâu saéc ñeán Giaùo sö Tieán siõ Traàn Ngoïc Chaán 
ñaõ  goùp yù cho noäi dung cuûa cuoán saùch. 

Chaân thaønh caûm ôn Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Quoác gia thaønh phoá Hoà Chí Minh ñaõ 
sôùm taùi baûn cuoán saùch naøy. 

 

TP. Hoà Chí Minh, 02/2007 

                                                                                                          Taùc giaû 
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CHÖÔNG I 

GIÔÙI THIEÄU VEÀ 
OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ 

1.1. TOÅNG QUAN VEÀ OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ 

Mosris Neibusger  - nhaø khí töôïng hoïc cuûa moät tröôøng ñaïi hoïc ôû California ñaõ 
trích daãn töø taïp chí “Today’s Health” do hieäp hoäi Y hoïc Myõ xuaát baûn nhö sau: “Taát 
caû caùc quoác gia vaên minh roài seõ ñi theo con ñöôøng, khoâng phaûi laø nhöõng bieán ñoäng 
baát thình lình maø laø söï ngeït thôû töø trong baàu khoâng khí chöùa chaát thaûi cuûa chính hoï”. 
Moät soá nhaø söû hoïc ñaõ tieân ñoaùn caùc giaû thieát raèng: “Söï buøng noå veà daân soá seõ keùo 
theo caùc nhu caàu thieát yeáu caàn nhieàu thöïc phaåm hôn, nhieàu nöôùc hôn, cuõng nhö nôi 
ôû, phöông tieän giao thoâng ñi laïi vaø coâng  aên vieäc laøm. Ñeå thoûa maõn ñöôïc nhu caàu ñoù 
seõ khoâng bao giôø chaám döùt ñöôïc naïn oâ nhieãm khoâng khí xung quanh ta”.  

Nhöõng soâng, hoà saïch seõ töø ñôøi toå tieân oâng baø ta ñeå laïi ñaõ nhanh choùng trôû thaønh 
caùc doøng chaûy coù muøi, nhöõng hoà nöôùc thoái röõa maø trong ñoù khoâng moät sinh vaät naøo 
duø laø nhoû beù coù theå soáng noåi. Khaû naêng töï laøm saïch cuûa caùc doøng chaûy haàu nhö 
khoâng coøn nöõa hoaëc vôùi khaû naêng giaûm ñi raát nhieàu vì caùc nhaân toá gaây oâ nhieãm goàm 
quaù nhieàu loaïi nöôùc  thaûi nhö: nöôùc thaûi sinh hoaït töø caùc oáng coáng, chaát giaët taåy, 
thuoác tröø saâu vaø caùc chaát thaûi coâng nghieäp. 

Caùc phöông tieän giao thoâng vaän taûi nhö maùy bay, taøu hoûa duøng daàu Diesel, khí 
thaûi töø caùc xe gaén maùy, xe oâ toâ, loø ñoát vaø chaát thaûi raén cuøng thaûi vaøo khí quyeån cuûa 
chuùng ta. Trong baøi baùo “Man - An erglangerred Spieceis” ( Con ngöôøi – Moái hieåm 
hoaï), naêm 1968 Department of the interrion year boook ñaõ caûnh baùo raèng: “Chuùng ta 
phaûi naâng cao taát caû moïi thöù trong töông lai tröø toác ñoä gia taêng daân soá cuûa loaøi 
ngöôøi”. Tröôùc ñaây treû em vaø caùi maùy xuùc laø hai ñieàu kieän toát nhaát ñeå phaùt trieån xaõ 
hoäi. Nhöng ngaøy nay neáu loaøi ngöôøi muoán toàn taïi thì phaûi ñöa ra keá hoaïch cho söï 
phaùt trieån. 
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Moät ñaëc tröng caàn löu yù laø vieäc thuyeát phuïc con ngöôøi phoøng beänh hôn chöõa 
beänh laø moät vieäc laøm raát khoù. Ñieàu naøy coù nghóa laø, vôùi oâ nhieãm moâi tröôøng, ñeå 
thuyeát phuïc con ngöôøi phoøng choáng, baûo veä vaø gìn giöõ moâi tröôøng laø moät vieäc laøm 
raát khoù khoâng chæ vôùi nhöõng ngöôøi khoâng hieåu bieát gì veà oâ nhieãm moâi tröôøng maø 
ngay caû nhöõng ngöôøi hieåu bieát veà chuùng cuõng tìm caùch neù traùnh. 

Irving S. Bengelsdorf thuoäc Los Angeles Times ñaõ noùi raèng, töø khi caùc nhaø khoa 
hoïc vaø caùc kyõ sö ñaõ nhaän thöùc ñöôïc vaán ñeà oâ nhieãm laø traùch nhieäm cuûa hoï phaûi giaûi 
quyeát vaán ñeà naøy, ñeà xuaát caùc chính saùch vaø trôï giuùp caùc nhaø laõnh ñaïo haønh chính 
trong vieäc höôùng daãn thöïc hieän coù hieäu quaû coâng taùc baûo veä moâi tröôøng. Tuy nhieân, 
vaán ñeà oâ nhieãm khoâng chæ giaûi quyeát baèng coâng ngheä maø phaûi xem xeùt treân caû 
phöông dieän xaõ hoäi vaø kinh teá hoïc. Nguyeân nhaân cô baûn gaây phieàn toaùi moâi tröôøng 
cuûa chuùng ta laø söï roái raém, phöùc taïp vaø chieàu saâu cuûa noù. Chuùng ta phaûi thay theá söï 
taêng tröôûng veà chaát thay cho söï taêng tröôûng veà löôïng, cung caáp ñaày ñuû caùc tính toaùn 
veà phí toån cuûa xaõ hoäi cuûa caùc vaán ñeà oâ nhieãm, xem xeùt caùc yeáu toá veà maët moâi 
tröôøng khi coù keá hoaïch hoaëc quyeát ñònh moät vaán ñeà naøo ñoù, nhaän thöùc moâi tröôøng 
nhö moät vaán ñeà toång hôïp. Chuùng ta phaûi hieåu vaø coâng nhaän söï phuï thuoäc cô baûn cuûa 
taát caû caùc khía caïnh cuûa moâi tröôøng bao goàm caû con ngöôøi. 

Vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng laø moät vaán ñeà mang tính chaát toaøn caàu, yeâu caàu 
phaûi coù bieän phaùp giaûi quyeát treân toaøn theá giôùi. Toå chöùc giaùo duïc, vaên hoùa, khoa hoïc 
cuûa Lieân Hieäp Quoác ñaõ coù nhöõng hoaït ñoäng tích cöïc trong lónh vöïc naøy. Hoäi thaûo 
quoác teá cuûa Lieân Hieäp Quoác veà “con ngöôøi vaø moâi tröôøng” ñöôïc toå chöùc taïi 
Stockholm - Thuî Ñieån thaùng 6/1972 ñaõ taäp hôïp raát nhieàu chuyeân gia, caùc nhaø khoa 
hoïc, caùc quan chöùc cuûa chính phuû caùc nöôùc treân theá giôùi nhaèm thoáng nhaát cöông lónh 
haønh ñoäng chung trong coâng taùc gìn giöõ vaø baûo veä moâi tröôøng. Hoäi thaûo ñaõ khaúng 
ñònh vieäc giaûi quyeát vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng chæ coù caùc nhaø khoa hoïc, caùc 
kyõ sö, caùc quan chöùc haønh chính, caùc toå chöùc theá giôùi…, maø phaûi mang tích chaát coäng 
ñoàng - töùc laø moãi caù nhaân, moãi con ngöôøi ñeàu phaûi coù yù thöùc giöõ gìn vaø baûo veä moâi 
tröôøng. Cuõng taïi hoäi nghò naøy ngöôøi ta thoáng nhaát laáy ngaøy 5 thaùng 6 haøng naêm laøm 
ngaøy “Moâi tröôøng theá giôùi”. 

Trong thoâng ñieäp göûi toaøn theá giôùi haõy “Cöùu laáy traùi ñaát” – chieán löôïc cho cuoäc 
soáng beàn vöõng, cuûa Hieäp hoäi quoác teá veà baûo veä thieân nhieân (IUCN), Chöông trình 
moâi tröôøng cuûa Lieân Hieäp Quoác (UNEP) vaø Quyõ quoác teá veà baûo veä thieân nhieân 
(WWF) – Grand, Thuî Syõ thaùng 10 naêm 1991, ñaõ nhaán maïnh ba muïc tieâu chieán löôïc 
baûo veä toaøn caàu laø: 
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• Phaûi duy trì caùc quaù trình sinh thaùi quan troïng cuûa caùc heä baûo ñaûm söï 
soáng; 

• Phaûi baûo toàn tính ña daïng di truyeàn; 
• Phaûi söû duïng beàn vöõng baát cöù moät loaøi hay moät heä sinh thaùi naøo. 

Ñeå thöïc hieän ñöôïc caùc muïc tieâu ñoù, lôøi keâu goïi nhaán maïnh phaûi haønh ñoäng ngaên 
chaën naïn oâ nhieãm moâi tröôøng. “Taát caû caùc chính phuû caàn phaûi ban haønh nguyeân taéc 
phoøng ngöøa. Ñoù laø giaûm hoaëc nôi naøo ñoù coù ñieàu kieän thì ngaên chaën vieäc thaûi boû böøa 
baõi caùc chaát thaûi ñoäc haïi. Toát nhaát laø daønh vieäc baûo veä ñaát, khoâng khí, soâng ngoøi vaø 
bieån cho moät cô quan. Phaûi vaän duïng caû caùc bieän phaùp kích thích baèng kinh teá vaø 
quy cheá. Taát caû caùc chính quyeàn thaønh phoá, coâng xöôûng, coâng nghieäp vaø noâng daân 
ñeàu phaûi ñoùng goùp cho coâng vieäc ñoù”. 

“Vieäc thaûi ra caùc chaát SOx, NOx,  CO vaø caùc chaát hydrocarbon phaûi ñöôïc giaûm 
tôùi möùc toái thieåu ôû caùc nöôùc coù thu nhaäp cao. Beân caïnh ño,ù vôùi caùc nöôùc ñang coâng 
nghieäp hoaù, tình traïng ñoù khoâng ñöôïc ñeå taêng leân. Vieäc thaûi ra caùc chaát gaây “hieäu 
öùng nhaø kính” caàn phaûi haïn cheá tôùi möùc toái ña. Vôùi caùc nöôùc coù thu nhaäp thaáp caàn 
phaûi coá gaéng giaûm thieåu oâ nhieãm töø nhöõng nguoàn môùi. 

Cuõng theo lôøi keâu goïi ñoù “Vaøo cuoái theá kyû naøy, taát caû caùc chính phuû phaûi ban 
haønh nguyeân taéc phoøng ngöøa. Nhöõng nöôùc coù thu nhaäp cao phaûi giaûm thaûi sulfur 
ñioxit ñeán 10 % cuûa möùc naêm 1980 vaø giaûm 75 % cuûa khí thaûi NOx cuûa möùc naêm 
1985. Vieäc cheá taïo vaø söû duïng caùc chaát CFCI (hôïp chaát cuûa chlor, flor vaø carbon 
trong coâng ngheä ñoâng laïnh) phaûi ñöôïc ngöøng ôû nhöõng nöôùc coù thu nhaäp cao, giaûm 
nhanh vaø maïnh ôû caùc nöôùc khaùc”. “Vieäc thaûi CO phaûi ñöôïc caét giaûm 20 % cuûa möùc 
naêm 1990 vaøo naêm 2005, ôû nhöõng nöôùc thu nhaäp cao phaûi ngöøng vieäc saûn xuaát vaø söû 
duïng vaøo naêm 2010”. 

Taïi Myõ, töø chính saùch quoác gia veà moâi tröôøng naêm 1969, ngaøy 1 thaùng 1 naêm 
1970 ñaõ ban haønh chính saùch baûo veä moâi tröôøng nhö laø moät luaät daân söï  (Boä luaät No 
91 - 190). Chính saùch naøy ñöôïc thoâng qua moät hoäi ñoàng  veà chaát löôïng moâi tröôøng vaø 
quaûn lyù taát caû caùc  chöông trình  veà chaát löôïng moâi tröôøng vôùi söï xem xeùt kyõ löôõng 
taát caû caùc moái lieân quan cuûa caùc chöông trình khaùc nhau coù aûnh höôûng ñeán moâi 
tröôøng. 

Cô quan Baûo veä Moâi tröôøng cuûa Myõ (Environmental Protection Agency - EPA), 
ñaõ ñöa ra söï thoáng nhaát cuûa nhieàu cô quan thuoäc nhieàu sôû, ban, ngaønh khaùc nhau 
cuøng giaûi quyeát caùc vaán ñeà veà moâi tröôøng. Nhieäm vuï cuûa EPA laø toå chöùc giaûi quyeát 
caùc vaán ñeà moâi tröôøng treân cô sôû hôïp nhaát, thöøa nhaän moái quan heä giöõa caùc chaát oâ 
nhieãm, hình thöùc oâ nhieãm vaø coâng ngheä xöû lyù. 
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Taïi Vieät Nam, vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng môùi ñöôïc Nhaø nöôùc quan taâm vaø ñaàu 
tö khaù nhieàu kinh phí trong nhöõng naêm gaàn ñaây. Tuy laø moät nöôùc laïc haäu, kinh teá 
keùm phaùt trieån nhöng vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng cuõng gaây khoâng ít phieàn phöùc cho 
xaõ hoäi do neàn kinh teá Vieät Nam mang moät hình thaùi kinh teá rieâng bieät vôùi coâng ngheä 
laïc haäu, nguyeân vaät lieäu thieáu thoán, quy moâ nhoû, naèm xen keõ trong khu daân cö vaø 
ñaëc bieät laø nguoàn kinh phí ñaàu tö cho coâng taùc gìn giöõ vaø baûo veä moâi tröôøng laø khaù 
haïn heïp. 

Moät ñaëc thuø khaùc laø ôû nhöõng thaønh phoá lôùn nhö Haø Noäi, thaønh phoá Hoà Chí 
Minh, … do maät ñoä giao thoâng lôùn, caùc phöông tieän coâng coäng ít hoaëc gaàn nhö khoâng 
phuø hôïp vôùi thò hieáu ngöôøi daân neân vaán ñeà oâ nhieãm khoâng khí do giao thoâng vaän taûi 
gaây ra khoâng phaûi laø nhoû. Theo thoáng keâ môùi ñaây nhaát daân soá thaønh phoá Hoà Chí 
Minh laø 6.239.938 ngöôøi (con soá ñieàu tra cuoái naêm 2005), vôùi maät ñoä daân soá nhö vaäy 
vieäc gaây oâ nhieãm moâi tröôøng do haøng trieäu xe maùy, haøng traêm ngaøn xe taûi, xe hơi laø 
khoâng traùnh khoûi. 

 Tuy nhieân, trong nhöõng naêm gaàn ñaây, moät phaàn do neàn kinh teá ñöôïc ngaøy moät 
naâng cao, ñöôïc Ñaûng vaø Nhaø nöôùc quan taâm ñuùng möùc coâng taùc gìn giöõ vaø baûo veä 
moâi tröôøng ôû Vieät Nam töøng böôùc ñaõ ñi vaøo neà neáp. Song song vôùi vieäc ra ñôøi cuûa 
boä chuû quaûn (Boä Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng, nay laø Boä Taøi nguyeân – Moâi 
tröôøng) laø caùc heä thoáng ngaønh doïc (caùc Sôû Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng nay 
là Sở Tài nguyên & Môi trường) cuøng caùc cô quan haønh chính khaùc. Ñieàu quan troïng 
nhaát laø söï ra ñôøi cuûa Boä Luaät baûo veä moâi tröôøng cuûa nöôùc Coäng hoaø Xaõ hoäi Chuû 
nghóa Vieät Nam 10/1/1994 vaø Luaät Moâi tröôøng söûa ñoåi ñöôïc Quoác Hoäi khoùa XI, kyø 
hoïp thöù 8 thoâng qua ngaøy 29/11/2005, Chuû tòch nöôùc kyù ban haønh ngaøy 12/12/2005 
vaø có hieäu löïc töø  01/07/2006, coâng taùc baûo veä moâi tröôøng ñaõ ñöôïc chuù troïng treân 
phaïm vi caû nöôùc. Caùc coâng taùc giaùm saùt, xöû lyù moâi tröôøng ñöôïc thöïc hieän cho haàu 
heát caùc cô sôû, xí nghieäp, nhaø maùy ñaõ, ñang vaø seõ xaây döïng trong töông lai. Song 
song ñoù laø haøng loaït caùc vaên baûn, nghò ñònh döôùi luaät cuûa caùc cô quan Nhaø nöôùc vaø 
caùc ñòa phöông  nhaèm thöïc hieän toát Boä Luaät neâu treân. 

1.2. CAÙC TAÙC NHAÂN GAÂY OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ 

1.2.1. Khoâng khí “saïch” 

Khoâng khí vaø nöôùc cuøng vôùi thöïc phaåm laø moät trong caùc ñieàu kieän heát söùc caàn 
thieát vaø quan troïng ñoái vôùi söï soáng cuûa caùc loaøi ñoäng vaø thöïc vaät noùi chung. Ngöôøi ta 
coù theå nhòn aên, nhòn uoáng haøng chuïc ngaøy vaãn khoâng cheát nhöng neáu con ngöôøi 
ngöng thôû trong vaøi phuùt ñaõ coù theå daãn ñeán töû vong. 
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Haøng ngaøy, moät ngöôøi trung bình phaûi hít, thôû khoaûng treân döôùi 15 kg khoâng khí 
ñeå phuïc vuï cho söï soáng. Yeâu caàu ñoái vôùi khoâng khí ñoù laø söï trong saïch cuûa noù. Thôøi 
xa xöa neáu khoâng keå ñeán caùc hieän töôïng thieân nhieân xaûy ra nhö ñoäng ñaát, nuùi löûa, 
baõo caùt sa maïc hay dòch phaán hoa thì moâi tröôøng thieân nhieân voán laø trong saïch, yeân 
tónh, khoâng bò oâ ueá. Noù raát thuaän lôïi vaø tieän nghi  cho con ngöôøi cuõng nhö caùc loaøi 
sinh vaät khaùc. Moät caùch töông ñoái, coù theå coi khoâng khí ñoù laø “khoâng khí saïch”. 
Trong giaùo trình naøy, keå töø ñaây chuùng ta thoáng nhaát goïi khoâng khí saïch laø khoâng khí 
ñeå tieän söû duïng. 

Khoâng khí laø hoãn hôïp cuûa khoâng khí khoâ vaø hôi nöôùc. Ngöôøi ta cuõng coù theå goïi 
khoâng khí neâu treân laø khoâng khí aåm vì thaønh phaàn cuûa chuùng ngoaøi caùc chaát khí ra, 
chuùng coøn chöùa moät löôïng hôi nöôùc nhaát ñònh tuyø thuoäc vaøo nhieät ñoä vaø aùp suaát cuûa 
khí quyeån.  

ÔÛ ñieàu kieän bình thöôøng khoâng khí chöa bò oâ nhieãm coù caùc thaønh phaàn chính sau 
đây: 

Baûng 1. 1. Thaønh phaàn caùc chaát trong khoâng khí khoâ chöa bò oâ nhieãm 

Teân chaát Coâng thöùc 
phaân töû 

Tyû leä theo theå tích Toång troïng löôïng trong khí 
quyeån (Trieäu taán) 

Nitô N2 78,09 3.850.000.000
Oxy O2 20,91 1.180.000.000
Argon Ar 0,93 65.000.000
Cacrbon dioxit CO2 0,032 2.500.000
Neon Ne 18ppm (*) 64.000
Heli He 5,2 “ 3.700
Metan CH4 1,3 “ 3.700
Kripton Kr 1,0 “ 15.000
Hydro H2 0,5 “ 180
Nitô oâxit N2O 0,25 “ 1.900
Cacrbonmonoxít CO 0,10 “ 500
OÂzon O3 0,02 “ 200
Sulfur dioxit SO2 0,001 “ 11
Nitô dioxit NO2 0,001 “ 8
Ghi chuù: (*)  1 ppm = 0,0001 % theå tích; 1 ppm = M/22,4 mg/m3 
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 hoaëc 1 mg/m3 = 22,4/M.  

Trong ñoù: M laø phaân töû löôïng cuûa chaát khí; 

  22,4 laø theå tích (tính baèng lít) cuûa moät mole chaát khí ôû ñieàu kieän tieâu 
                        chuaån (0oC vaø 1 atm).    

Nhö ñaõ trình baøy ôû treân, ngoaøi caùc thaønh phaàn khoâ neâu treân maø ngöôøi ta thöôøng 
goïi laø khoâng khí khoâ, trong khoâng khí coøn chöùa moät löôïng hôi nöôùc nhaát ñònh. Thoâng 
thöôøng hôi nöôùc toàn taïi trong khoâng khí döôùi daïng “hôi quaù nhieät”, töùc laø chuùng ôû 
traïng thaùi chöa baõo hoaø. Khoâng khí coù theå nhaän theâm hôi nöôùc ñeå trôû veà traïng thaùi 
baõo hoaø.  

Noàng ñoä baõo hoaø cuûa hôi nöôùc trong khoâng khí phuï thuoäc raát nhieàu vaøo nhieät 
ñoä. Lượng hơi nước bão hòa theo nhiệt độ coù theå tham khaûo baûng 1.2 sau ñaây: 

Baûng 1.2. Noàng ñoä baõo hoaø hôi nöôùc phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä 

Nhieät ñoä (toC) Noàng ñoä hôi nöôùc baõo hoaø (%) 

0 

10 

20 

25 

30 

0,6 

1,2 

2,3 

3,1 

4,2 

Löôïng hôi nöôùc chöùa trong khoâng khí coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán vaán ñeà oâ nhieãm 
moâi tröôøng. Cuøng vôùi caùc yeáu toá khaùc cuûa khí quyeån, chuùng coù theå laø moâi tröôøng taïo 
neân caùc phaûn öùng hoaù hoïc giöõa caùc chaát oâ nhieãm vôùi nhau ñaëc bieät laø vôùi caùc chaát 
khí coù tính “háo nöôùc” deã taïo thaønh caùc axit, ñaây laø nguyeân nhaân taïo neân caùc traän 
möa axit maø chuùng ta thöôøng nhaéc ñeán. 

1.2.2. Caùc taùc nhaân gaây oâ nhieãm khoâng khí 

ÔÛ treân chuùng ta ñaõ ñeà caäp ñeán khaùi nieäm khoâng khí saïch, nhö vaäy : Theá naøo laø 
khoâng khí bò oâ nhieãm? Coù theå hiểu moät caùch töông ñoái nhö sau: 

Beân caïnh caùc thaønh phaàn chính cuûa khoâng khí, baát kyø moät chaát naøo ôû daïng raén, 
loûng, khí ñöôïc thaûi vaøo moâi tröôøng khoâng khí vôùi noàng ñoä vöøa ñuû gaây aûnh höôûng tôùi 
söùc khoûe con ngöôøi, gaây aûnh höôûng xaáu ñeán söï sinh tröôûng, phaùt trieån cuûa ñoäng, thöïc 
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vaät, phaù huyû vaät lieäu, laøm giaûm caûnh quan moâi tröôøng ñeàu gaây oâ nhieãm moâi tröôøng, 
hay noùi khaùc ñi laø khoâng khí ñoù ñaõ bò oâ nhieãm. 

OÂ nhieãm khoâng khí coù theå laø theå pha troän cuûa caùc theå raén, loûng, khí. Nhöõng theå 
maø chuùng ñöôïc phaân taùn raát nhanh nhôø caùc ñieàu kieän veà khí haäu. Khi xaûy ra hieän 
töôïng giaûm aùp (aùùp thaáp nhieät ñôùi) caùc khoái khoâng khí chuyeån ñoäng laøm cho caùc chaát 
gaây oâ nhieãm trôû neân ñaäm ñaëc, thaûm hoaï oâ nhieãm coù theå xaûy ra. Töông töï nhö vaäy, 
caùc chaát voâ haïi döôùi taùc duïng cuûa aùp xuaát seõ boác leân vaø coù theå trôû thaønh chaát gaây oâ 
nhieãm nghieâm troïng cho moâi tröôøng khoâng khí khi chuùng keát hôïp vôùi chaát khaùc cuøng 
coù trong moâi tröôøng khoâng khí. 

Caùc nhaân toá goùp phaàn taïo neân oâ nhieãm khoâng khí bao goàm caû nhaân toá töï nhieân 
vaø do con ngöôøi. Caùc nhaân toá töï nhieân bao goàm caùc quá trình tự nhiên như: động đất, 
núi lửa, bão cát sa mạc, cháy rừng, sóng thần hay dịch phaán hoa và quá trình thối rữa 
của động và thực vật. Thoâng thöôøng, caùc nhaân toá töï nhieân thöôøng xaûy ra ôû xa ngoaøi 
taàm kieåm soaùt cuûa con ngöôøi.  

Caùc nhaân toá oâ nhieãm do con ngöôøi taïo ra thì deã kieåm soaùt hôn. Chaát gaây oâ 
nhieãm do con ngöôøi taïo ra thöôøng phaùt sinh töø quaù trình hoạt động công nghiệp, giao 
thông vận tải, nông nghiệp, dịch vụ thương mại, phá rừng và kể cả các hoạt động trong 
chiến tranh gây ra. Chaát oâ nhieãm khoâng khí do con ngöôøi taïo ra veà toång quan coù theå 
chia laøm caùc dạng sau: Ô nhiễm do bụi, hơi khí độc, nhiệt thừa, mùi hôi, chất phóng xạ 
và các vi sinh vật.  

1.3. MOÄT SOÁ HIEÅM HOAÏ VEÀ OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ  

1.3.1. Treân theá giôùi 

Lòch söû nhaân loaïi ñaõ xaûy ra khaù nhieàu hieåm hoaï veà oâ nhieãm khoâng khí. Coù theå 
keå ñeán thaûm hoaï ñaàu tieân xaûy ra trong theá kyû 20  do oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí 
gaây ra laø khí thaûi coâng nghieäp thaûi ra gaây neân hieän töôïng “nghòch ñaûo nhieät” kìm 
haõm khoâng cho khí thaûi phaùt taùn leân cao, gaây ra hieän töôïng ñaàu ñoäc ôû thaønh phoá 
thuoäc thung luõng Manse cuûa Bæ vaøo naêm 1930 vaø cuõng töông töï nhö vaäy ôû doïc thung 
luõng Monongahela vaøo naêm 1948. Trong caùc thaûm hoaï naøy laøm cho haøng traêm ngöôøi 
cheát vaø raát nhieàu ngöôøi khaùc bò aûnh höôûng ñeán söùc khoûe. Hieän töôïng nghòch ñaûo ñaõ 
laøm taêng noàng ñoä hôi khí ñoäc gaây ngaït thôû taïi thuû ñoâ London nöôùc Anh, laøm cheát vaø 
bò thöông 4.000 ñeán 5.000 ngöôøi.  

Taïi nöôùc Myõ vaøo thaùng 8 naêm 1969 khoâng khí oâ nhieãm bò “tuø haõm” laâu ngaøy ñaõ 
bao phuû töø mieàn Chicago vaø Milwankee tôùi New Orleans vaø Philadelphia gaây raát 
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nhieàu thieät haïi. Thaûm hoaï lôùn nhaát do oâ nhieãm khoâng khí xaûy ra trong thôøi gian gaàn 
ñaây nhaát, ñoù laø vuï roø ræ khí MIC (khí Metyl–iso–cyanate) cuûa lieân hieäp saûn xuaát 
phaân boùn ôû Bhopal thuoäc AÁn Ñoä vaøo naêm 1984. Khoaûng treân 2 trieäu ngöôøi ñaõ bò 
nhieãm ñoäc, trong ñoù coù 5.000 ngöôøi cheát vaø 50.000 ngöôøi bò nhieãm ñoäc traàm troïng, 
raát nhieàu ngöôøi bò muø… Khí MIC laø loaïi khí ñoäc ñöôïc duøng trong thuoác tröø saâu. Noù 
taùc duïng vôùi nöôùc raát nhanh, thaâm nhaäp vaøo ñöôøng hoâ haáp gaây neân beänh phoåi phuø 
thuõng. Raát nhieàu ngöôøi ôû Bhopal ñaõ cheát vì phoåi cuûa hoï chöùa ñaày nöôùc. Cöù 3 treû em 
maø meï cuûa chuùng coù thai trong thôøi gian ñoù thì chæ coù moät em ñöôïc soáng soùt. Raát 
nhieàu em sinh ra bò dò taät. Thöïc vaät cuõng bò aûnh höôûng nghieâm troïng, ôû phaïm vi 3,5 
km2 bao quanh nhaø maùy, caây coái ñeàu bò cheát hoaëc vaøng laù, naêng suaát thu hoaïch cuûa 
caùc loaïi caây aên traùi, cuû raát thaáp. 

Thaønh phoá Mexico, thuû ñoâ cuûa Mexico vôùi 20 trieäu daân laø thaønh phoá ñoâng daân 
nhaát theá giôùi vaø cuõng laø nôi oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí vaøo loaïi baäc nhaát theá 
giôùi. Thaùng 3 naêm 1992, daân chuùng thaønh phoá ñaõ traûi qua nhöõng ngaøy raát khoù khaên 
do treân 2,5 trieäu chieác xe hôi vaø khoaûng 30 ngaøn xí nghieäp coâng nghieäp hoaït ñoäng 
thaûi vaøo moâi tröôøng löôïng hôi khí ñoäc, buïi vaø muøi hoâi raát lôùn. Theo thoáng keâ cho 
thaáy moãi naêm khoaûng 4,3 trieäu taán chaát thaûi ñoäc haïi thaûi vaøo moâi tröôøng ñaõ laøm cho 
noàng ñoä OÂzon cao hôn tieâu chuaån cho pheùp 3 laàn. Thaønh phoá ñaõ phaûi aùp duïng bieän 
phaùp khaån caáp laø tröôøng hoïc phoå thoâng phaûi ñoùng cöûa, giaûm bôùt giôø sinh hoaït vaø laøm 
vieäc cuûa ngöôøi lôùn. Taïm ngöøng hoaït ñoäng cuûa 1 trieäu oâ toâ, haøng traêm nhaø maùy, xí 
nghieäp coâng nghieäp phaûi ngöøng saûn xuaát hoaëc hoaït ñoäng vôùi 3/4 coâng suaát nhaèm 
giaûm löôïng hôi khí ñoäc thaûi vaøo khí quyeån.        

Chaéc chuùng ta haún coøn nhôù thaûm hoaï nhaø maùy ñieän nguyeân töû Trernobön cuûa 
Ucraina (thuoäc Lieân Xoâ cuõ) vaøo naêm 1984. Haäu quaû cuûa thaûm hoaï naøy khoâng chæ 
gaây aûnh höôûng ngay khi xaûy ra maø noù coøn tieàm aån vaø gaây aûnh höôûng raát laâu daøi cho 
ñeán nay vaãn chöa khaéc phuïc ñöôïc. Toaøn theá giôùi ñeàu quan taâm ñeán tai hoaï naøy. Phaûi 
maát haøng chuïc tyû dollar môùi coù theå khaéc phuïc haäu quaû naøy. 

OÂ nhieãm khoâng khí cuøng vôùi vieäc khai thaùc taøi nguyeân khoâng hôïp lyù, chaët phaù 
röøng böøa baõi…, laøm cho taàng ôzon bò thuûng, gaây neân hieäu öùng nhaø kính vaø ñaëc bieät laø 
thay ñoåi khí haäu toaøn caàu gaây neân hieän töôïng Elnino vaø Lanina keøm theo nhöõng traän 
möa luït, baõo khuûng khieáp vaø haïn haùn keùo daøi. Keát quaû cuoái cuøng laø daãn ñeán thieät 
haïi nhaân maïng taøi saûn cuûa coäng ñoàng cuøng naïn chaùy röøng nghieäm troïng nhö ñaõ töøng 
xaûy ra taïi Bangladesh, Trung Quoác, Myõ, Nhaät, Indonesia vaø caùc nöôùc khaùc treân theá 
giôùi trong ñoù coù Vieät Nam. Keøm theo caùc hieän töôïng naøy laø oâ nhieãm nguoàn nöôùc, oâ 
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nhieãm moâi tröôøng khoâng khí khoâng chæ treân phaïm vi moät nöôùc maø coù theå aûnh höôûng 
tôùi caùc nöôùc laân caän. 

1.3.2. Taïi Vieät Nam 

Taïi Vieät Nam, thaät may maén cho chuùng ta laø chöa xaûy ra thaûm hoaï naøo gaây aûnh 
höôûng lôùn ñeán moâi tröôøng do oâ nhieãm khoâng khí. Tuy nhieân, thöïc teá cho thaáy do caùc 
hoaït ñoäng coâng nghieäp, giao thoâng vaän taûi, sinh hoaït, noâng nghieäp…, ñaõ laøm gia taêng 
möùc ñoä oâ nhieãm khoâng khí leân raát cao, nhaát laø sau khi coù chính saùch môû cöûa ñaàu tö 
vaøo saûn xuaát töø naêm 1984 cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ban haønh. Taïi caùc khu coâng 
nghieäp, caùc thaønh phoá lôùn, noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm vöôït quaù tieâu chuaån cho pheùp 
raát nhieàu laàn. Gaàn ñaây chuùng ta ñaõ phaùt hieän ñaõ coù möa axit ôû Caø Mau, Baïc Lieâu vaø 
raát coù theå coøn nhieàu nôi khaùc maø chuùng ta chöa bieát ñeán. 

1.4. OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ ÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH VAØ 
MOÄT SOÁ ÑOÂ THÒ VIEÄT NAM 

Tình hình oâ nhieãm khoâng khí taïi Vieät Nam thöôøng taäp trung ôû moät soá thaønh phoá 
lôùn vaø caùc khu ñoâ coâng nghieäp. Caùc thaønh phoá lôùn vaø khu coâng nghieäp cuûa Vieät 
Nam so vôùi nhieàu nöôùc treân theá giôùi tuy quy moâ vaø taàm côõ chöa baèng, nhöng tình 
traïng oâ nhieãm moâi tröôøng noùi chung vaø oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí noùi rieâng 
ñang coù nguy cô ngaøy moät taêng, coù nôi ñaõ ôû möùc traàm troïng. Coâng taùc ñieàu tra, ñaùnh 
giaù hieän traïng oâ nhieãm moâi tröôøng môùi ñöôïc caùc cô quan chöùc naêng thöïc hieän trong 
nhöõng naêm cuûa thaäp nieân 90 thoâng qua caùc traïm quan traéc quoác gia, caùc maïng löôùi 
kieåm soaùt vaø giaùm saùt oâ nhieãm moâi tröôøng cuûa caùc tænh, caùc khu coâng nghieäp. Vì theá 
chöa coù ñuû soá lieäu ñeå ñaùnh giaù moät caùch ñaày ñuû tình hình oâ nhieãm khoâng khí cuûa 
nöôùc ta. Maët khaùc, nöôùc ta ñang trong thôøi kyø coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát 
nöôùc neân dieän maïo khu ñoâ thò vaø coâng nghieäp thay ñoåi raát nhanh, do vaäy phaûi 
thöôøng xuyeân caäp nhaät thoâng tin, ñieàu tra, giaùm saùt boå sung thì môùi coù cô sôû ñeå ñaùnh 
giaù vaø ñeà xuaát caùc chính saùch quaûn lyù vaø giaùm saùt thích hôïp. Tuy nhieân, theo nhöõng 
soá lieäu ban ñaàu cuõng coù theå sô boä cho thaáy tình hình oâ nhieãm khoâng khí taïi moät soá 
ñoâ thò vaø khu coâng nghieäp ñieån hình nhö sau. 

1.4.1. Tình traïng oâ nhieãm khoâng khí taïi TP Hoà Chí Minh      

Thaønh phoá Hoà Chí Minh tröôùc naêm 1945 chæ coù khoaûng 400.000 daân cö sinh 
soáng (keå caû Chôï Lôùn), caùc hoaït ñoäng veà giao thoâng vaän taûi chuû yeáu baèng xe thoà, ghe 
thuyeàn, soá löôïng xe hôi khoâng ñaùng keå, chuû yeáu chæ coù moät soá thöông gia giaøu coù vaø 
thöïc daân Phaùp luùc ñöông thôøi. Theo thoáng keâ môùi nhaát daân soá thaønh phoá Hoà Chí 
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Minh laø 6.239.938 ngöôøi (con soá ñieàu tra cuoái naêm 2005), đó là chưa kể số dân vãng 
lai không thống kê được. Ñaây laø thaønh phoá coù soá daân ñoâng nhaát Vieät Nam, laø trung 
taâm vaên hoaù, khoa hoïc kyõ thuaät vaø giao dòch vôùi nöôùc ngoaøi thoâng qua caùc caûng lôùn 
nhö Saøi Goøn, Beán Ngheù, Taân Caûng … vaø saân bay Taân Sôn Nhaát. Maët khaùc, noù coøn laø 
ñaàu moái giao thoâng raát quan troïng vôùi caùc tænh mieàn Ñoâng Nam Boä vaø caùc tænh ñoàng 
baèng soâng Cöûu Long.  

Treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh hieän nay coù haøng chuïc khu coâng nghieäp 
ñaõ vaø ñang hình thaønh vôùi quy moâ haøng chuïc ngaøn hecta nhö khu coâng nghieäp Taân 
Thuaän, Linh Xuaân, Linh Trung, Taân Taïo, Vónh Loäc, Leâ Minh Xuaân, khu coâng nghieäp 
quaän Taân Bình… Theo soá lieäu thoáng keâ trong nhöõng naêm gaàn ñaây cho thaáy coù khoaûng 
gaàn 800 xí nghieäp coâng nghieäp, treân 30.000 cô sôû saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp ñang 
hoaït ñoäng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.  

Qua hai ñôït kieåm tra cuûa Sôû Khoa hoïc Coâng ngheä Moâi tröôøng thaønh phoá Hoà Chí 
Minh ñoái vôùi caùc nhaø maùy xí nghieäp lôùn ñaõ phaân loaïi vaø ñaùnh giaù ñöôïc 85 nhaø maùy, 
xí nghieäp ñöôïc lieät keâ vaøo “saùch ñen”, ñoù laø nhöõng nhaø maùy, xí nghieäp coù möùc ñoä oâ 
nhieãm naëng caàn phaûi giaûi quyeát töùc thôøi. Qua thöïc teá ñoù coù theå thaáy taûi löôïng caùc 
chaát oâ nhieãm do caùc nhaø maùy, xí nghieäp naøy thaûi ra raát lôùn, noàng ñoä caùc chaát oâ 
nhieãm thöôøng cao hôn tieâu chuaån cho pheùp. Baûng 1.3. döôùi ñaây cho chuùng ta thaáy 
caùc soá lieäu ñoù. 

Baûng 1.3. Hieän traïng oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí cuûa moät soá nhaø maùy ôû thaønh 
phoá Hoà Chí Minh 

Teân nhaø maùy Taûi löôïng 

buïi 

(taán/naêm) 

Taûi löôïng 

SO2 

(taán/naêm) 

Taûi löôïng 

NO2 

(taán/naêm) 

Noàng ñoä 

buïi 

(mg/m3) 

Noàng ñoä 

SO2 

(mg/m3) 

Noàng ñoä 

NO2 

(mg/m3) 

Tieáng 

oàn 

(dBA) 

Deät Vieät Thaéng 

Deät Phöôùc Long 

Deät Phong Phuù 

Deät Thaønh Coâng 

Deät Thaéng Lôïi 

Deät Chaán AÙ 

Deät Quyeát Thaéng 

Deät may Gia Ñònh 

11,26 

5,28 

8,45 

- 

- 

- 

11,26 

0,64 

153,73 

72,06 

115,30 

126,8 

116,6 

67,84 

153,73 

42,4 

35,25 

13,22 

26,44 

26,9 

25,7 

15 

35,25 

- 

0,59 

0,56 

0,6 

- 

- 

1,90 

0,42 

- 

0,20 

0,23 

0,35 

- 

- 

0,142 

0,30 

- 

0,083 

0,13 

0,22 

- 

- 

0,08 

0,015 

- 

90 

96–100 

96–100 

84 – 97 

84 – 96 

108 

90 

- 
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Giaáy Vónh Hueâ 

Giaáy Xuaân Ñöùc 

Giaáy Liksin 

Hoaù chaát T.Bình 

Vissan 

Saigon Vewong 

Röôïu Bình Taây 

XK Caàu Tre 

Vifon 

Bia Saøi Goøn 

Boät giaët VISO 

Boät giaët TICO 

Cty Phöông Ñoâng 

Theùp Thuû Ñöùc 

Theùp Nhaø Beø 

Theùp Taân Bình 

Ñieän Thuû Ñöùc 

Ñieän Chôï Quaùn 

Cement Haø Tieân 1 

Cement QK.7 

Cement Bình Ñieàn 

Thuoác laù Vónh Hoäi 

Thuoác laù Saøigoøn 

Thuyû tinh Khaùnh 

Hoäi 

1,714 

- 

2,82 

- 

0,5 

1,6 

1,02 

- 

- 

- 

3,53 

1,0 

0,8 

47,17 

114,31 

98,6 

1078,8 

- 

140,4 

181 

3,6 

- 

- 

1,8 

19,22 

- 

48,08 

160 –200 

0,03 

0,9 

0,58 

117,8 

233,2 

408,7 

56,52 

95,4 

79,5 

129,71 

44,09 

56,4 

13.872 

583 

1.900 

48 

- 

63 

98 

466,4 

4,41 

- 

11,02 

21,4 

3,4 

106 

67,84 

25,9 

51,4 

97,6 

11,02 

21 

17,5 

29,74 

20,22 

19,2 

4.687,2 

128 

436 

12 

- 

14,2 

20,6 

102,8 

0,83 

0,59 

0,51 

- 

- 

- 

- 

0,2 

0,19 

- 

0,53 

0,48 

- 

0,85 

0,77 

- 

0,41 

- 

5,2 

46,2 

8,6 

- 

- 

4,1 

0,32 

0,14 

0,14 

- 

- 

- 

- 

0,35 

0,245 

- 

0,33 

0,02 

- 

0,53 

0,55 

- 

0,68 

- 

0,45 

- 

- 

- 

- 

0,62 

0,06 

- 

0,021 

- 

- 

- 

- 

0,053 

0,122 

- 

0,03 

- 

- 

1,01 

0,96 

- 

0,71 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,095 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

85–100 

- 

- 

- 

95 - 110 

90–105 

- 

- 

- 

Nguoàn soá lieäu: Sôû Khoa hoïc Coâng ngheä Moâi tröôøng tp Hoà Chí Minh 
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Veà giao thoâng vaän taûi, theo soá lieäu thoáng keâ nhöõng naêm gaàn ñaây cho thaáy moät 
soá löôïng xe coä khoång loà ñang löu haønh treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh. Coù theå 
tham khaûo soá lieäu döôùi ñaây: 

Baûng 1.4. Thoáng keâ soá löôïng xe taïi tp Hoà Chí Minh (soá lieäu 1997) (chieác) 

Loaïi xe Naêm 1993 Naêm1994 Naêm 1995 Naêm 1996 Naêm 1997 

Xe gaén maùy 

Xe oâ toâ 

866.000 

73.000 

954.738 

87.929 

1.004.000 

96.000 

1.098.899 

100.992 

1.288.754 

194.777 

Nguoàn soá lieäu: Sôû Khoa hoïc Coâng ngheä Moâi tröôøng tp Hoà Chí Minh. 1997   

Ñoù laø chöa keå moät soá löôïng xe vaõng lai vaø xe khoâng ñaêng kyù taïi Sôû Giao thoâng 
Coâng chaùnh. Haøng naêm soá löôïng xe taêng leân khaù nhanh. 

Cuõng theo soá lieäu thoáng keâ naêm 1996, löôïng nhieân lieäu tieâu thuï cuûa caùc loaïi xe 
noùi treân vôùi moät  khoái löôïng ñaùng keå. Baûng 1.5 cho thaáy ñieàu ñoù. 

Baûng 1.5. Löôïng nhieân lieäu tieâu thuï trong giao thoâng ñöôøng boä  1996 (lít/ngaøy) 

Khu vöïc Daàu DO Xaêng 

Vaønh ñai ngoaøi 

Vaønh ñai trong 

Noäi thaønh 

Toaøn thaønh 

163.062 

117.195 

106.836 

387.093 

110.711 

199.017 

668.280 

978.008 

Nguoàn soá lieäu: Sôû Khoa hoïc Coâng ngheä Moâi tröôøng tp Hoà Chí Minh 

Treân cô sôû caùc soá lieäu treân coù theå tính toaùn sô boä löôïng khí thaûi thaûi ra do caùc 
phöông tieän treân trong caùc naêm 1996 vaø 1997 nhö sau: 

Baûng 1.6. Taûi löôïng oâ nhieãm theo löôïng nhieân lieäu baùn ra naêm 1996 (taán/naêm) 

Chæ tieâu oâ nhieãm Xe chaïy daàu Xe chaïy xaêng Toång coäng 
Buïi 
SO2 
NOx 
CO 
HC 
Chì 

1.672 
7.783 

21.404 
10.895 
4.665 

2.518 
2.157 

14.387 
215.790 
21.597 

186 

4.190 
9.940 

35.791 
226.685 
26.241 

186 

Nguoàn soá lieäu: Sôû Khoa hoïc Coâng ngheä Moâi tröôøng tp Hoà Chí Minh 
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Baûng 1.7. Taûi löôïng oâ nhieãm theo löôïng nhieân lieäu baùn ra naêm 1997 (taán/naêm) 

Chæ tieâu oâ nhieãm Xe chaïy daàu Xe chaïy xaêng Toång coäng 

Buïi 

SO2 

NOx 

CO 

HC 

Chì 

1.551 

7.217 

19.849 

10.103 

4.330 

- 

2.755 

2.360 

15.741 

236.100 

23.610 

203 

4.306 

9.577 

35.590 

246.203 

27.940 

203 

Nguoàn soá lieäu: Sôû Khoa hoïc Coâng ngheä Moâi tröôøng tp Hoà Chí Minh. 

Moät ñieàu ñaùng chuù yù laø trong oâ nhieãm giao thoâng vaän taûi, do ñaëc ñieåm laø nguoàn 
ñöôøng neân raát khoù kieåm soaùt vaø phaïm vi oâ nhieãm lan raát nhanh gaây aûnh höôûng xaáu 
ñeán daân cö hai ven ñöôøng. Coù theå tham khaûo soá lieäu sau ñaây: 

Baûng 1.8. Naêm 1997 taûi löôïng oâ nhieãm theo haønh trình vaø loaïi xe (taán/naêm) 

Chæ tieâu oâ nhieãm Xe chaïy daàu Xe chaïy xaêng Toång coäng 

Buò 

SO2 

NOx 

CO 

HC 

Chì 

686 

3.193 

8.782 

4.470 

1.196 

- 

1.328 

1.138 

7.586 

113.785 

11.397 

98 

2.014 

4.331 

16.368 

118.255 

13.295 

98 

Nguoàn soá lieäu: Sôû Khoa hoïc Coâng ngheä Moâi tröôøng tp Hoà Chí Minh 

Baùo caùo cuûa Sôû Khoa hoïc Coâng ngheä Moâi tröôøng thaønh phoá Hoà Chí Minh thaùng 
2 naêm 1997 veà “Hoaït ñoäng moâi tröôøng thaønh phoá Hoà Chí Minh” cho thaáy chaát löôïng 
moâi tröôøng khoâng khí bò oâ nhieãm chuû yeáu laø töø caùc ngaønh coâng nghieäp hoaù chaát, 
luyeän kim, vaät lieäu xaây döïng, naêng löôïng, giao thoâng vaän taûi vaø caùc hoaït ñoäng coù 
lieân quan ñeán ñoát caùc loaïi nhieân lieäu ñaëc bieät laø daàu DO. 

Toaøn thaønh phoá coù 688 con ñöôøng lôùn nhoû vôùi toång chieàu daøi 811km, coù treân 
600 heûm nhoû heïp vôùi toång chieàu daøi 813km. Soá löôïng nuùt giao thoâng laø 9.814, soá nuùt 
coù khaû naêng gaây uøn taéc 1.102 neân raát deã gaây hieän töôïng uøn taéc veà giao thoâng thaäm 
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chí ngay caû trong caùc giôø khoâng phaûi cao ñieåm. Vôùi ñaëc ñieåm ñöôøng nhoû heïp, maët 
khaùc, caùc phöông tieän giao thoâng chuû yeáu laø xe gaén maùy vaø caùc loaïi xe hôi, xe ñaïp 
vaø soá löôïng taêng raát nhanh haøng naêm, do vaäy tình traïng oâ nhieãm giao thoâng taêng leân 
cuõng khaù nhanh. 

Theo keát quaû nghieân cöùu cuûa ñeà taøi 28.01.04 (1985) do Kyõ sö Ñoã Traàn Ñính vaø 
Tieán siõ Phaïm Ñöùc Nguyeân tieán haønh cho thaáy oâ nhieãm do buïi vaø tieáng oàn khu vöïc 
thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø khu vöïc Bieân Hoaø laø lôùn nhaát vuøng Ñoâng Nam Boä. 
Ñöôøng ñaúng trò buïi laéng 40 mg/m3 bao quanh khu vöïc giaùp ranh quaän 1 vaø quaän 5. 
Treân ñöôøng Traàn Höng Ñaïo, töø ngaõ tö Nguyeãn Vaên Cöø ñeán ngaõ tö Nguyeãn Tri 
Phöông laø khu vöïc oâ nhieãm buïi lôùn nhaát thaønh phoá, noàng ñoä buïi vöôït  töø 3 ñeán 4 laàn 
tieâu chuaån cho pheùp. Ñöôøng ñaúng trò buïi laéng 30 mg/m3 bao quanh khu vöïc töø chôï 
Beán Thaønh ñeán thò traán An Laïc vaø xa caûng mieàn Taây. Ñöôøng ñaúng trò buïi laéng 20 
mg/m3 (vöôït trò soá cho pheùp khoaûng 2 laàn) bao goàm toaøn boä khu vöïc daân cö coøn laïi 
cuûa thaønh phoá tröø Thaûo Caàm Vieân, Phuù Thoï Hoøa vaø khu vöïc Thanh Ña. 

Veà oâ nhieãm do SO2, ñöôøng ñaúng trò noàng ñoä SO2 = 0,8 mg/m3 bao phuû toaøn boä 
khu vöïc chôï Beán Thaønh, chôï Bình Taây. Ngaõ tö Traàn Höng Ñaïo vaø Nguyeãn Tri 
Phöông laø nôi oâ nhieãm SO2 cao nhaát. Noàng ñoä SO2 = 1,84 mg/m3 cao hôn tieâu chuaån 
cho pheùp (0,05 mg/m3) laø 37 laàn. Ñöôøng ñaúng trò SO2 = 0,5 mg/m3 bao phuû haàu heát 
khu vöïc ñoâng daân töø bôø soâng Saøi Goøn ñeán xa caûng mieàn Taây, Nhaø Beø, Bình Trieäu, 
Thuû Ñöùc vaø Bieân Hoaø. 

Veà tieáng oàn, ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh chuû yeáu do caùc phöông tieän giao thoâng 
vaän taûi gaây neân ñaëc bieät laø caùc loaïi xe vaän taûi, xe ba gaùc maùy, xích loâ maùy. Tuy maät 
ñoä xe thaáp hôn caùc nöôùc khaùc treân theá giôùi nhöng möùc ñoä oàn laïi cao hôn raát nhieàu. 
Treân caùc ñöôøng Traàn Höng Ñaïo, Lyù Thöôøng Kieät, Ba thaùng Hai, vv… möùc ñoä oàn ño 
ñöôïc xaáp xæ 80 dBA, haáu heát caùc ñöôøng khaùc laø 75 dBA, cao hôn tieâu chuaån cho 
pheùp töø 15 ñeán 20 dBA. 

Theo nhöõng soá lieäu thoáng keâ gaàn ñaây cho thaáy maät ñoä giao thoâng taïi thaønh phoá 
Hoà Chí Minh taêng leân raát nhanh. Coù theå tham khaûo soá lieäu sau ñaây veà löu löôïng xe ôû 
moät soá tuyeán ñöôøng chính trong thaønh phoá. 

Baûng 1.9. Löu löôïng xe giôø cao ñieåm treân moät soá ñöôøng chính (1997) taïi tp HCM 

Teân ñöôøng Löu löôïng (xe/giôø) 
        Ba thaùng hai 

Traàn Höng Ñaïo 
Huøng Vöông 

13.000 
12.500 
10.015 
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Lyù Thöôøng Kieät 11.306 
Nguoàn: Vieän Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân – ÑHQGTPHCM  

Möùc ñoä löu thoâng cuûa caùc loaïi xe gia taêng, maëc duø thaønh phoá ñaõ coù nhieàu bieän 
phaùp khaùc nhau nhö caám xe giôø cao ñieåm, xaây döïng nhieàu nuùt giao thoâng, môû roäng 
ñöôøng, giaûi toûa loøng leà ñöôøng nhöng qua keát quûa giaùm saùt cuûa caùc traïm giaùm saùt 
quoác gia cho thaáy möùc ñoä oâ nhieãm khoâng khí vaãn ngaøy moät gia taêng. Theo keát quaû 
giaùm saùt cuûa traïm quan traéc quoác gia thuoäc Vieän Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân – Ñaïi 
hoïc Quoác gia thaønh phoá Hoà Chí Minh noàng ñoä moät soá chaát oâ nhieãm nhö  buïi, SO2, 
tieáng oàn…, ñaõ vöôït tieâu chuaån cho pheùp.  

Baûng 1.10. Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm taïi moät soá ñieåm trong tp Hoà Chí Minh (4/1997) 

Ñieåm ño 
Buïi 
(mg/m3) 

CO 
(mg/m3) 

Chì 
(mg/m3) 

NO2 
(mg/m3) 

Ñinh Tieân Hoaøng – Ñieän Bieân Phuû 
Haøng Xanh 
Minh Phuïng – Haäu Giang 
Phuù Laâm 

1.35 
0,5 
0,86 
0,37 

16,76 
10,37 
11,78 
10,31 

0,0031 
0,0022 
0,0023 
0,0017 

0,127 
0,083 
0,0063 
0,029 

Nguoàn: Vieän Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân – ÑHQGTPHCM  

Theo caùc soá lieäu giaùm saùt gaàn ñaây nhaát cho thaáy noàng ñoä buïi cuûa caùc ñieåm 
giaùm saùt ñeàu vöôït tieâu chuaån cho pheùp. Caùc chæ soá oâ nhieãm khaùc ñeàu coù xu höôùng 
taêng hôn so vôùi nhöõng naêm tröôùc. 

Baûng 1.11. Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm taïi moät soá ñieåm trong tp Hoà Chí Minh (7/1999) 

Ñieåm ño 
Buïi 

(mg/m3) 
CO 

(mg/m3) 
Chì 

(mg/m3) 
NO2 

(mg/m3) 
Ñinh Tieân Hoaøng – Ñieän Bieân Phuû 
Haøng Xanh 
Phuù Laâm 

1.87 
1,14 
0,63 

17,29 
6,96 
6,77 

0,0032 
0,0023 
0,0017 

0,217 
0,115 
0,052 

Nguoàn: Vieän Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân – ÑHQGTPHCM  

Beân caïnh ñoù caùc dòch vuï saûn xuaát, xaây döïng cô baûn cuõng laøm cho möùc ñoä oâ 
nhieãm giao thoâng cuûa thaønh phoá taêng leân raát nhieàu, coù nôi noàng ñoä buïi taêng leân quaù 
tieâu chuaån cho pheùp  töø  50 ñeán 60 laàn. 

Veà lónh vöïc coâng nghieäp, tieåu thuû coâng nghieäp möùc ñoä gaây oâ nhieãm moâi tröôøng 
khoâng khí cuõng khoâng keùm phaàn quan troïng. Qua hai ñôït kieåm tra thaønh phoá ñaõ 
thoáng keâ ñöôïc 84 nhaø maùy, xí nghieäp ñöôïc lieät keâ vaøo “saùch ñen” ñeå xöû lyù. Caùc loaïi 
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xí nghieäp nhö hoaù chaát, deät nhuoäm, cheá bieán thöïc phaåm, saûn xuaát giaáy, nhaø maùy 
ñieän, thuoác tröø saâu, saûn xuaát theùp, myø aên lieàn, saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng… thöôøng 
naèm trong dieän ñoù. Ví duï: nhaø maùy ñieän Thuû Ñöùc moãi ngaøy ñoát 1.000 taán daàu FO vaø 
750 taán daàu DO ñeå phaùt ñieän; Moãi naêm thaûi ra 1.078 taán buïi;, 13.872 taán SO2; 
4.687,2 taán NO2. Nhaø maùy hoaù chaát Taân Bình saûn xuaát caùc saûn phaåm H2SO4 vaø pheøn 
nhoâm. Nhaø maùy söû duïng moät soá löôïng raát lôùn löu huyønh, quaëng boâxit, daàu FO. Caùc 
chaát oâ nhieãm thaûi ra moâi tröôøng khoâng khí bao goàm: SO2  vaø SO3  = 160 ñeán 200 
taán/naêm; 21,4 taán NO2; ñoù laø chöa keå löôïng buïi pheøn vaø tieáng oàn. Nhaø maùy cement 
Haø Tieân thaûi ra löôïng khí thaûi töø loø hôi vôùi löôïng buïi 140,4 taán/naêm, NO2 = 436 
taán/naêm, ngoaøi ra coøn löôïng buïi cement thaûi ra raát lôùn chöa coù soá lieäu ño ñaïc chính 
xaùc veà chuùng. 

Beân caïnh caùc xí nghieäp coâng nghieäp lôùn nhö neâu treân, vôùi treân 30.000 cô sôû tieåu 
thuû coâng nghieäp vaø cô sôû saûn xuaát hoaït ñoäng ñang laøm cho moâi tröôøng khoâng khí 
thaønh phoá bò oâ nhieãm naëng neà khoâng keùm. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, vôùi chính 
saùch daõn daân, xaây döïng theâm nhieàu khu coâng nghieäp lôùn, giaûi toaû bôùt caùc cô sôû gaây 
oâ nhieãm naëng cuûa thaønh phoá ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh tích nhaát ñònh. Tuy nhieân, caùc 
khu vöïc oâ nhieãm naëng nhö khu coâng nghieäp vaø tieåu thuû coâng nghieäp thuoäc phöôøng 
19, 20 Taân Bình, khu vöïc Suoái Caùi, Xuaân Tröôøng, Suoái Nhum Thuû Ñöùc, Quaän 6, 
Quaän 8, 11 vaø Quaän 5…, vaãn coøn laø nhöõng nôi coù möùc ñoä oâ nhieãm khoâng khí raát cao.  

Theo nhöõng con soá thoáng keâ gaàn ñaây cho thaáy daân soá thaønh phoá tính ñeán naêm 
2005 laø 6.239.938 ngöôøi vôùi möùc ñoä taêng haøng naêm khoaûng treân 110.000 ngöôøi chöa 
keå soá daân nhaäp cö khoâng hôïp phaùp vaø khaùch vaõng lai ñaõ gaây aùp löïc raát lôùn veà nhu 
caàu ñi laïi cuûa ngöôøi daân thaønh phoá. Maïng löôùi giao thoâng coâng coäng cuûa thaønh phoá 
cuøng vôùi heä thoáng ñöôøng xaù chöa ñöôïc quy hoaïch vaø phaùt trieån ñoàng boä maëc duø 
thaønh phoá ñaõ coù nhieàu chính saùch öu tieân cho lónh vöïc naøy ñaàu tö theâm caùc phöông 
tieän xe bus, coù chính saùch trôï giaù cho xe bus, taêng cöôøng söûa chöõa maïng löôùi ñöôøng 
xaù, xaây döïng caùc voøng xoay, caàu vöôït… nhöng vaãn khoâng haïn cheá ñöôïc möùc ñoä oâ 
nhieãm moâi tröôøng khoâng khí ngaøy caøng gia taêng hieän nay. Coù theå minh hoaï söï gia 
taêng soá löôïng phöông tieän giao thoâng qua baûng 1.12. sau ñaây: 

Baûng 1.12. Thoáng keâ soá löôïng phöông tieän vaän chuyeån ôû TP. HCM (ÑV: chieác) 

Loaïi phöông tieän 2000 2001 2002 2003 2004 

Xe 2 baùnh 1.723.754  2.181.456 2.498.992 2.809.853  3.115.838 

Xe oâ toâ caùc loaïi    27.765       53.764       80.186    130.848      228.300 

Xe bus, xe lam        2.190         3.836         4.379        4.894         5.389 
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Nguoàn: Sôû Giao thoâng Coâng chaùnh thành phố. HCM 

Coù theå noùi möùc ñoä oâ nhieãm moâi tröôøng cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh laø cao nhaát 
so vôùi taát caû caùc thaønh phoá, caùc tænh khaùc trong caû nöôùc. 

1.4.2. Tình hình oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí taïi Haø Noäi 

Tröôùc naêm 1954 Haø Noäi laø moät thaønh phoá mang naëng tính chaát haønh chính vaø 
trung taâm tieâu thuï, coâng nghieäp chöa phaùt trieån. Noäi thaønh chieám 1.200 ha trong ñoù 
coù 120 ha ñöôïc caáu truùc ñoâ thò hoaøn chænh. Daân soá noäi thaønh coù 25.000 ngöôøi. Ñeán 
naêm 1992 noäi thaønh ñaõ môû roäng leân 4.300 ha (taêng 3,5 laàn), daân soá noäi thaønh gaàn 1 
trieäu ngöôøi. Veà coâng nghieäp, naêm 1955 môùi chæ coù 9 xí nghieäp coâng nghieäp, nay con 
soá naøy taêng leân ñeán 277 (naêm 1990), ngoaøi ra coøn 240 xí nghieäp thöông nghieäp, aên 
uoáng, 300 xí nghieäp dòch vuï, söûa chöõa, 450 hôïp taùc xaõ tieåu thuû coâng nghieäp vaø 3.550 
toå saûn xuaát dòch vuï vôùi treân 30.000 lao ñoäng. Phaàn lôùn caùc xí nghieäp coâng nghieäp, 
nhaø maùy  ñeàu söû duïng caùc thieát bò cuõ, coâng ngheä laïc haäu, ñaëc bieät laø caùc ñôn vò saûn 
xuaát nhoû. Moät soá nôi chöa coù caùc heä thoáng thoâng gioù vaø xöû lyù hôi khí ñoäc, moät soá nôi 
tuy ñaõ coù nhöng khoâng duy tu, baûo döôõng toát hoaëc hö hoûng chöa thay theá do khoâng 
coù kinh phí…, neân thöïc teá khoâng hoaït ñoäng ñöôïc. Vì vaäy, tuy möùc ñoä saûn xuaát coâng 
nghieäp nhoû nhöng moâi tröôøng khoâng khí laïi bò oâ nhieãm traàm troïng hôn so vôùi thuû ñoâ 
caùc nöôùc khaùc.  

Nhaø maùy ñieän Yeân Phuï thuoäc Quaän Ba Ñình tröôùc ñaây laø nguoàn gaây oâ nhieãm 
raát lôùn cho khu vöïc daân cö xung quanh. Noàng ñoä SO2 trong khu vöïc gaàn nhaø maùy ñaït 
tôùi 0,32 mg/m3 gaáp 6 laàn tieâu chuaån cho pheùp, vì vaäy Nhaø nöôùc ñaõ quyeát ñònh ñoùng 
cöûa.     

Thöôïng Ñình – khu coâng nghieäp lôùn nhaát Haø Noäi bao goàm 22 xí nghieäp, nhaø 
maùy lôùn, nhoû tröôùc ñaây naèm xa khu daân cö, nay haøng loaït khu daân cö xung quanh 
moïc leân nhö Thanh Xuaân Baéc, Thanh Xuaân Nam, Kim Giang…, maët khaùc, caùc nhaø 
maùy, xí nghieäp laïi naèm xen keõ trong khu daân cö, cô quan, tröôøng hoïc neân möùc ñoä 
aûnh höôûng raát lôùn.  

Quaän Hai Baø Tröng tröôùc ñaây caùc xí nghieäp coâng nghieäp naèm ôû vuøng ven noäi 
thaønh, nay do möùc ñoä ñoâ thò hoaù phaùt trieån nhanh daãn ñeán tình traïng caùc nhaø maùy, xí 
nghieäp laïi naèm xen keõ trong khu daân cö. Ví duï Nhaø maùy cô khí Traàn Höng Ñaïo, 
Röôïu bia Haø Noäi, Deät kim Ñoâng Xuaân, Deät 8 thaùng 3, Hoaù chaát Ba Nhaát, Cô khí Mai 
Ñoäng… Noàng ñoä buïi vaø hôi khí ñoäc ôû caùc khu vöïc treân vöôït quaù tieâu chuaån cho pheùp 
töø 7 ñeán 8 laàn, coù nôi ñeán 15 hoaëc 16 laàn. Theo soá lieäu thoáng keâ vaø ño ñaïc treân 110 
xí nghieäp coâng nghieäp cuûa noäi thaønh thuoäc 4 quaän ñaõ cho thaáy keát quaû ñaùng lo ngaïi. 
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Baûng 1.13 döôùi ñaây cho thaáy keát quaû khaûo saùt cuûa 4 quaän noäi thaønh neâu treân. 

Baûng 1.13. Tình hình oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí  4 quaän noäi thaønh Haø Noäi  

Teân Quaän 
Buïi 

(mg/m3) 
SO2 

(mg/m3) 
CO2 

(mg/m3) 
CO 

(mg/m3) 
Quaän Ñoáng Ña 
Quaän Hai Baø Tröng 
Quaän Ba Ñình 
Quaän Hoaøn Kieám 

0,3 – 1 
0,3 – 1 

0,15 
- 

0,15 – 0,3 
0,15 – 0,5 

0,05 – 0,15 
- 

6 – 10 
6 – 10 

2 
- 

2 – 5 
5 – 10 

1 
- 

Nguoàn soá lieäu: Ñeà taøi NCKH do Uyû ban Khoa hoïc Haø Noäi – UBND tp Haø Noäi 
quaûn lyù. 

Veà giao thoâng vaän taûi, tuy maät ñoä xe khoâng lôùn, caùc tuyeán ñöôøng chính chæ 
khoaûng 1.500 – 3.000 xe/giôø nhö do ñöôøng heïp, maët ñöôøng xaáu, khoâng phaân tuyeán 
roõ raøng neân caùc phöông tieän phaûi luoân thay ñoåi toác ñoä, ñaëc bieät ôû moät soá nuùt giao 
thoâng nhö Cöûa Nam, Ngaõ Tö Sôû, Khaâm Thieân…, caùc xe phaûi döøng laâu neân löôïng 
khoùi thaûi sinh ra raát lôùn. Theo thoáng keâ cuûa Sôû Giao thoâng Coâng chaùnh Haø Noäi, naêm 
1996 ôû Haø Noäi coù khoaûng 65.000 oâ toâ caùc loaïi, 1.200 xe lam, 1.150 xe Boâng Sen, 
600.000 xe gaén maùy 2 baùnh, 150 xe bus caùc loaïi. Haøng naêm soá löôïng xe ôû Haø Noäi 
taêng leân raát nhanh, khoaûng 17 – 20 % /naêm. Döï baùo ñeán naêm 2.000 soá xe ôû Haø Noäi 
taêng leân raát nhanh so vôùi naêm 1996 (2,35 laàn), trong ñoù oâ toâ con taêng 2,35 laàn, xe taûi 
62 laàn vaø xe bus 1,23 laàn. 

Taïi moät soá tuyeán  ñöôøng nhö Mai Ñoäng, Loø Ñuùc, Minh Khai, Giaûi Phoùng, Ngaõ 
Tö Sôû, Nguyeãn Traõi, Thanh Xuaân… noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm so vôùi tieâu chuaån cho 
pheùp (TCVN – 1995) cao hôn raát nhieàu laàn.  

Noàng ñoä SO2 taïi Ngaõ Tö Sôû leân ñeán 1,5 – 7,5 mg/m3, vöôït tieâu chuaån cho pheùp 
3 – 15 laàn. 

Veà tieáng oàn do caùc phöông tieän giao thoâng gaây ra trung bình treân caùc tuyeán 
ñöôøng töø 75 – 79 dBA, ñaây laø möùc oàn töông ñoái lôùn, töông ñöông vôùi möùc oàn cuûa caùc 
thaønh phoá khaùc treân theá giôùi. 

Moät ñaëc ñieåm caàn löu yù nöõa laø do caùc dòch vuï aên uoáng, cheá bieán thöùc aên vaø chôï 
nhoû nhieàu neân löôïng vi khuaån toàn taïi trong khoâng khí khaù nhieàu. Qua khaûo saùt ôû moät 
soá ñöôøng phoá phía Nam thaønh phoá thì cöù 10 lít khoâng khí chöùa 282 – 386 con vi 
khuaån gaây beänh khaùc nhau, trong khi ñoù taïi Berlin (Ñöùc) sau theá chieán thöù 2 soá 
löôïng vi khuaån trong 10 lít khoâng khí chæ laø 1 con. 

Möùc ñoä toàn taïi caùc loaïi vi khuaån trong khoâng khí cao coù theå daãn ñeán dòch beänh 
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vaø aûnh höôûng ñeán söùc khoûe cuûa daân cö xung quanh cao hôn caùc nôi khaùc. 

1.4.3. OÂ nhieãm khoâng khí ôû thaønh phoá Haûi Phoøng 

Thaønh phoá Haûi Phoøng vôùi daân soá treân 400.000 ngöôøi, ñöôøng saù chaät heïp, toå chöùc 
giao thoâng khoâng khaùc gì Haø Noäi neân oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí gaây ra khoâng 
khaùc gì Haø Noäi. Maët khaùc, ñaây laïi laø moät haûi caûng lôùn thöôøng xuyeân ñoùn caùc taøu chôû 
haøng xuaát vaø nhaäp khaåu vaøo caùc tænh phía Baéc vaø laø trung taâm phaân phoái haøng ñi caùc 
tænh phía Baéc neân maät ñoä giao thoâng taêng khaù cao.  

Veà coâng nghieäp, Nhaø maùy cement Haûi Phoøng laø nguoàn gaây oâ nhieãm lôùn nhaát 
thaønh phoá Haûi Phoøng. Nhaø maùy saûn xuaát vôùi heä thoáng thieát bò laïc haäu, heä thoáng loïc 
buïi vaø xöû lyù khí ñoäc hoaït ñoäng vôùi hieäu quaû keùm vaø hay hoûng, khoâng hoaït ñoäng. 
Löôïng khoùi buïi thaûi ra moâi tröôøng khaù lôùn. Veà muøa heø do ôû cuoái höôùng gioù neân noäi 
thaønh ít bò oâ nhieãm nhö vuøng ngoaïi thaønh laø nôi chòu aûnh höôûng raát lôùn nguoàn oâ 
nhieãm naøy. Noàng ñoä buïi lô löûng xung quanh nhaø maùy bieán thieân töø 1,4 ñeán 4,2 
mg/m3, cao hôn tieâu chuaån cho pheùp töø 3 ñeán 8 laàn. Vuøng daân cö caùch xa oáng khoùi 
1.000 m bò aûnh höôûng lôùn nhaát do quaù trình phaùt taùn chaát oâ nhieãm gaây neân. Ngoaøi 
Nhaø maùy cement Haûi Phoøng ra, caùc nhaø maùy ñieän Thöôïng Lyù, Cô khí Duyeân Haûi, 
Ñoùng taøu Baïch Ñaèng, nhaø maùy Thuyû Tinh, vv… cuõng laø nhöõng nguoàn oâ nhieãm ñaùng 
keå gaây neân hieän traïng oâ nhieãm hieän nay cuûa thaønh phoá Haûi Phoøng. Khu vöïc bò oâ 
nhieãm ñaõ chieám 60 % dieän tích toaøn thaønh phoá. Trong moät soá nhaø maùy noàng ñoä caùc 
chaáy oâ nhieãm taêng cao quaù lôùn; ví duï noàng ñoä buïi trong Nhaø maùy cement Haûi Phoøng  
taïi phaân xöôûng ñoùng bao leân tôùi 639 mg/m3. Tieáng oàn trong moät soá Nhaø maùy nhö Cô 
khí Duyeân Haûi laø 112 dBA, Nhaø maùy ñoùng taøu Baïch Ñaèng 106 ñeán 116 dBA. 

1.4.4. OÂ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí ôû moät soá khu coâng nghieäp vaø caùc tænh khaùc 

Trong nhöõng naêm tröôùc ñaây, khi chöa coù chính saùch cho pheùp ñaàu tö saûn xuaát, 
treân laõnh thoå Vieät Nam coøn khaù ít caùc khu coâng nghieäp. ÔÛ mieàn Baéc coù moät soá khu 
coâng nghieäp nhö vuøng moû Quaûng Ninh, khu gang theùp Thaùi Nguyeân, khu coâng 
nghieäp Vieät Trì, Haûi Phoøng… Beân caïnh ñoù coøn moät soá nhaø maùy lôùn vôùi möùc ñoä oâ 
nhieãm khaù traàm troïng nhö Nhaø maùy cement Hoaøng Thaïch, Nhaø maùy nhieät ñieän Ninh 
Bình, Phaân ñaïm Haø Baéc, Phaân laân Vaên Ñieån, vv… ÔÛ mieàn Nam, lôùn nhaát laø khu coâng 
nghieäp Bieân Hoaø (nay ñoåi thaønh Bieân Hoaø 1) thuoäc tænh Ñoàng Nai, ngoaøi ra coøn khaù 
nhieàu nhaø maùy naèm raûi raùc xen keõ trong caùc khu daân cö nhö khu vöïc quaän Taân Bình 
vôùi caùc nhaø maùy Hoaù chaát Taân Bình, Daàu aên Taân Bình, Mì Vifon, Deät Thaéng Lôïi, 
khu caùc nhaø maùy deät Phöôùc Long, Vieät Thaéng thuoäc huyeän Thuû Ñöùc, Hoaù chaát Thuû 
Ñöùc, vv… Ñoù laø chöa keå haøng chuïc ngaøn cô sôû saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp vaø saûn 
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xuaát tö nhaân.  

 Trong caùc khu coâng nghieäp hoaëc caùc nhaø maùy neâu treân, noàng ñoä caùc chaát oâ 
nhieãm raát cao, coù nôi vöôït tieâu chuaån cho pheùp haøng traêm laàn. Phaïm vi bò oâ nhieãm 
cuõng raát roäng, coù nôi leân tôùi haøng chuïc km. 

Ví duï Nhaø maùy cement Hoaøng Thaïch, vôùi chieàu cao oáng khoùi 87 m, tröôùc ñaây 
khi heä thoáng loïc buïi tónh ñieän hoaït ñoäng toát, löôïng buïi thaûi ra ngoaøi tuy coù noàng ñoä 
cao hôn tieâu chuaån cho pheùp nhöng khoâng nhieàu. Trong nhöõng naêm 1986 ñeán 1988, 
do heä thoáng loïc buïi buïi hoûng, khoâng khí trong khu vöïc bò oâ nhieãm raát naëng neà. 
Löôïng buïi thaûi ra moãi ngaøy trung bình laø 100 taán, coù nôi caùch xa 10 ñeán 15 km vaãn 
bò oâ nhieãm. Qua keát quaû nghieân cöùu cuûa moät soá ñeà taøi tröôùc ñaây ôû mieàn Baéc cho 
thaáy, noàng ñoä buïi ôû caùc xaõ xung quanh nhaø maùy raát cao. Ví duï xaõ Minh Taân (Huyeän 
Kim Moân) caùch nhaø maùy 0,5 ñeán 2 km noàng ñoä buïi trong khoâng khí muøa heø tôùi 9,2 
mg/m3, muøa ñoâng 1,2 mg/m3. Buïi laéng treân maët ñaát muøa heø töø 110 ñeán 417 g/m2 
/thaùng, muøa Ñoâng töø 13 ñeán 163 mg/m2/ thaùng. ÔÛ xaõ Kim Sôn thuoäc huyeän Ñoâng 
Trieàu caùch xa 5 ñeán 10 km, noàng ñoä buïi muøa heø  laø 0,65 ñeán 0,75 mg/m3, muøa ñoâng 
töø 0,65 ñeán 0,8 mg/m3; buïi laéng treân maët ñaát muøa heø laø 107 ñeán 128 g/m2 /thaùng, 
muøa ñoâng laø 69 ñeán 91 g/m2/thaùng. Noàng ñoä SO2 ôû caùc xaõ ñeàu lôùn, coù nôi raát lôùn nhö 
xaõ Minh Taân ñaït 1,67 ñeán 2,61 mg/m3. 

Taïi vuøng moû Quaûng Ninh, vöïa than lôùn nhaát caû nöôùc tình traïng oâ nhieãm moâi 
tröôøng khoâng khí cuõng ñang ôû möùc baùo ñoäng. Noàng ñoä buïi coù côõ haït 5 μm (buïi gaây 
beänh hoâ haáp) chieám tyû leä raát cao, ôû haàm loø laø 70 ñeán 95 %, coøn ôû caùc nhaø maùy saøng, 
tuyeån thì thay ñoåi theo muøa, muøa möa thôøi tieát aåm tyû leä naøy laø 50 ñeán 60 %, muøa 
khoâ tyû leä naøy laø 60 ñeán 8 %. Haøm löôïng SiO2 (caùc taùc nhaân gaây beänh buïi phoåi) 
chieám tyû leä 16 ñeán 30 % trong buïi than. Do ñoù tyû leä coâng nhaân maéc caùc beänh veà 
ñöôøng tai muõi hoïng chieám 80 % trong toång soá ngöôøi ñöôïc khaùm, coøn soá ngöôøi bò 
beänh buïi phoåi chieám tôùi 85 % treân toång soá coâng nhaân maéc beänh buïi phoåi trong ngaønh 
coâng nghieäp. ÔÛ moät soá moû than haàm loø nhö Maïo Kheâ, Haø Laàm, Thoáng Nhaát noàng ñoä 
buïi ñeàu vöôït tieâu chuaån cho pheùp raát nhieàu laàn. Baûng 1.14 cho chuùng ta thaáy ñieàu 
ñoù. 

Baûng 1.14. Noàng ñoä buïi taïi moät soá haàm loø (mg/m3) 

Loø chôï 
Noàng ñoä buïi trong khoâng khí 

(mg/m3) 

Thoáng Nhaát 

Vaøng Danh 

Haø Laàm 

33 

58,2 

128 
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Maïo Kheâ 77,7 

ÔÛ moû loä thieân noàng ñoä buïi coøøn cao hôn raát nhieàu, coù nôi vöôït quaù tieâu chuaån 
cho pheùp haøng traêm laàn. 

ÔÛ moät soá caùc khu coâng nghieäp khaùc, noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm cuõng raát cao, 
theo keát quaû sô boä ñieàu tra cuûa caùc cô quan quaûn lyù vaø giaùm saùt moâi tröôøng cho thaáy 
moät soá keát quaû sau, 

Baûng 1.15. OÂ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí ôû moät soá nhaø maùy ôû mieàn Baéc  

Teân nhaø maùy Ñieåm ño Chaát oâ nhieãm Noàng ñoä (mg/m3) 

Hoaù chaát Vieät Trì 

Phaân ñaïm Haø Baéc 

 

Accu Vónh Phuù 

 

Phaân laân Vaên Ñieån 

 

Vicaco 

Phoái lieäu thuoác 666 

Maùy taïo khí 

Phaân xöôûng ureâ 

Ñuùc chì 

Ñuùc baûn cöïc 

Naïp lieäu loø cao 

Ra lieäu loø cao 

Xöôûng ñieän giaûi 

Buïi 666 

CO 

NH3 

Hôi Chì 

Hôi Chì 

CO 

HF 

Cl2 

0,8 

150 – 170 

95 – 101 

0,04 

0,03 

40 – 110 

0,8 – 4 

5 

Veà tieáng oàn trong caùc nhaø maùy nhö Cô Khí Duyeân Haûi, xe löûa Gia Laâm, Deät 
Nam Ñònh, Deät Vónh Phuù, Cô khí Caåm Phaû…, tieáng oàn leân ñeán 100 ñeán 115 dBA, coøn 
trong caùc khu  daân cö laø 60 ñeán 70 dBA, vöôït tieâu chuaån cho pheùp haøng chuïc dBA. 

Sau naêm 1985, haøng loaït caùc khu coâng nghieäp ñaõ hình thaønh, thu huùt haøng ngaøn 
caùc nhaø ñaàu tö chuû yeáu laø nöôùc ngoaøi vaø moät soá nhaø ñaàu tö trong nöôùc taäp trung ôû 
moät soá tænh, thaønh phoá nhö Haø Noäi, thaønh phoá Hoà Chí Minh, Ñoàng Nai, Bình Döông, 
Taây Ninh, Long An, Baø Ròa – Vuõng Taøu, vv... Vieäc quaûn lyù chaët cheõ ngay töø ñaàu veà 
oâ nhieãm moâi tröôøng ñaõ haïn cheá möùc ñoä oâ nhieãm moâi tröôøng noùi chung vaø moâi tröôøng 
khoâng khí noùi rieâng raát nhieàu. Ñaây laø moät thaønh tích ñaùng keå cuûa caùc cô quan quaûn 
lyù vaø giaùm saùt moâi tröôøng treân ñòa baøn caû nöôùc. 

Caâu hoûi kieåm tra vaø ñaùnh giaù: 

1. Theá naøo laø khoâng khí “saïch”? 

2. Caùc taùc nhaân naøo gaây oâ nhieãm khoâng khí?  

Taøi lieäu tham khaûo: 

Tieáng Vieät 
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1. Traàn Ngoïc Chaán, OÂ nhieãm khoâng khí vaø kyõ thuaät xöû lyù, Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc 
vaø Kyõ thuaät, Haø Noäi, 2000 – 2001. 
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CHÖÔNG 2 

OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ  

2.1. KHAÙI NIEÄM VEÀ KHOÂNG KHÍ 

2.1.1. Khoâng khí vaø phaân loaïi khoâng khí   

a) Khaùi nieäm veà khoâng khí  

Khoâng khí laø moät trong caùc yeáu toá quan troïng maø con ngöôøi soáng trong ñoù suoát 
caû cuoäc ñôøi, laøm vieäc, nghæ ngôi. Söùc khoûe vaø caûm öùng cuûa con ngöôøi, söï sinh tröôûng 
vaø phaùt trieån cuûa taát caû caùc loaøi ñoäng, thöïc vaät phuï thuoäc raát nhieàu vaøo: thaønh phaàn 
hoãn hôïp cuûa khoâng khí, ñoä trong saïch vaø ñaëc tính lyù hoùa cuûa noù. Coù theå noùi khoâng 
khí voâ cuøng quan troïng vaø khoâng theå thieáu ñöôïc trong ñôøi soáng, söï sinh tröôûng vaø 
phaùt trieån cuûa taát caû caùc loaøi ñoäng vaät, thöïc vaät noùi chung vaø con ngöôøi noùi rieâng. 
Muoán hieåu moät caùch saâu saéc taàm quan troïng naøy, chuùng ta phaûi nghieân cöùu veà moâi 
tröôøng khoâng khí. 

b) Phaân loaïi khoâng khí 

Khoâng khí trong khí quyeån maø chuùng ta ñang hít thôû laø moät hoãn hôïp caùc chaát ôû 
daïng khí coù theå tích haàu nhö khoâng ñoåi vaø hôi nöôùc. Caên cöù vaøo caùc thaønh phaàn 
chính naøy coù theå phaân loaïi khoâng khí ra laøm hai loaïi nhö sau: 

* Khoâng khí khoâ: 

Khoâng khí khoâ laø hoãn hôïp cuûa moät soá loaïi khí, trong ñoù thaønh phaàn chuû yeáu nhö 
trong baûng 1. 1 ñaõ trình baøy. 

* Khoâng khí aåm 

Khoâng khí aåm laø hoãn hôïp cuûa khoâng khí khoâ vaø hôi nöôùc chöùa trong noù. 

Khoâng khí maø chuùng ta ñang hít thôû laø khoâng khí aåm. Tuøy theo löôïng hôi nöôùc 
chöùa trong khoâng khí aåm maø ta coù theå chia khoâng khí aåm laøm hai loaïi: khoâng khí aåm 
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baõo hoøa vaø khoâng khí aåm chöa baõo hoøa. Hôi nöôùc trong khoâng khí aåm coù phaân aùp 
suaát raát nhoû (vaøo khoaûng 15-20 mm Hg). Noàng ñoä baõo hoøa cuûa hôi nöôùc trong khoâng 
khí aåm phuï thuoäc raát nhieàu vaøo nhieät ñoä (xem baûng 1.2).  

 Caên cöù vaøo ñoä aåm töông ñoái cuûa khoâng khí aåm vaø nhieät ñoä, coù theå xaùc ñònh 
ñöôïc noàng ñoä hôi nöôùc trong khoâng khí aåm. Ví duï: ñoä aåm töông ñoái cuûa khoâng khí 
aåm taïi nhieät ñoä 200C  laø 60%, noàng ñoä hôi nöôùc seõ laø: 0,60 x 2,3 = 1,4%. 

Trong cuoán saùch naøy, keå töø ñaây chuùng ta thoáng nhaát goïi khoâng khí aåm laø khoâng 
khí ñeå tieän nghieân cöùu. 

c) Caùc thoâng soá ñaëc tröng cuûa khoâng khí 

Ñeå xaùc ñònh traïng thaùi cuûa khoâng khí caàn phaûi coù caùc thoâng soá traïng thaùi sau: 

- Nhieät ñoä: Nhieät ñoä laø moät ñaïi löôïng chæ möùc noùng laïnh cuûa moät vaät. 

Ñôn vò ño nhieät ñoä thöôøng duøng hieän nay laø nhieät ñoä baùch phaân (ñoä Xenziut oC) 
vaø nhieät ñoä tuyeät  ñoái  (ñoä Kenvin 0K). Quan heä giöõa hai thang nhieät ñoä naøy nhö sau: 

T(0K) = t(0C) + 273,15 (2.1) 

Ngoaøi ra ôû caùc nöôùc Anh, Myõ coøn duøng thang nhieät ñoä Farenhet (0F). Moái quan 
heä giöõa 0C  vaø 0F nhö sau: 

t(0C) = 5/9[t(0F) + 40] – 40 (2.2.) 

-  AÙp suaát: kyù hieäu laø p 

AÙp suaát laø löïc taùc duïng leân moät ñôn vò dieän tích theo phöông vuoâng goùc vôùi 
phöông cuûa löïc. 

AÙp suaát do khoâng khí ngoaøi trôøi gaây neân goïi laø aùp suaát khí quyeån. 

Ñôn vò ño aùp suaát thöôøng söû duïng: 

+ Atmoâtphe kyõ thuaät (at): kg/cm2 hay 1 bar 

+ Milimet coät nöôùc: mmH2O  

+ Milimet coät thuûy ngaân: mmHg. 

- Ñoä aåm tuyeät ñoái: Ñoä aåm tuyeät ñoái laø löôïng hôi nöôùc chöùa trong moät m3 khoâng 
khí. 

ρn = Gn/V      (kg/m3) (2.3) 

Theo coâng thöùc (2.3), ñaây chính laø khoái löôïng rieâng cuûa hôi nöôùc trong khoâng 
khí aåm vôùi nhieät ñoä tn = t vaø aùp suaát hôi nöôùc baèng phaàn aùp suaát hôi nöôùc cuûa noù 
trong khoâng khí aåm. Ta coù phöông trình traïng thaùi vieát cho hôi nöôùc nhö sau: 
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Pn V = GnRnT (2.4) 

ρn = Gn/V = Pn/RnT (2.5) 

trong ñoù: ρn là độ ẩm tuyệt đối của không khí (kg/m3), Gn
 là lượng hơi nước chưá 

trong không khí (kg), Rn  = 462 J/kg.0C laø haèng soá chaát khí cuûa hôi nöôùc, pn là áp suất 
riêng phần của hơi nước có trong không khí (N/m2), T (0K) và V (m3) là nhiệt độ tuyệt 
đối và thể tích của không khí . 

- Ñoä aåm töông ñoái: Tyû soá ñoä aåm tuyeät ñoái cuûa khoâng khí vaø ñoä aåm tuyeät ñoái 
cöïc ñaïi maø khoâng khí aåm coù theå coù ñöôïc trong traïng thaùi aáy (p, t khoâng ñoåi). Độ ẩm 
tương đối của không khí ký hiệu là ϕ (%). 

ϕ = ρn /ρn max (%) (2.6) 

Töø ñònh nghóa naøy ta thaáy quan heä giöõa ϕ vaø Pn nhö sau: 

Ta coù:  

ρnmax = Pnmax/RnT = Pnbh/RnT (2.7) 

Vì Pnmax = Pnbh khi Pnbh < P coøn khi Pnbh > P thì Pnmax = P. Töø ñoù suy ra: 

ϕ = ρn/ ρnmax Pn/Pnmax (2.8) 

Trong đó: ρnmax  là độ ẩm tuyệt đối cực đại hay độ ẩm tuyệt đối bão hoà cuûa không khí 
(kg/m3), Pnmax và  Pnbh là áp suất riệng phần cực đại và áp suất riệng phần bão hoà của 
hơi nước chưá trong không khí (N/m2). 

2.2. CAÙC NGUOÀN OÂ NHIEÃM  KHOÂNG KHÍ 

2.2.1. Khaùi nieäm veà nguoàn oâ nhieãm    

Tröôùc heát chuùng ta haõy hieåu theá naøo laø oâ nhieãm khoâng khí ? 

Coù theå noùi raèng: beân caïnh caùc thaønh phaàn chính cuûa khoâng khí maø chuùng ta ñaõ 
neâu ôû treân, baát kyø moät chaát naøo ñöôïc thaûi vaøo khoâng khí vôùi noàng ñoä vöøa ñuû ñeå aûnh 
höôûng tôùi söùc khoûe con ngöôøi, gaây aûnh höôûng xaáu tôùi söï phaùt trieån, sinh tröôûng cuûa 
ñoäng, thöïc vaät, phaù huûy vaät lieäu, laøm giaûm caûnh quan ñeàu gaây neân oâ nhieãm moâi 
tröôøng. Nhö vaäy caùc chaát SOx, NOx, buïi, caùc chaát höõu cô bay hôi,… laø caùc chaát oâ 
nhieãm. 

Vaán ñeà oâ nhieãm khoâng khí coù theå chia moät caùch ñôn giaûn thaønh ba phaàn cô baûn 
sau ñaây: 

 
Nguoàn  oâ nhieãm             Nguoàn tieáp nhaän                                 Khí quyeån       

     

                           Chaát oâ nhieãm                  Khuaáy troän & chuyeån hoùa 
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-    Nguoàn  oâ nhieãm 

Nguoàn oâ nhieãm laø nguoàn thaûi ra caùc chaát oâ nhieãm. Ví duï: khí thaûi töø  oáng khoùi, khí  
töø  xe coä, bụi từ các máy mài, khí độc bốc lên từ các bể xi mạ… Khi nghieân cöùu nguoàn 
goác gaây oâ nhieãm caàn phaûi hieåu bieát kieán thöùc cô baûn veà coâng ngheä saûn xuaát, các 
nguyên vật liệu, hoá chất sử dụng vaø kieán thöùc cô baûn veà thieát keá thieát bò. 

-  Khí quyeån 

Khí quyeån laø moâi tröôøng trung gian ñeå vaän chuyeån chaát oâ nhieãm töø nguoàn goác 
gaây oâ nhieãm tôùi nguoàn tieáp nhaïân chaát oâ nhieãm. Ñeå hieåu ñöôïc quy luaät vaän chuyeån 
vaø chuyeån hoùa chaát oâ nhieãm trong khí quyeån  caàn coù kieán thöùc cô baûn veà khí töôïng 
hoïc, cô hoïc chaát loûng, hoùa hoïc, vaät lyù, toaùn hoïc… 

-    Nguoàn tieáp nhaän chaát oâ nhieãm 

Nguoàn tieáp nhaän chaát oâ nhieãm laø con ngöôøi, ñoäng, thöïc vaät vaø caùc ñoà vaät, coâng 
trình và cảnh quan môi trường… Để có biện pháp ngăn ngöøa và giảm thiểu ô nhiễm đến 
nguồn tiếp nhận caàn coù kieán thöùc cô baûn veà tóan học, hoá học, sinh lyù hoïc, sinh vaät 
hoïc vaø y teá… 

Qua caùc phaân tích treân cho chuùng ta thaáy, vaán ñeà oâ nhieãm khoâng khí quy tuï 
nhieàu lónh vöïc khoa hoïc, khoâng theå moät ngöôøi, moät ngaønh coù theå giaûi quyeát moät 
caùch hieäu quaû ñöôïc, maø phaûi ñoøi hoûi söï coäng taùc cuûa nhieàu caùn boä khoa hoïc, nhieàu 
lónh vöïc chuyeân moân khaùc nhau. 

Heä thoáng oâ nhieãm khoâng khí ñöôïc xem ñaày ñuû bao goàm caùc thaønh phaàn nhö sau: 

Caùc oâ treân Hình 2.1 bieåu dieãn quaù trình töø khi chaát oâ nhieãm sinh ra cho ñeán 
nguoàn tieáp nhaän. Caùc ñöôøng ngaét ñoaïn theå hieän nhöõng phaûn öùng daãn ñeán phaûi ñieàu 
chænh nguoàn chaát thaûi oâ nhieãm vaø phöông phaùp khoáng cheá ñeå haïn cheá noàng ñoä chaát 
oâ nhieãm taïi nguoàn tieáp nhaän. 

Theo sô ñoà treân, chaát thaûi töø nguoàn oâ nhieãm phaûi ñöôïc khoáng cheá taïi choã tröôùc khi 
thaûi vaøo khí quyeån. Caùc heä thoáng khoáng cheá oâ nhieãm taïi nguoàn thaûi phaûi bao goàm: 
thieát bò laøm saïch khí thaûi, thay ñoåi nhieân lieäu, nguyeân vaät lieäu gaây oâ nhieãm baèng 
nguyeân lieäu ít gaây oâ nhieãm hoaëc khoâng gaây oâ nhieãm, caûi tieán daây chuyeàn coâng ngheä 
ñeå haïn cheá oâ nhieãm, tính toaùn chieàu cao vaø ñöôøng kính oáng khoùi hôïp lyù. Khi chaát oâ 
nhieãm thaûi vaøo moâi tröôøng, döôùi taùc duïng cuûa caùc yeáu toá taïi nguoàn oâ nhieãm (taûi 
löôïng oâ nhieãm, nhieät ñoä cuûa khí thaûi, chieàu cao cuûa nguoàn, ñöôøng kính cuûa nguoàn…), 
caùc yeáu toá veà khí töôïng thuûy vaên (toác ñoä gioù, nhieät ñoä, ñoä aåm khoâng khí, böùc xaï maët 
trôøi, ñoä che maây phuû…), caùc yeáu toá veà ñòa hình (kích thöôùc cuûa caùc coâng trình laân 
caän)…, caùc chaát oâ nhieãm baét ñaàu chuyeån ñoäng, phaùt taùn, pha loaõng, bieán ñoåi hoùa hoïc. 
Sau moät thôøi gian chaát oâ nhieãm seõ ñeán nguoàn tieáp nhaän. Taïi nguoàn tieáp nhaän, neáu 
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noàng ñoä chaát oâ nhieãm vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp thì thoâng qua heä thoáng ñieàu khieån 
töï ñoäng hoaëc phaûn aùnh cuûa daân cö, caùc cô sôû saûn xuaát phaûi coù bieän phaùp xöû lyù hoaëc 
coù caùc phaûn öùng laïi caùc cô quan chöùc naêng veà kieåm soaùt moâi tröôøng. 

Hình 2.1. Heä thoáng oâ nhieãm khoâng khí 

2.2.2. Phaân loaïi nguoàn oâ nhieãm khoâng khí 

Coù nhieàu caùch phaân loaïi nguoàn oâ nhieãm khoâng khí khaùc nhau. Cuï theå nhö sau: 

a) Döïa vaøo nguoàn goác phaùt sinh 

Döïa vaøo nguoàn goác phaùt sinh coù theå phaân loaïi nguoàn oâ nhieãm thaønh hai nhoùm 
nhö sau: 

- Nguoàn töï nhieân: laø khí thoaùt ra töø caùc hoaït ñoäng töï nhieân cuûa nuùi löûa, ñoäng ñaát, 
buïi taïo thaønh do baõo caùt, söï phaân taùn cuûa phaán hoa, muøi hoâi cuûa caùc quaù trình phaân 
huûy sinh hoïc. 

- Nguoàn nhaân taïo: laø caùc nguoàn oâ nhieãm do con ngöôøi taïo neân. Noù bao goàm caùc 
nguoàn coá ñònh vaø nguoàn di ñoäng. 

+ Nguoàn coá ñònh: bao goàm caùc nguoàn töø caùc quaù trình ñoát khí thieân nhieân, ñoát 
daàu, ñoát cuûi, traáu…; caùc nhaø maùy coâng nghieäp… 

+ Nguoàn di ñoäng: laø khí thaûi töø caùc quaù trình giao thoâng nhö khí thaûi cuûa xe coä, 

Nguoàn goác oâ nhieãm  

Khoáng cheá oâ 
nhieãm taïi nguoàn 

Khí 
quyeån 

Thieát bò giaùm saùt töï 

Ngöôøi, ñoäng, thöïc 
vaät,  vaät lieäu, ñoà vaät 

Khoáng cheá oâ nhieãm 
taïi nôi tieáp nhaän 

Phaûn 
öùng 
laïi 

Phaûn 
öùng 
laïi 
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maùy bay, taøu hoûa… 

b) Döïa vaøo tính chaát hoaït ñoäng  

- OÂ nhieãm do caùc quaù trình saûn xuaát: Saûn xuaát coâng nghieäp, noâng nghieäp, tieåu thuû 
coâng nghieäp. 

- OÂ nhieãm do giao thoâng vaän taûi: xe coä, maùy bay, taøu hoûa, taøu thuûy… 

- OÂ nhieãm do sinh hoaït: Caùc quaù trình sử dụng nhiên liệu (daàu, than, cuûi …) ñeå ñun 
naáu, thaép saùng.  

- OÂ nhieãm do caùc quaù trình töï nhieân: ñoù laø söï phaân huûy caùc chaát höõu cô do vi sinh 
vaät gaây neân muøi hoâi, baõo caùt, phaán hoa, nuùi löûa, ñoäng ñaát … 

c) Döïa vaøo boá trí hình hoïc 

Coù theå chia nguoàn oâ nhieãm thaønh ba nhoùm nhö sau: 

- Ñieåm oâ nhieãm: oáng khoùi caùc nhaø maùy, caùc nhaø maùy, thieát bò saûn xuaát cuï theå (caùc 
nguoàn coá ñònh). 

- Ñöôøng oâ nhieãm: caùc quaù trình hoaït ñoäng cuûa caùc phöông tieän giao thoâng vaän taûi 
(xe coä, maùy bay, taøu hoûa, taøu thuûy…). 

- Vuøng oâ nhieãm: khu chaên nuoâi lôùn, khu taäp trung nhieàu nhaø maùy, xí nghieäp coâng 
nghieäp …; ví duï khu coâng nghieäp Bieân Hoøa, Linh Trung, Taân Thuaän …. 

Caùch phaân loaïi naøy chæ coù tính chaát töông ñoái. Tuøy theo quan ñieåm vaø muïc ñích 
giaûi quyeát caùc baøi toaùn veà oâ nhieãm khoâng khí maø ngöôøi ta nhìn nhaän ñoù laø oâ nhieãm 
moät ñieåm hay oâ nhieãm moät vuøng. 

2.2.3. Nguoàn goác cô baûn cuûa oâ nhieãm khoâng khí 

Theo nguoàn soá lieäu cuûa toå chöùc EPA (Environmental Protection Agency) veà söï 
boác hôi cuûa ña soá caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí ôû caáp quoác gia, chæ ra boán nguoàn goác 
cô baûn cuûa chaát oâ nhieãm khoâng khí nhö: Caùc phöông tieän giao thoâng vaän taûi, caùc quaù 
trình ñoát chaùy nguyeân lieäu, quaù trình cheá bieán coâng nghieäp, söï thaûi boû chaát thaûi raén. 

Caùc nhaø maùy phaùt ñieän ña soá ñeàu laø nguoàn gaây oâ nhieãm caáp 2 töø vieäc ñoát chaùy 
nhieân lieäu. Söï gia taêng veà daân soá daãn ñeán nhu caàu ñoøi hoûi veà naêng löôïng taêng leân. 
Thoâng qua vieäc phaân loaïi chaát löôïng nhieân lieäu, khaû naêng gaây oâ nhieãm, ta cuõng coù 
theå haïn cheá ñöôïc phaàn naøo tình traïng naøy. 

Ngaønh coâng nghieäp cheá bieán bao goàm caùc nhaø maùy cheá bieán caùc saûn phaåm coù 
ích töø caùc vaät chaát thoâ sô ban ñaàu. Ví duï ngaønh cheá bieán quaëng, caùn theùp, loïc daàu, 
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saûn xuaát caùc saûn phaåm veà cao su, deät vaûi, giaáy, hoùa chaát. Caùc ngaønh coâng nghieäp ñoù 
taïo ra nhöõng chaát oâ nhieãm trong caùc quaù trình cheá bieán, trong quaù trình hoaït ñoäng 
ñoøi hoûi phaûi cung caáp naêng löôïng do ñoù phaûi ñoát chaùy nhieân lieäu, ñaây chính laø nguoàn 
gaây ra caùc chaát oâ nhieãm. 

Chaát thaûi raén cuõng gaây oâ nhieãm khoâng khí töø quaù trình ñoát chaùy taïi caùc loø thieâu, 
khi coù cheá ñoä vaän haønh khoâng thích hôïp. Luaät baûo veä moâi tröôøng khoâng khí ngaên 
caám söï hoaït ñoäng böøa baõi cuûa caùc loø thieâu, ñieàu naøy seõ haïn cheá ñöôïc khaù nhieàu 
nguoàn gaây ra oâ nhieãm khoâng khí. 

* Nguoàn oâ nhieãm do coâng nghieäp 

Vieäc phaân loaïi caùc ngaønh coâng nghieäp cuõng gioáng nhö phaân loaïi caùc nguoàn ñaëc 
tröng, vôùi ñieàu thöïc teá laø moãi ngaønh coâng nghieäp seõ naûy sinh ra moät vaán ñeà duy 
nhaát, lieân quan ñeán cheá ñoä vaän haønh trong saûn xuaát 

Ví duï: Vaät lieäu thoâ, nhieân lieäu, phöông phaùp cheá bieán, hieäu quaû cuûa heä thoáng vaø 
vieäc laép ñaët heä thoáng xöû lyù oâ nhieãm. 

Vôùi caùc ngaønh coâng nghieäp naèm treân moät dieän tích giôùi haïn maø coù quan heä tôùi 
caùc khu daân cö thì möùc ñoä thaûi öôùc tính töøng nguoàn phaûi naèm trong tieâu chuaån cho 
pheùp. Baûng 2.1 minh hoạ moät soá ngaønh coâng nghieäp chính, höôùng hoaït ñoäng chính, 
caùc khaû naêng gaây oâ nhieãm khoâng khí lieân quan ñeán caùc ngaønh coâng nghieäp. 
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Baûng 2-1: Caùc loaïi ngaønh coâng nghieäp chính ( Phaân loaïi nguoàn ñaëc tröng ) 

Ngaønh coâng nghieäp Hoaït ñoäng chuû yeáu Loaïi chaát gaây oâ nhieãm 

Sô cheá kim loaïi (saét 
hoaëc khoâng phaûi laø 
saét) 

Kim loaïi nung chaûy ñuùc thaønh nhöõng taám kim loaïi. Caùn 
theùp-cheá taïo caùc saûn phaåm veà hôïp kim theùp bôûi söï dòch 
chuyeån caùc phaàn töû cacbon töø trong saét, söï theâm hoaëc 
bôùt moät soá phaàn töû khaùc, caùc kim loaïi laø saét hoaëc khoâng 
phaûi saét thöôøng khai thaùc töø ñaát, caùt. Vieäc naáu chaûy caùc 
maûnh vuïn ñuùc thaønh nhöõng thoûi hôïp kim. 

Hôi khoùi cuûa oâxit kim loaïi, CO boác hôi, khoùi buïi tro 
taøn phaùt sinh töø quaù trình nung chaûy. Ñieàu naøy phuï 
thuoäc vaøo tính chaát deã bay hôi, ñoä nhieãm baån cuûa 
kim loaïi hoaëc noàng ñoä quaëng. Khi nung chaûy seõ 
thoaùt ra caùc khí SO2, hôi chì, hôi asen, hôi ñoàng… phuï 
thuoäc vaøo ñoä nung chaûy cuûa kim loaïi. 

Cheá taïo nhöõng saûn 
phaåm kim loaïi 

Cheá taïo nhöõng saûn phaåm lôùn khaùc nhau nhö caùc thieát bò 
gia nhieät, thieát bò haøn, ñoà duøng, vuõ khí vaø nhöõng saûn 
phaåm coù caáu truùc kim loaïi nhö: dao keùo, con daáu, ñeøn, 
hoäp thieác…. Vieäc cheá taïo thöôøng lieân quan ñeán vieäc 
nung chaûy caùc thoûi kim loaïi, qua xöôûng maùy vaø keát 
thuùc vaø hoaøn thaønh beà maët vaät theå. 

Kim loaïi naáu chaûy thöôøng laø kim loaïi nguyeân chaát. 
Vieäc kieåm soaùt caùc khí thoaùt ra töø vieäc naáu kim loaïi 
raát deã. Chaát gaây oâ nhieãm chính laø caùc loaïi hôi kim 
loaïi, buïi töø loø ñuùc … 

Cô khí cheá taïo Cheá taïo vaø hoaøn thaønh töøng chi tieát maùy hoaëc laép raùp 
saûn phaåm töø caùc boä phaän khaùc nhau cuûa thieát bò (tröø caùc 
maùy moùc veà ñieän) nhö maùy noâng nghieäp, maùy duøng 
trong gia ñình, maùy in vaø caùc thieát bò vaên phoøng, caùc 
saûn phaåm veà daàu vaø caùc thieát bò loïc, deät vaûi, thieát bò 
ñoùng giaøy, may quaàn aùo, thieát bò xaây döïng, thieát bò 
duøng trong gia ñình. 

Buïi thoâ, söông khoùi phaùt sinh taïi töøng boä phaän saûn 
xuaát, hôi vaø khoùi töø kim loaïi noùng ñoû do nhieät ñoä. 
Vieäc naáu chaûy kim loaïi khoâng phaûi laø luoân luoân lieân 
quan ñeán vaán ñeà naøy. 
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Maùy moùc thieát bò ñieän Cheá taïo vaø laép raùp caùc chi tieát maùy, cung caáp maùy moùc 
cho caùc nhaø maùy phaùt ñieän vaø nhöõng nôi duøng naêng 
löôïng ñieän nhö caùc moâ tô ñieän hoaëc caùc bieán aùp. 

Chaát oâ nhieãm khoâng khí töông töï nhö ñaõ mieâu taû 
trong phaàn cô khí cheá taïo. 

Khai thaùc moû Khai thaùc ñaù vaø nghieàn nhöõng saûn phaåm raén, khoaùng 
chaát, saét vaø caùc loaïi quaëng kim loaïi, khai thaùc vaø loïc 
daàu. Tìm kieám vaø khai thaùc daàu thoâ töø trong caùt, trong 
ñaát pheøn seùt, töø ñoù khoan vaø huùt daàu thoâ töø nhöõng 
gieáng daàu. Quaù trình loïc daàu phaûi thoûa maõn caùc thoâng 
soá veà löu toác, nhieät ñoä, aùp suaát laøm cho chuùng bò loûng 
ra, sau ñoù taùch khí ñoàng haønh laø moät saûn phaåm coù tính 
thöông maïi cao, cuoái cuøng laø taùch ñeán daàu naëng, daàu 
nhôøn. Khí töï nhieân haàu heát laø coù nguoàn goác töø daàu moû. 

Chaát thaûi sinh ra laø caùc khí ñoàng haønh, CO, buïi, 
khoùi. Moät löôïng lôùn caùc khí phaùt sinh ra töø daàu gaây oâ 
nhieãm khoâng khí. Nhöõng chaát naøy goàm hôi daàu boác 
ra töø daàu chöùa trong kho, SO2 vaø khoùi nheï boác ra töø 
quaù trình phaân huûy vaø ñoát chaùy daàu khi ñi qua thieát 
bò gia nhieät. 

Ñoà trang bò noäi thaát, 
goã xeû vaø caùc saûn 
phaåm veà goã 

Ñoán goã vaø cheá bieán bao goàm caùc quy trình sau: baøo 
nhaün, daùn, cheá taïo goã daùn, taïo ra caùc saûn phaåm nhö 
ñoùng hoäp, caùc contennô, muøn cöa vaø caùc saûn phaåm 
khaùc. Ñoà trang bò noäi thaát, ñoà duøng trong nhaø, vaên 
phoøng, ñoà duøng trong cöûa haøng. Caùc saûn phaåm phuï sinh 
ra töø baøo, nghieàn, ñoán, cöa vaø caùc hình thöùc khaùc. Sau 
khi taïo hình ñeå hoaøn thaønh saûn phaåm phaûi qua caùc coâng 
ñoaïn khaùc nhö nhuoäm, sôn loùt, sôn…. Ngoaøi ra coøn coù 
nhöõng chaát thaûi raén phaûi thieâu ñoát. 

Muøn cöa vaø buïi phaùt sinh töø quaù trình nghieàn. Khí 
höõu cô töø dung moâi hoøa tan trong sôn hoaëc daàu khi 
sôn treân beà maët goã. 

Khoùi sinh ra töø quaù trình ñoát chaùy chaát caùc chaát thaûi 
töø goã, saûn phaåm nghieàn, boät nhoû mòn vaø muøn cöa. 

Thieát bò vaän taûi Cheá taïo vaø laép raùp töøng phaàn hôïp thaønh con taøu, oâ toâ, Tröø caùc coâng ñoaïn laép raùp, baûn thaân noù khoâng phaûi 
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moâ toâ, maùy bay vaø caùc thieát bò vaän taûi khaùc, coù lieân 
quan ñeán vieäc cheá taïo caùc boä phaän, laép raùp thaønh hình. 
Trong tröôøng hôïp con taøu bò gheùp baèng ñinh taùn, haøn töø 
nhöõng taám kim loaïi. ÔÛ möùc ñoä chuyeân moân hoùa cao, 
ñaëc bieät laø vôùi oâ toâ vaø maùy bay, ñoøi hoûi moät söï ñoàng boä 
cao trong saûn xuaát hoaëc söï taäp trung cuûa nhieàu ngaønh 
coâng nghieäp cuøng hôïp taùc saûn xuaát. 

laø nguoàn gaây oâ nhieãm khoâng khí. Coøn laïi caùc coâng 
ñoaïn nhö ñuùc, gia nhieät, laøm ñoà goã, maï, ngaâm taåm 
ñeàu phaùt sinh ra chaát oâ nhieãm. Caùc chaát oâ nhieãm 
phaùt sinh bao chuû yeáu laø: Hôi dung moâi höõu cô sinh 
ra töø quaù trình laép gheùp, laøm khoâ nhaèm baûo veä beà 
maët. 

Hoùa chaát vaø nhöõng 
saûn phaåm töông ñöông 

Ngaønh saûn xuaát ña daïng caùc loaïi saûn phaåm: Hoùa daàu, 
daàu naëng, coâng nghieäp hoùa nhö saûn xuaát acid sulfuric, 
cacbonat natri (soda), xuùt, khí clo, amoniac, caùc saûn 
phaåm veà döôïc, thuoác tröø saâu, xaø phoøng, vaûi toång hôïp, 
saûn phaåm phaân raõ haït nhaân, nhöïa, myõ phaåm, nylon, hoùa 
chaát nhuoäm vaø saûn xuaát caùc thieát bò veà coâng ngheä hoùa 
hoïc. 

Coâng ngheä hoùa hoïc coù theå taïo ra caùc daïng chaát oâ 
nhieãm lieân quan ñeán vieäc boác hôi caùc hoùa chaát (goàm 
caû caùc hoùa chaát vaø caùc saûn phaåm cuoái) vaø caùc daãn 
chaát hoaëc saûn phaåm cuûa phaûn öùng cuûa caùc hoùa chaát 
trong khí quyeån. 

Khoaùng chaát (ñaù, gaïch 
vaø caùc saûn phaåm kính) 

Saûn xuaát töø ñaát, ñaù, ñaát seùt, caùt taïo ra caùc saûn phaåm 
nhö kính, ximaêng, gaïch, goám, beâ toâng, saûn phaåm veà 
thaïch cao, caùc saûn phaåm töø vieäc cöa ñaù maø ra, saûn 
phaåm amiaêng, vaät lieäu lôïp maùi. Caùc maùy moùc khi saûn 
xuaát caàn laøm naùt, troän, phaân loaïi, taïo khuoân, laøm khoâ 
vaø nung trong loø nung. Nung chaûy taïo ra caùc saûn phaåm 
veà kính. 

Buïi töø caùc maùy moùc cheá bieán, khoùi vaø hôi töø coâng 
ñoaïn naáu chaûy hoaëc trong caùc loø nung. 

Deät Bao goàm taùch sôïi boâng, xe sôïi, xe chæ, daây vieàn ñaêng Chaát thaûi phaùt sinh töø boâng vaûi, sôïi. Hôi nöôùc vaø khí 
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ten, deät thaønh thaûm, meàn, ñoà theâu, ñaêng ten vaø caùc saûn 
phaåm khaùc lieân quan ñeán quaù trình xe chæ, cuoän, cuoán 
oáng, deät, vieàn, ñan len, khaâu vaù, may maëc, taåy traéng, 
nhuoäm, in, laøm chaên boâng, ñeäm…  

khaùc thoaùt ra töø quaù trình nhuoäm, taåy, ngaâm taåm, 
laøm saïch. Buïi khoùi thoaùt ra töø quaù trình ñoát chaùy 
chaát thaûi vaø töø caùc khung deät, baêng taûi vaø caùc quaù 
trình khaùc. 

Caùc saûn phaåm veà cao 
su 

Saûn phaåm saûn xuaát töø cao su töï nhieân, cao su toång hôïp, 
cao su taùi cheá (nhöïa cao su, keáp …) taïo ra caùc saûn phaåm 
nhö laøm giaøy, ñeá giaøy, goùt giaøy, caùc chi tieát duøng trong 
caùc maùy moùc, nguyeân lieäu laøm saøn vaø caùc saûn phaåm 
cao su khaùc. Quaù trình cheá bieán cao su bao goàm quaù 
trình nhai, troän khoaùng chaát vôùi cao su töï nhieân ñeå taïo 
ra cao su hoùa hoïc, laøm cho cao su coù ñoä lieân keát cao 
hôn. Taïo ra caùc saûn phaåm theo yù muoán roài ñöa vaøo quaù 
trình löu hoùa. 

Buïi, boät than ñen boác ra töø quaù trình hoøa troän, caùn 
traùng. Tuy nhieân, nguoàn gaây oâ nhieãm naøy luoân coù 
theå kieåm soaùt ñöôïc. Coøn moät nguoàn gaây oâ nhieãm 
nöõa laø hôi dung moâi höõu cô phaùt sinh töø quaù trình 
nghieàn troän, gaén keát, taïo hình, laøm khoâ saûn phaåm. 

Giaáy vaø caùc saûn phaåm 
töông ñöông 

Saûn xuaát giaáy vaø caùc saûn phaåm töông ñöông töø boät goã, 
sôïi xenluloâ, gieû raùch maø coù lieân quan ñeán quaù trình caét 
chaët, nhai vuïn laøm naùt, troän, naáu, nghieàn giaáy boû. 

Muøn buïi thoaùt ra, nhöng khoâng coù söï boác hôi tröø 
tröôøng hôïp ñoát chaùy, thieát bò saáy duøng hôi nöôùc vaø 
caùc thieát bò maùy moùc duøng naêng löôïng. Caùc saûn 
phaåm phuïc vuï ngaønh xaây döïng nhö caùc taám lôïp do 
vieäc thaám ñaãm haéc ín, laø nguyeân nhaân gaây ra buïi vaø 
khí ñoäc haïi. 

In taïi caùc nhaø xuaát baûn In chính laø taïo ra chöõ baèng khuoân chöõ, thuaät in ñaù, in 
keõm hoaëc duøng maøn hình, ñoùng saùch, in khaéc, photo 
aûnh, in maï vv… Lieân quan ñeán caùc khuoân chì trong maùy 

Hôi oâ xít chì thoaùt ra töø caùc khuoân chì, tuy nhieân, 
nguoàn naøy cuõng deã kieåm soaùt. Hôi dung moâi höõu cô 
hoøa tan boác leân töø quaù trình in, ñaëc bieät laø vôùi 
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saép chöõ, moät tính chaát ñaùng löu yù laø trong möïc coù chöùa 
raát nhieàu dung moâi hoøa tan. 

phöông phaùp in quay. 

Thieát bò Saûn xuaát vaø laép raùp caùc maùy moùc, ñoà ñieän, thieát bò hoùa 
hoïc duøng trong nha khoa, phoøng thí nghieäm, nghieân 
cöùu, kyõ ngheä photo, chuïp aûnh, taïo ra ñoàng hoà. Taïo ra 
caùc khuoân ñuùc, caùc saûn phaåm khaùc cuûa caùc hôïp kim 
cöùng. Nguyeân lieäu laø ñoàng thau, theùp … Sau ñoù laø quaù 
trình laép raùp, maï, hoaøn thaønh. 

Hôi ñoäc thoaùt ra töø caùc maùy moùc nhö khoùi, buïi, hôi 
(töông töï nhö phaàn cô khí cheá taïo) thì luoân luoân 
kieåm soaùt ñöôïc. Trong caùc quaù trình maï thieát bò ta 
phaûi luoân luoân duøng caùc thieát bò coù coâng ngheä cao, 
ñaây chính laø nguyeân nhaân gaây ra hôi acid. 

Thöïc phaåm vaø caùc saûn 
phaåm töông töï 

Bao goàm caùc vieäc nhö gieát thòt, cheá bieán, hun khoùi ñeå 
laøm nguyeân lieäu. Saûn xuaát ra caùc saûn phaåm thöïc phaåm 
nhö bô söõa, ñoà hoäp, möùt, traùi caây rau quaû, thöïc phaåm 
bieån, luùa gaïo, baùnh vaø caùc loaïi röôïu. Töø ñoäng vaät coù 
theå saûn xuaát ra caùc loaïi môõ, daàu, môõ nhôøn vv… 

Thöôøng xuyeân boác muøi hoâi. Ñaëc bieät laø khi taùi cheá 
vaø töø caùc thöïc phaåm trong gia ñình, nhieàu khi chuùng 
bò oâi thiu, thoái naùt. Muøi hoâi cuõng coù theå phaùt sinh 
ngay taïi baûn thaân saûn phaåm chöùc trong kho, caùc coâng 
vieäc khaùc nhö rang caø pheâ, buïi sinh ra töø quaù trình 
xay thoùc. 

Caùc ngaønh coâng 
nghieäp khaùc 

Thuoác laù, suùng oáng vaø vuõ khí, da vaø caùc saûn phaåm töø 
quaù trình thuoäc da, xaây döïng nhaø cöûa, saûn xuaát ñoà kim 
hoaøn vv… 

Taát caû caùc loaïi oâ nhieãm phaùt sinh töø quaù trình cheá 
bieán ñaõ ñöôïc moâ taû ôû treân. 

                                                                                                                                      Nguồn “Standard Industrial Classification Manual” 
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2.3. CHAÁT OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ  

2.3.1. Khaùi nieäm veà chaát oâ nhieãm  

Nhö ñaõ trình baøy ôû treân: baát kyø moät chaát naøo ñöôïc thaûi vaøo khoâng khí vôùi noàng 
ñoä ñuû ñeå aûnh höôûng tôùi söùc khoûe con ngöôøi, gaây aûnh höôûng xaáu tôùi söï phaùt trieån, 
sinh tröôûng cuûa ñoäng, thöïc vaät, phaù huûy vaät lieäu, laøm giaûm caûnh quan moâi tröôøng … 
ñeàu laø caùc chaát oâ nhieãm. Ví duï caùc loaïi buïi, hôi khí ñoäc, muøi hoâi caùc chaát oâ nhieãm 
thaûi ra töø caùc nguoàn oâ nhieãm thöôøng raát ña daïng, chuùng toàn taïi ôû nhieàu daïng khaùc 
nhau (daïng haït, khí, hôi dung moâi…), vôùi caùc noàng ñoä khaùc nhau tuøy theo caùc quaù 
trình coâng ngheä, vieäc söû duïng nguyeân vaät lieäu, hoùa chaát, tình traïng maùy moùc thieát bò 
vaø tay ngheà cuûa coâng nhaân… Coù theå phaân loaïi caùc chaát oâ nhieãm theo caùc caùch sau 
ñaây. 

2.3.2. Phaân loaïi chaát oâ nhieãm  

a) Döïa vaøo nguoàn goác söû duïng nguyeân vaät lieäu 

Theo caùch phaân loaïi naøy caùc chaát oâ nhieãm ñöôïc chia ra caùc loaïi sau ñaây: 

- Chaát oâ nhieãm töø quaù trình ñoát: khí thieân nhieân, daàu, cuûi, traáu phuïc vuï cho caùc 
quaù trình cung caáp nhieät cho maùy phaùt ñieän, noài hôi, caùc quaù trình söôûi aám, saáy noùng 
hoaëc caùc quaù trình khaùc.  

-  Caùc chaát oâ nhieãm sinh ra töø caùc quaù trình coâng ngheä khaùc nhau: do söû duïng 
caùc loaïi nguyeân lieäu coù sinh ra caùc chaát oâ nhieãm trong quaù trình saûn xuaát hoaëc saûn 
phaåm cuûa chuùng laø caùc chaát deã gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. 

b) Döïa vaøo nguoàn goác phaùt sinh 

Coù theå chia chaát oâ nhieãm thaønh hai loaïi nhö sau: 

- Chaát oâ nhieãm sô caáp: laø caùc chaát oâ nhieãm ñöôïc thaûi tröïc tieáp töø nguoàn oâ 
nhieãm. Ví duï caùc chaát SOx , NOx , buïi … thaûi ra töø caùc quaù trình ñoát nhieân lieäu. 

- Chaát oâ nhieãm thöù caáp: laø caùc chaát oâ nhieãm ñöôïc taïo thaønh töø caùc chaát oâ nhieãm  
sô caáp do caùc quaù trình bieán ñoåi hoùa hoïc trong khí quyeån. Ví duï: H2SO4 sinh ra töø 
quaù trình  haáp thuï hôi nöôùc trong khí quyeån cuûa SOx laø chaát oâ nhieãm thöù caáp. 

Quaù trình laáy maãu vaø phaân tích khí thaûi taïi nguoàn cho pheùp xaùc ñònh chuûng loaïi 
vaø noàng ñoä cuûa chaát oâ nhieãm sô caáp. Coøn quaù trình laáy maãu vaø phaân tích caùc chaát oâ 
nhieãm trong khí quyeån cho pheùp xaùc ñònh chuûng loaïi vaø noàng ñoä cuûa chaát oâ nhieãm 
thöù caáp. Caùc chaát oâ nhieãm thöù caáp thöôøng coù tính ñoäc cao hôn caùc chaát oâ nhieãm sô 
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caáp, tuy nhieân, cuõng coù nhöõng chaát oâ nhieãm thöù caáp laïi coù taùc ñoäng toát cho moâi 
tröôøng. Ví duï saûn phaåm cuûa quaù trình phaûn öùng giöõa NH3 vôùi H2O vaø NO2 trong khí 
quyeån seõ taïo thaønh NH4NO3 laø moät chaát laøm “giaøu” cho ñaát. 

c) Phaân loaïi theo tính chaát vaät lyù 

Theo tính chaát vaät lyù coù theå phaân ra caùc loaïi chaát oâ nhieãm khoâng khí nhö sau: 

- Chaát oâ nhieãm khoâng khí ôû theå raén: ví duï caùc loaïi buïi. 

- Chaát oâ nhieãm khoâng khí ôû theå khí: ví duï caùc loaïi hôi khí ñoäc. 

- Chaát oâ nhieãm khoâng khí ôû theå loûng: ví duï caùc loaïi hôi dung moâi.  

2.4. OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ DO BUÏI  

2.4.1. OÂ nhieãm khoâng khí do buïi    

- Ñònh nghóa: Buïi laø moät taäp hôïp nhieàu haït, coù kích thöôùc nhoû beù, toàn taïi laâu 
trong khoâng khí döôùi daïng buïi bay, buïi laéng vaø caùc heä khí dung nhieàu pha goàm hôi, 
khoùi, muø. 

Buïi bay coù kích thöôùc töø 0,001 - 10μm bao goàm tro, muoäi, khoùi vaø nhöõng haït raén 
ñöôïc nghieàn nhoû, chuyeån ñoäng theo kieåu Brao hoaëc rôi xuoáng ñaát vôùi vaän toác khoâng 
ñoåi theo ñònh luaät Stok. Veà maët sinh hoïc, buïi naøy thöôøng gaây toån thöông naëng cho cô 
quan hoâ haáp, nhaát laø khi phoåi nhieãm buïi thaïch anh (Silicose) do hít thôû phaûi khoâng 
khí coù chöùa buïi bioxit silic laâu ngaøy. 

Buïi laéng coù kích thöôùc lôùn hôn 10μm , thöôøng rôi nhanh xuoáng ñaát theo ñònh 
luaät Niutôn vôùi toác ñoä taêng daàn. Veà maët sinh hoïc, buïi naøy thöôøng gaây toån haïi cho da, 
maét, gaây nhieãm truøng, gaây dò öùng …  

2.4.2. Phaân loaïi buïi 

- Theo nguoàn goác 

• Buïi höõu cô nhö buïi töï nhieân (buïi do ñoäng ñaát, nuùi löûa…);  

• Buïi thöïc vaät (buïi goã,  boâng, buïi phaán hoa…);  

• Buïi ñoäng vaät  (len, loâng, toùc…);  

• Buïi nhaân taïo (nhöïa hoùa hoïc, cao su, cement…);  

• Buïi kim loaïi (saét, ñoàng, chì…);  

• Buïi hoãn hôïp (do maøi, ñuùc…) 

- Theo kích thöôùc haït buïi 
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• Khi D > 10 μm : goïi laø buïi;  

• Khi D = 10 – 0,1 μm : goïi laø söông muø;  

• Khi D < 0,1 μm: goïi laø khoùi.  

Vôùi loaïi buïi coù kích thöôùc nhoû hôn 0,1 μm  (khoùi) khi hít thôû phaûi khoâng ñöôïc 
giöõ laïi trong pheá nang cuûa phoåi, buïi töø 0,1- 5 μm  ôû laïi phoåi chieám 80-90%, buïi töø 5-
10 μm  khi hít vaøo laïi ñöôïc ñaøo thaûi ra khoûi phoåi, coøn vôùi buïi lôùn hôn 10μm  thöôøng 
ñoïng laïi ôû muõi. 

- Theo taùc haïi 

Theo taùc haïi cuûa buïi coù theå phaân ra: 

• Buïi nhieãm ñoäc chung (chì, thuûy ngaân, benzen);  

• Buïi gaây dò öùng vieâm muõi, hen, noåi ban…(buïi boâng, gai, phaân hoùa hoïc, moät soá 
tinh daàu goã…);  

• Buïi gaây ung thö (buïi quaëng, croâm, caùc chaát phoùng xaï…);  

• Buïi gaây xô hoùa phoåi (thaïch anh, quaëng amiaêng…). 

2.4.3. Tính chaát lyù hoùa cuûa buïi 

Tính phaân taùn 

Phaân taùn laø traïng thaùi cuûa buïi trong khoâng khí, phuï thuoäc vaøo troïng löôïng haït 
buïi (söùc naëng) vaø söùc caûn cuûa khoâng khí. Buïi beù hôn 10μm söùc caûn gaàn baèng söùc 
naëng, chuùng seõ rôi theo toác ñoä khoâng ñoåi. Buïi coù kích thöôùc lôùn, söùc naëng lôùn hôn 
söùc caûn neân seõ rôi theo vaän toác taêng daàn (buïi rôi coù gia toác). Nhö vaäy nhöõng haït coù 
kích thöôùc lôùn seõ rôi xuoáng ñaát coøn caùc haït beù hôn seõ bay trong khoâng khí, trong ñoù 
buïi côõ 2 μm  chieám 40-90%. Ví duï buïi thaïch anh côõ 10 μm trong khoâng khí chuyeån 
ñoäng moãi giaây rôi xuoáng ñöôïc 7,87 mm, baèng 100 laàn toác ñoä cuûa haït buïi coù kích 
thöôùc 1 μm  (0,078 mm/s). Tính chaát naøy cho ta thaáy roõ aûnh höôûng cuûa buïi ñeán vieäc 
thaâm nhaäp vaøo cô quan hoâ haáp vaø ñeán phöông phaùp phoøng choáng buïi. Baûng 2.2. sau 
ñaây giôùi thieäu möùc ñoä phaân taùn cuûa moät soá loaïi buïi trong saûn xuaát (theo Piky). 

Baûng 2.2. Tyû leä % cuûa buïi theo kích thöôùc 

Thao taùc Loaïi buïi ≤ 2μm 2-5 μm 5-10 μm >10 μm
Tieän 
Phay 
Maøi 

Goã 
Kim loaïi 

Ñaù 

48 
37 
62 

20.0 
31.5 
24.5 

20.0 
9.5 

10.0 

8.0 
2.0 
3.5 

Baûng 2.3. Tyû leä laéng buïi cao lanh treân ñöôøng hoâ haáp 
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Kích thöôùc 
(μm ) 

% laéng ñoïng 
chung 

% ñoïng ôû ñöôøng 
hoâ haáp 

% ñoïng ôû trong 
pheá baøo 

0.5 
0.9 

 1.3 
 1.6 
 5.0 

47.8 
63.5 
68.7 
71.7 
92.3 

9.2 
16.5 
26.5 
46.5 
82.7 

34.5 
50.5 
34.8 
25.9 
9.8 

Tuøy theo möùc ñoä phaân taùn cuûa buïi, söï laéng ñoïng cuûa buïi khaùc nhau ôû caùc boä 
phaän cuûa cô quan hoâ haáp. Baûng 2.3 giôùi thieäu söï laéng ñoïng cuûa buïi cao lanh theo 
Paul, Hatch 1956. Soá lieäu trong baûng cho thaáy % buïi laéng ñoïng ôû ñöôøng hoâ haáp treân 
taêng theo kích thöôùc haït buïi, coøn buïi ñoïng laïi ôû pheá baøo thöôøng laø nhöõng haït buïi 
döôùi 2 μm. 

Tính nhieãm ñieän cuûa haït buïi 

Nhôø kính hieån vi, ngöôøi ta xaùc ñònh ñöôïc ñieän tích cuûa haït buïi. Buïi ñaët trong 
moät ñieän tröôøng 3000 Volt seõ bò huùt vôùi toác ñoä khaùc nhau tuøy theo kích thöôùc cuûa haït 
buïi. Do ñoù, khi thieát keá heä thoáng xöû lyù buïi baèng tónh ñieän caàn löu yù ñeán kích thöôùc 
haït buïi. 

Baûng 2.4. Toác ñoä huùt buïi cuûa ñieän theá 3000 Volt 

Ñöôøng kính (μm) Toác ñoä (cm/s) 

100 

10.0 

1.00 

0.10 

885 

88.5 

8.85 

0.88 

Tính chaùy noå 

Buïi caøng nhoû dieän tích tieáp xuùc vôùi oxy caøng lôùn thì tính hoùa hoïc caøng maïnh vaø 
caøng deã boác chaùy, deã gaây noå. Vì theá nghieâm caám vieäc duøng löûa, tia löûa ñieän, ñeøn 
khoâng coù baûo veä taïi nhöõng nôi saûn xuaát sinh ra nhieàu buïi deã chaùy, noå. 

Tính laéng buïi do nhieät 

Neáu cho khoùi chuyeån ñoäng töø moät oáng coù nhieät ñoä cao sang moät oáng coù nhieät ñoä 
thaáp hôn raát nhieàu seõ coù hieän töôïng phaàn lôùn khoùi laéng ñoïng treân beà maët oáng laïnh 



http://www.ebook.edu.vn 43

hôn. Hieän töôïng naøy laø do söï traàm laéng cuûa caùc haït do söï giaûm toác ñoä chuyeån ñoäng 
cuûa phaân töû khí theo nhieät ñoä. 

2.5. OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ DO HÔI KHÍ ÑOÄC 

Theo moät trong caùc caùch phaân loaïi nguoàn oâ nhieãm ôû treân chuùng ta coù theå noùi coù 
hai loaïi nguoàn gaây oâ nhieãm moâi tröôøng, ñoù laø nguoàn töï nhieân vaø nguoàn nhaân taïo. 

- Nguoàn töï nhieân 

Nguoàn naøy do caùc hieän töôïng thieân nhieân nhö nuùi löûa, ñoäng ñaát sinh ra caùc loaïi 
khí cuøng nham thaïch töø loøng ñaát phun ra. Caùc quaù trình phân huỷ cuûa caùc loaøi ñoäng 
vaät, thöïc vaät cuõng coù theå gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nhö taïo ra caùc muøi hoâi, moät soá caùc 
chaát khí, chuùng coù theå taùc duïng vôùi caùc chaát khí trong thieân nhieân hình thaønh caùc khí 
sulfat, nitrat, caùc loaïi muoái axit cacbonic.   

- Nguoàn nhaân taïo 

Nguoàn oâ nhieãm naøy raát ña daïng, phöùc taïp vaø coù theå chia ra nhieàu loaïi nguoàn 
khaùc nhau, ñoù laø oâ nhieãm do giao thoâng vaän taûi, oâ nhieãm do caùc quaù trình ñoát nhieân 
lieäu, khí thaûi töø caùc quaù trình saûn xuaát coâng nghieäp, nông nghiệp, dịch vụ thương mại 
và kể cả từ chiến tranh. 

2.5.1. OÂ nhieãm do caùc quaù trình ñoát 

Quaù trình ñoát do caùc hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi, tröôùc heát phaûi keå ñeán caùc quaù 
trình ñoát nhieân lieäu trong caùc quaù trình coâng ngheä phuïc vuï cho caùc noài hôi, maùy phaùt 
ñieän, caùc quaù trình saáy caùc loaïi noâng saûn, rau quaû, goã…; sau ñoù coù theå keå ñeán quaù 
trình ñoát phaù röøng, laøm raãy, caùc quaù trình naáu aên… Tuy nhieân, caùc quaù trình naøy 
thöôøng gaây ít aûnh höôûng hôn quaù trình ñoát nhieân lieäu phuïc vuï cho coâng nghieäp. 
Nhieân lieäu ôû ñaây coù theå laø caùc loaïi xaêng, daàu (DO, FO, mazut…), caùc loaïi than ñaù, 
cuûi, traáu, muøn cöa… Tuøy theo löôïng nhieân lieäu, thaønh phaàn, tính chaát nhieân lieäu vaø 
thieát bò ñoát, khi ñoát seõ sinh ra caùc hôi khí ñoäc coù thaønh phaàn, tính chaát vaø noàng ñoä 
khaùc nhau. Nhìn chung, vôùi caùc loaïi nhieân lieäu treân, thaønh phaàn cuûa khí thaûi thöôøng 
chöùa caùc loaïi nhö: buïi, SOx, NOx, CO, aldehit. Ngoaøi caùc yeáu toá treân coøn phaûi keå 
ñeán tình traïng thieát bò, trình ñoä vaän haønh cuûa coâng nhaân cuõng aûnh höôûng raát lôùn ñeán 
thaønh phaàn, noàng ñoä vaø tính chaát cuûa khí thaûi. 

Caên cöù vaøo thaønh phaàn nhieân lieäu, khoái löôïng nhieân lieäu tieâu thuï, tình traïng 
thieát bò… chuùng ta coù theå xaùc ñònh ñöôïc thaønh phaàn, tính chaát vaø khoái löôïng chaát oâ 
nhieãm sinh ra trong khoùi thaûi khi ñoát chuùng.  

2.5.2. OÂ nhieãm do giao thoâng vaän taûi 
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Caùc loaïi  hoaït ñoäng giao thoâng vaän taûi cuûa caùc loaïi xe coä, taøu hoûa, maùy bay, taøu 
thuûy… cuõng gaây aûnh höôûng raát lôùn ñeán oâ nhieãm moâi tröôøng. Thoâng thöôøng caùc loaïi 
phöông tieän naøy cuõng söû duïng caùc loaïi nhieân lieäu nhö xaêng, ñaëc bieät laø daàu FO, DO, 
mazut. Moät vaøi hieän taïi coøn söû duïng than ñaù. Thaønh phaàn vaø tính chaát cuûa caùc chaát 
cuûa caùc chaát gaây oâ nhieãm trong khoùi thaûi cuûa caùc phöông tieän cuõng gioáng nhö trong 
caùc quaù trình ñoát caùc loaïi nhieân lieäu töông töï nhö treân. Ngoaøi ra tieáng oàn cuõng laø moät 
vaán ñeà laøm ñau ñaàu caùc nhaø quaûn lyù vaø giaùm saùt moâi tröôøng. 

Löôïng khí thaûi sinh ra tuyø thuoäc vaøo tính naêng kyõ thuaät cuûa caùc phöông tieän. Ngoaøi 
ra noù coøn phuï thuoäc vaøo cheá ñoä vaän haønh, thí duï luùc khôûi ñoäng, chaïy nhanh, chaïy 
chaäm, khi phanh (thaéng). 

Baûng 2.5. Thaønh phaàn khí ñoäc haïi trong khoùi thaûi cuûa ñoäng cô oâ toâ 

Cheá ñoä laøm vieäc cuûa ñoäng cô 

Chaïy chaäm Taêng toác ñoä OÅn ñònh Giaûm toác ñoä 
Thaønh phaàn khí 

ñoäc haïi (%) 

Etxaêng Diezen Etxaêng Diezen Etxaêng Diezen Etxang Diezen 

Khí CO 

Hydrocarbon 

NOx (ppm) 

Aldehyde 

7,0 

0,5 

30 

30 

Veát 

0,04 

60 

10 

2,5 

0,2 

1050 

20 

0,1 

0,02 

850 

20 

1,8 

0,1 

650 

10 

Veát 

0,01 

250 

10 

2,0 

1,0 

20 

300 

Veát 

0,03 

30 

30 

2.5.3. OÂ nhieãm do hoaït ñoäng saûn xuaát trong coâng nghieäp 

Saûn xuaát coâng nghieäp sinh ra caùc chaát oâ nhieãm raát ña daïng vôùi khoái löôïng lôùn. 
Ngoaøi caùc chaát oâ nhieãm do caùc quaù trình ñoát nhieân lieäu nhö keå treân ñöôïc thaûi qua 
oáng khoùi, moãi ngaønh coâng nghieäp coøn sinh ra nhöõng chaát oâ nhieãm ñaëc tröng, khoâng 
theå coù nguyeân taéc xaùc ñònh chung. Döôùi ñaây toùm taét caùc chaát oâ nhieãm chæ thò cho moät 
soá ngaønh coâng nghieäp chính nhö sau: 

- Coâng nghieäp gang theùp: buïi quaëng, oxyt saét, laø caùc taïp chaát raát nhoû do thoåi 
khoâng khí qua kim loaïi noùng chaûy, caùc hôïp chaát flo taïo thaønh töø chaát gaây chaùy CaF2, 
khí thaûi chöùa buïi, caùc khí thaûi töø quaù trình ñoát loø nung. 

- Coâng nghieäp cheá bieán daàu moû: hydrocarbon, caùc hôïp chaát chöùa löu huyønh coù 
muøi hoâi (mercaptan), SOx, H2SO4, H2S, NO vaø NO2. 
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- Caùc nhaø maùy phaân boùn supper phoát phaùt: chuû yeáu laø HF, SiF4, H2SiF6 töø 
nguyeân lieäu, H2SO4, H3PO4, phoát phaùt. 

- Caùc nhaø maùy tô nhaân taïo: chuû yeáu laø caùc chaát coù muøi hoâi nhö caùc hôïp chaát 
chöùa löu huyønh CS2, H2S. 

- Caùc nhaø maùy cement: chuû yeáu laø buïi 

- Loø gaïch: chuû yeáu laø caùc hôïp chaát flo töø ñaát seùt. 

- Caùc nhaø maùy hoùa chaát khaùc: HCl, Cl2, NOx, NH3, hydrocarbon thôm, thuoác tröø 
saâu… 

- Caùc nhaø maùy saûn xuaát tole traùng keõm, xi maï caùc loaïi: chuû yeáu laø HCl, caùc hôi 
khí ñoäc cuûa caùc dung dòch maï… 

- Caùc nhaø maùy saûn xuaát giaáy: chuû yeáu laø buïi vaø caùc chaát taåy traéng nhö Cl2, SO2… 

Moät caùch khaùc cuõng coù theå xaùc ñònh caùc chaát oâ nhieãm daïng khí döïa treân tính 
chaát hoùa hoïc cuûa chuùng, ñoù laø khí voâ cô vaø khí höõu cô. 

2.5.4. OÂ nhieãm do caùc hoaït ñoäng cuûa saûn xuaát noâng nghieäp 

Trong saûn xuaát noâng nghieäp, vaán ñeà oâ nhieãm khoâng khí caàn quan taâm ñoù laø vieäc 
phun thuoác tröø saâu vaø söû duïng caùc loaïi phaân boùn cho luùa vaø caây troàng. Nhieàu loaïi 
thuoác tröø saâu vaø phaân boùn hoaù hoïc toàn taïi raát laâu trong moâi tröôøng ñaát, nöôùc; chuùng 
raát khoù phaân huyû neân taùc duïng raát laâu daøi. Ñaëc bieät caùc loaïi thuoác tröø saâu do noâng 
daân söû duïng do khoâng duøng ñuùng lieàu löôïng hoaëc khi boùn cho caây troàng tính töø luùc 
boùn phaân hoaëc phun thuoác tôùi luùc thu hoaïch khaù gaàn neân löôïng thuoác tröø saâu toàn taïi 
trong rau xanh raát lôùn.  

2.5.5. OÂ nhieãm khoâng khí do caùc chaát khí voâ cô 

Khí voâ cô coù nguoàn goác xuaát phaùt töø ñoäng vaät vaø thöïc vaät. Tröø caùc hôïp chaát 
thoâng thöôøng cuûa cacbon nhö cacbon monoxit (CO) vaø cacbon dioxit (CO2). Coøn laïi 
caùc khí voâ cô laø caùc khí khoâng coù chöùa cacbon trong thaønh phaàn cuûa chuùng. Khí voâ 
cô haàu heát laø: 

* Hôïp chaát sulfur: sulfur dioxit ( SO2, SO3) vaø H2S haàu heát laø chaát oâ nhieãm caáp 
1 laø keát quaû töø caùc quaù trình ñoát chaùy than ñaù, daàu, nhieân lieäu diesel vaø töø caùc quaù 
trình loïc daàu, saûn xuaát hoùa chaát, kim loaïi vaø cheá bieán khoaùng chaát. Hydro sulfid 
(H2S) laø loaïi chieám ña soá trong caùc chaát oâ nhieãm daïng sulfur. Caùc hôïp chaát sulfur 
cuõng coù theå coi laø chaát oâ nhieãm caáp 2 sinh ra töø caùc daãn xuaát cuûa löu huyønh. 

* Hôïp chaát nitro: Nitro oxit (NO2, NO) laø nhöõng chaát oâ nhieãm caáp 1 sinh ra töø 
quaù trình khai thaùc daàu moû, saûn xuaát coâng nghieäp, töø caùc ñoäng cô ñoát trong. Amoniac 
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laø saûn phaåm cuûa quaù trình ñoát chaùy nhieân lieäu vaø caùc saûn phaåm khaùc, cuõng ñöôïc coi 
laø chaát oâ nhieãm caáp 1. NO2, NO coù theå taùc duïng vôùi caùc loaïi khí khaùc döôùi taùc duïng 
cuûa phaûn öùng quang hoùa, taïo ra moät chaát khaùc laø chaát oâ nhieãm caáp 2. Ví duï: ozon 
(O3) sinh ra do taùc duïng cuûa phaûn öùng quang hoùa cuûa NO vôùi oxy phaân töû. 

* Hôïp chaát cuûa clo: Ña soá nhöõng chaát oâ nhieãm laø hôïp chaát cuûa clo chuû yeáu naèm 
veà hai daïng: khí Cl2 vaø khí clorua hydro (HCl) ñöôïc coi nhö laø chaát oâ nhieãm caáp 1. 
Chuùng phaùt sinh ra töø caùc quaù trình taåy maøu, loïc daàu vv… Khí clorua hydro khi hôïp 
vôùi nöôùc taïo ra chaát oâ nhieãm caáp 2 ñoù laø acid clohydric. 

* Hôïp chaát cuûa flo (F): Hôïp chaát cuûa flo maø khoâng coù chöùa kim loaïi thì haàu heát 
laø nhöõng chaát oâ nhieãm caáp 1, nhö tetra florua silic (SiF4), khí florua hydro (HF). 
Nhöõng chaát naøy thöôøng ñöôïc sinh ra töø caùc nhaø maùy loïc daàu, nhaø maùy saûn xuaát phaân 
boùn, nhaø maùy saûn xuaát caùc saûn phaåm nhoâm, nhaø maùy theùp, nhaø maùy goám, nhaø maùy 
xaø phoøng. Khi caùc hôïp chaát cuûa flo hôïp vôùi nöôùc thì coù theå seõ sinh ra chaát oâ nhieãm 
caáp 2. 

* Hôïp chaát cuûa cacbon: Cacbon monoxit (CO) laø nhöõng chaát oâ nhieãm caáp 1, sinh 
ra töø quaù trình ñoát chaùy khoâng hoaøn toaøn cuûa than ñaù, khí vv… Töø nhöõng khoùi trong 
vieäc nung noùng kim loaïi. Cacbon dioxit laø saûn phaåm coù cuøng nguoàn goác nhöng tính 
chaát cuûa chuùng laø chaát khoâng thöôøng xuyeân gaây oâ nhieãm. Tuy nhieân, CO vaø CO2 laø 
nhöõng yeáu toá raát quan troïng cuûa caùc chaát oâ nhieãm caáp 2 laø hôïp chaát cuûa cacbon. 

* Chaát oâxy hoùa: Ozon vaø nitro oxit laø caùc chaát chieám ña soá trong caùc quaù trình 
oâxy hoùa trong khí quyeån. Ozon laø daïng töï nhieân trong khí quyeån taïo thaønh do vieäc 
chuyeån ñoåi ñieän töû (electron). Nhöng baûn thaân ozon khoâng phaûi laø moät chaát oâ nhieãm, 
tröø khi dioxit nitô nhaân ñoâi vôùi taùc duïng cuûa caùc tia cöïc tím trong khí quyeån seõ laøm 
phaùt sinh ra nhieàu ozon hôn. Caùc khí höõu cô, hôïp chaát höõu cô chòu taùc duïng oxy hoùa 
cuûa ozon taïo ra chaát oâ nhieãm caáp 2. Ví duï: Nitô oxit (NO) laø khí taïo ra NO2 töø taùc 
duïng oxy hoùa ñöôïc mieâu taû nhö laø chaát oâ nhieãm caáp 1. 

2.5.6. OÂ nhieãm khoâng khí do caùc chaát khí höõu cô 

Khí höõu cô laø nhöõng khí maø sinh ra chuû yeáu töø caùc chaát höõu cô, thaønh phaàn hoùa 
hoïc cuûa chuùng chuû yeáu laø cacbon vaø hyñro, ñoâi khi cuõng coù caùc yeáu toá khaùc. Caùc 
hôïp chaát höõu cô thöôøng coù tính baån khaù cao, loaïi naøy chuùng thöôøng coù daïng caáu taïo 
cacbon - cacbon, cacbon - hydro. Caùc loaïi khí treân coù theå keå ra nhö sau: 

* Hydrocacbon: laø loaïi khí maø trong thaønh phaàn phaân töû chæ coù chöùa cacbon vaø 
hydro. Chuùng coù theå coi laø chaát oâ nhieãm caáp 1, coù nguoàn goác chuû yeáu töø quaù trình 
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khai thaùc daàu moû, quaù trình ñoát chaùy khoâng hoaøn toaøn cuûa caùc loaïi nhieân lieäu khí, 
daàu diesel, tuoác bin khí, xaêng maùy bay … 

* Daãn xuaát cuûa hydro cacbon: Laø nhöõng chaát maø ñöôïc coi nhö laø chaát oâ nhieãm 
caáp 1, döôùi taùc duïng cuûa caùc phaûn öùng quang hoùa chuùng taïo thaønh caùc chaát oâ nhieãm 
caáp 2. Chuùng coù theå ñöôïc coi laø chaát bò oâ xi hoùa (daãn xuaát hydrocacbon hôïp vôùi oxy), 
nhö laø aldehyt vaø acrolein. Nhìn veà toång quan caùc daãn xuaát cuûa hydrocacbon coù theå 
goàm caùc khí halogen hydrocacbon (hydrocacbon no). Chuùng cuõng coù theå laø nhöõng 
daãn xuaát töø hoãn hôïp vôùi flo, clo, brom, ioát nhö laø CCl4 (Tetra clorua cacbon) sinh ra 
trong quaù trình taåy röûa, laøm saïch, laøm khoâ vaø duøng hoaø tan. 

2.5.7. Caùch xaùc ñònh  taûi löôïng chaát oâ nhieãm trong saûn xuaát coâng nghieäp 

Nhö ñaõ trình baøy ôû treân, saûn xuaát coâng nghieäp sinh ra caùc chaát oâ nhieãm raát ña 
daïng, chuùng goàm nhieàu chaát oâ nhieãm vôùi caùc thaønh phaàn, tính chaát khaùc nhau tuøy 
theo coâng ngheä saûn xuaát, caùc hoùa chaát söû duïng, thieát bò maùy moùc vaø trình ñoä tay 
ngheà cuûa coâng nhaân. Coù theå xaùc ñònh thaønh phaàn vaø löôïng chaát oâ nhieãm trong saûn 
xuaát coâng nghieäp baèng caùch sau. 

a) Caên cöù vaøo caùc phaûn öùng hoùa hoïc 

Döïa vaøo coâng suaát saûn phaåm, ñònh möùc tieâu hao nhieân lieäu, thaønh phaàn cuûa 
nhieân lieäu, thoâng qua vieäc xaùc ñònh caùc phaûn öùng hoùa hoïc sinh ra trong quaù trình 
coâng ngheä saûn xuaát ñeå tính ra thaønh phaàn vaø löôïng chaát oâ nhieãm trong quaù trình saûn 
xuaát ñoù. 

Ví duï: Nhaø maùy hoùa chaát tieâu thuï 1 naêm 395.000 taán daàu FO vôùi thaønh phaàn cuûa 
löu huyønh laø 2,9% khoái löôïng. Haõy tính löôïng SO2 sinh ra trong 1 naêm cuûa nhaø maùy 
treân. 

Giaûi 

Tính löôïng löu huyønh ñoát trong 1 naêm: 

  2,9% khoái löôïng = 29 kg löu huyønh/1 taán nguyeân lieäu 

Vaäy löôïng löu huyønh tieâu thuï trong1 naêm laø : 

  29 kg/taán x 395.000 taán/naêm = 11.455 taán löu huyønh/naêm. 

Khi ñoát löu huyønh, phaûn öùng hoùa hoïc xaûy ra nhö sau: 

  O2 + SO2 = SO2 

Theo phaûn öùng hoùa hoïc treân, cöù 32 kg löu huyønh khi ñoát seõ sinh ra 64 kg SO2. 
Nhö vaäy khi ñoát 11.455 taán löu huyønh/naêm seõ sinh ra: 22.910 taán SO2/naêm. 
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Khoái löôïng SO2 sinh ra trong 1 naêm cuûa nhaø maùy laø: 22.910 taán/naêm. 

b) Ño ñaïc tröïc tieáp 

Moät trong caùc caùch xaùc ñònh khaùc laø döïa vaøo vieäc ño ñaïc tröïc tieáp noàng ñoä caùc 
chaát oâ nhieãm trong khí thaûi keát hôïp vôùi vieäc tính toaùn löu löôïng khí thaûi töø ñoù tính ra 
taûi löôïng cuûa caùc chaát oâ nhieãm. 

Ví duï moät soá caùch tính sau: 

Theo B.B. Pameranseva (nhaø baùc hoïc Nga), khi aùp duïng cho daàu DO vaø FO coù 
theå tính nhö sau: 

    Theå tích caùc chaát oâ nhieãm: 

 V(CO2) = 0,01866.C   (m3/kg nhieân lieäu)        (2.9)
 V(SO2) = 0,007.S    (-nt-)                   (2.10) 

 V(NOx) = 0,008. N + 0,79.VB  (-nt-)              (2.11) 

 V(H2O) = 0,11.H + 0,0124.W + 0,0161.VB + 1,24.GB (m3/kg)              (2.12) 

trong ñoù: 

 C, S, N, H, W laø thaønh phaàn caùc nguyeân toá coù trong nhieân lieäu; (%) 

 VB  laø khoái löôïng khoâng khí ñeå ñoát chaùy 1 kg nhieân lieäu, (m3/kg); 

 GB laø khoái löôïng hôi nöôùc ñöôïc phun vaøo daàu ñeå ñoát; thöôøng laáy baèng 0,03-1 
kg/kg nhieân lieäu. 

Toång theå tích khí thaûi laø: 

 V = V(SO2) + V(NO2) + V(H2O) + V(CO2) (m3/Kg)    (2.13) 

Khi xaùc ñònh ñöôïc toång theå tích cuûa saûn phaåm chaùy, nhaân vôùi noàng ñoä caùc chaát 
oâ nhieãm coù trong khí thaûi ta ñöôïc taûi löôïng cuûa caùc chaát oâ nhieãm. 

c) Tính toaùn theo heä soá oâ nhieãm 

* Döïa vaøo heä soá oâ nhieãm khoâng khí (emission factor): Theo EPA  cho bieát heä soá 
oâ nhieãm khi ñoát daàu nhö sau: (Pouds/1.000 gallons daàu) 

Baûng 2.6. Heä soá oâ nhieãm trong quaù trình ñoát nhieân lieäu (daàu DO, FO) 

Daïng loø ñoát 

Coâng nghieäp 
Chaát 

oâ nhieãm 
Nhaø maùy 

ñieän Chaùy khoâng hoaøn toaøn Chaùy hoaøn toaøn 
Sinh hoaït 

Aldehyde 0,6 2 2 2 
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CO 

Hydrocarbon 

NO2 

SO2 

SO3 

Buïi  

0,04 

3,2 

104 

157.S 

2,40.S 

10 

2 

2 

72 

157.S 

2.S 

23 

2 

2 

72 

157.S 

2.S 

15 

2 

3 

72 

157.S 

2.S 

8 

Ghi chuù:  1 gallon = 3,785 lít; 1 poud = 450 gram 

  S laø % khoái löôïng löu huyønh coù trong nhieân lieäu. 

Theo caùch tính cuûa taùc giaû Henry C. Perkins trong taøi lieäu Air pollution,  trang 
54 vaø 55, cho thaáy coù theå tính taûi löôïng chaát oâ nhieãm ñoái vôùi caùc nguoàn ñoát than ñaù, 
khí thieân nhieân vaø trong giao thoâng vaän taûi nhö sau. 

Baûng 2.7. Heä soá oâ nhieãm trong quaù trình ñoát than ñaù (lb/taán than ñaù) 

Chaát oâ nhieãm Nhaø maùy ñieän Coâng nghieäp Sinh hoaït vaø Thöông maïi 

Aldehydes (HCHO) 

CO 

CH4 

NO2 

SO2 

0,005 

0,5 

0,2 

20 

38.S 

0,005 

3 

1 

20 

38 S 

0,005 

50 

10 

8 

38 S 

Baûng 2.8. Heä soá oâ nhieãm trong quaù trình ñoát khí thieân nhieân 
(pound/trieäu m3 khí thieân nhieân) 

Chaát oâ nhieãm Nhaø maùy 
ñieän 

Coâng nghieäp 
loø hôi 

Sinh hoaït vaø caùc daïng loø 
ñoát trong thöông maïi 

Aldehyde (HCHO) 

CO 

Hydrocarbon (C) 

NO2 

SO2 

Caùc chaát höõu cô khaùc 

Buïi 

1 

N* 

N 

390 

0,4 

3 

15 

2 

0,4 

N 

214 

0,4 

5 

18 

N 

0,4 

N 

116 

0,4 

N 

19 



http://www.ebook.edu.vn 50

N*: khoái löôïng khoâng ñaùng keå 

Baûng 2.9. Heä soá oâ nhieãm cuûa xe oâ toâ  

Chaát oâ nhieãm Pounds/1.000 
mile 

Pound/1.000 
gallon gas 

Pound/ngaøy 

Aldehyde (HCHO) 

CO 

Hydrocarbon (C) 

NO2 

SO2 

Axit  höõu cô (acetic) 

Buïi 

0,3 

165 

12,5 

8,5 

0,6 

0,3 

0,8 

4 

2.300 

200 

113 

9 

4 

12 

0,007 

4,16 

0,363 

0,202 

0,016 

0,007 

0,022 

Baûng 2.10. Heä soá oâ nhieãm cuûa caùc ñoäng cô diesel 
(Pound/1.000 gallon daàu diesel) 

Chaát oâ nhieãm Heä soá oâ nhieãm 

Aldehydes (HCHO) 

CO 

Hydrocarbons (C ) 

NO2 

SO2 

Axit höõu cô (acetic) 

Buïi 

10 

60 

136 

222 

40 

31 

110 

Cuõng theo EPA, 1973 Heä soá oâ nhieãm cuûa SO2 coøn coù theå tính nhanh theo caùc heä 
soá oâ nhieãm sau ñaây. 

Baûng 2.11. Heä soá oâ nhieãm cuûa SO2 ñoái vôùi moät soá nguoàn 

Loaïi nguoàn phaùt thaûi Heä soá oâ nhieãm Ghi chuù 

1. Ñoát than ñaù   

* Than boät Antracite (kg/MT): 19S  

Cho ñaày loø (kg/MT) 19S  

Cho vaøo töøng ñôït (kg/MT) 18S  
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Than chöùa Bitum (kg/MT) 19S Daønh loø cao vôùi 
coâng suaát nhieät 
löôïng 103 Btu/giôø) 

2. Ñoát daàu   

Nhaø maùy ñieän (kg/m3) 19,6S  

Daàu caën (kg/m3) 19S  

Daàu chöng caát (kg/m3) heater) 17S  

3. Daàu nheï (petroleum refining): Loø hôi 
vaø caùc quaù trình gia nhieät (Process 

19,2S Söï chuyeån ñoåi SO2 
thaønh SO3 laø 93 % 

4. Nhaø maùy saûn xuaát H2SO4 (kg/MT cuûa 
H2SO4 nguyeân chaát) 

48 Löôïng sulfur töø  
13 – 19 % 

5. Nhaø maùy luyeän keõm thoâ (kg/MT)   

6. Nhaø maùy luyeän ñoàng thoâ (kg/MT) 550  

7. Nhaø maùy luyeän chì thoâ (kg/MT) 625  

Quaù trình keát tinh 275 Giaù trò trung bình 

Loø cao 22,5  

Luyeän tinh 40  

Xe gaén maùy:   

g/min 0,2  

g/km 0,12 Löôïng sulfur 
khoaûng 0,4 % 

9.   Ñaàu maùy keùo 6,8  

• kg/MT = kg SO2/10 9 kg nhieân lieäu 

• S laø phaàn traêm khoái löôïng löu huyønh 

• Btu/h = 0,2931 Watts. 

2.6 OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ DO MUØI HOÂI 

Noùi ñeán oâ nhieãm khoâng khí ngoaøi buïi, caùc loaïi hôi khí ñoäc vaø tieáng oàn, khoâng 
theå khoâng keå ñeán caùc chaát gaây muøi hoâi thoái khoù chòu. Thöïc chaát caùc chaát gaây muøi 
hoâi  ñeàu laø caùc loaïi hôi khí ñoäc.  
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Caùc chaát gaây muøi (keå caû muøi hoâi vaø muøi thôm) ñeàu phaùt sinh töø caùc quaù trình töï 
nhieân vaø haàu heát caùc hoaït ñoäng kinh teá xaõ hoäi. 

- Trong lónh vöïc hoaït ñoäng coâng nghieäp, tieåu thuû coâng nghieäp 

Caùc loaïi nhaø maùy saûn xuaát giaáy, deät nhuoäm, phaân boùn, thuoác tröø saâu, hoaù chaát 
(sôn, vernis, caùn cao su, cheá bieán muû cao su, cheá bieán thöïc phaåm…), cheá bieán löông 
thöïc, thöùc aên gia suùc, thöïc phaåm (nöôùc maém, baùnh keïo, haït ñieàu, thuoác laù, loø gieát 
moå, thuyû saûn)… 

- Trong noâng nghieäp 

Chaên nuoâi gia suùc, gia caàm nhö heo boø, traâu, gaø… 

- Giao thoâng vaän taûi 

Muøi xaêng daàu, caùc loaïi nguyeân vaät lieäu chuyeân chôû treân ñöôøng. 

- Dòch vuï thöông maïi 

Caùc kho chöùa haøng, chöùa nguyeân lieäu, thaønh phaåm, chôï buùa, caùc cöûa haøng baùn 
löông thöïc, thöïc phaåm, thuoác tröø saâu, nhaø haøng, khaùch saïn, beänh vieän, keânh raïch…  

Ngoaøi ra cuõng caàn phaûi keå ñeán caùc sinh hoaït cuûa con ngöôøi nhö naáu aên, chaên 
nuoâi suùc vaät vaø caùc quaù trình phaân huyû töï nhieân cuûa caùc loaïi ñoäng, thöïc vaät. 

Caùc chaát gaây muøi xuaát hieän taïi haàu heát moïi nôi do tröïc tieáp thaûi ra töø nguoàn vaø 
quaù trình phaùt taùn chaát oâ nhieãm trong khí quyeån. Caùc chaát gaây muøi raát deã nhaän bieát 
do khöùu giaùc cuûa con ngöôøi, nhöng do thaønh phaàn ña daïng, phöùc taïp, phuï thuoäc vaøo 
töøng lónh vöïc hoaït ñoäng neân raát khoù chæ danh caùc chaát oâ nhieãm gaây ra muøi laø chaát 
naøo. 

Tuy nhieân, trong moät soá tröôøng hôïp, ngöôøi ta vaãn coù theå nhaän dieän ñöôïc caùc 
chaát gaây muøi hoâi nhö trong baûng 2.12. döôùi ñaây. 

Baûng 2.12. Caùc chaát oâ nhieãm  gaây muøi hoâi trong moät soá lónh vöïc khaùc nhau 

Ngaønh coâng nghieäp Caùc chaát oâ nhieãm chæ thò gaây muøi 

Cao su, nhöïa Caùc hôïp chaát Nitro (amin, oxit nitô) SOx, chaát hoaù 
deûo, dung moâi, Hydrocarbon bò oâxy hoaù chöa hoaøn 
toaøn (aldehyde, keton, pheânol, röôïu …) 

Thuûy tinh SOx, NOx, CO, HF, HCl 

Naáu môõ töø caùc suùc vaät cheát Caùc hôïp chaáât  sulfur höõu cô, disulfur, mercaptan, 
aldehyde, trometyl amin, quinolin, dimetyl pyrazin 
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vaø caùc hôïp chaát khaùc 

Coâng nghieäp döôïc: Mercaptan, axit beùo, amin, aldehyder 

Taùch chieát Aldehyde, caùc hôïp caát voøng thôm, phenolic, 
amoâniaéc 

Toång hôïp döôïc lieäu Dung moâi, caùc axit vaø amin 

Saûn xuaát khaùng sinh H2S, mercaptan, metyl vaø dimetyl sulfur 

Giaáy Craft SOx, NOx, phenol, hydrocarbon 

Nhöïa Asphalt Aldehyde, phenol 

Ñuùc kim loaïi Phenol, hydrocarbon, hôïp chaát clo, axit 

Thuoác tröø saâu H2S, mercaptan, NH3, aldehyde, amin 

Thöïc phaåm, noâng nghieäp Caùc chaát voâ cô: NH3, Cl2, SO2, H2S, CS2 

Hoaù hoïc và Hoùa daàu Caùc chaát höõu cô: röôïu, hydrocarbon, amin, keton, 
eter, ester 

Loïc daàu SO2, H2S, NH3, THC, axit höõu cô, mercaptan, 
aldehyde 

Thoåi khí laøm saïch vaø thu hoài SO2, NH3, aldehyde 

Crackinh xuùc taùc SO2, NH3, THC, aldehyde 

Thaùp xuùc taùc doøng SO2, H2S, NH3, THC, aldehyde, mercaptan 

Thaùp saáy noùng THC 

Boàn chöùa  

Hoaù daàu voâ cô  

Phaân boùn vaø phoát phaùt NH3, SO2, adehyte  

Axit phoátphoric SO2, H2S, aldehyde, moät soá hôïp chaát gaây muøi cuûa 
HF 

Soña vaø xuùt NH3 

H2SO4, HNO3 NH3, SO2, aldehyde 

Hoaù daàu höõu cô  

Hoaù chaát höõu cô Mercaptan, NH3, SO2, THC, aldehyde, axit höõu cô 
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vaø moät soá chaát gaây muøi khaùc 

Sôn NH3, SO2, THC, aldehyde, axit höõu cô vaø moät soá 
chaát gaây muøi khaùc 

Cao su toång hôïp NH3, THC, SO2, aldehyde, axit höõu cô vaø moät soá 
chaát gaây muøi khaùc 

Xaøboâng, chaát taïo boït NH3, THC, SO2, aldehyde, axit höõu cô vaø moät soá 
chaát gaây muøi khaùc 

Deät NH3, THC, SO2, aldehyde, axit höõu cô 

Traïi chaên nuoâi NH3, H2S, mercaptan, amin höõu cô, aldehyde höõu cô 

Xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït H2S, NH3, mercaptan, amin höõu cô 

Xöû lyù raùc thaûi H2S, NH3, CH4 

 

2.7. OÂ NHIEÃM NHIEÄT 

2.7.1. Caùc nguoàn oâ nhieãm nhieät   

Moïi hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi haàu heát ñeàu saûn sinh ra nhieät. Nhöng nguoàn gaây oâ 
nhieãm cho con ngöôøi trong caùc hoaït ñoäng saûn xuaát coâng nghieäp coù theå keå ñeán nhö 
sau: 

- Nhieät sinh ra töø caùc quaù trình ñoát chaùy caùc loaïi nhieân lieäu: daàu, than ñaù, cuûi, 
traáu, khí ñoát … 

- Nhieät sinh ra töø caùc quaù trình coâng ngheä saûn xuaát nhö nhieät toûa töø caùc loø naáu 
giaáy, töø caùc beå dung dòch coù nhieät ñoä cao, caùc loø nung, caùc quaù trình saáy, töø caùc maùy 
moùc, thieát bò, caùc loaïi ñeøn chieáu saùng, nhieät toûa ra do ngöôøi coâng nhaân… 

- Ngoaøi ra moät nguoàn nhieät khoâng theå khoâng keå ñeán, ñoù laø löôïng nhieät truyeàn 
qua caùc keát caáu coâng trình: maùi nhaø, töôøng nhaø, neàn nhaø… vaøo beân trong coâng trình. 

Taát caû caùc nguoàn nhieät treân sinh ra seõ toàn taïi trong xöôûng saûn xuaát, neáu khoâng 
coù bieän phaùp khoáng cheá toát, chuùng seõ laøm cho nhieät ñoä moâi tröôøng laøm vieäc cuûa 
coâng nhaân taêng leân raát nhieàu so vôùi nhieät ñoä moâi tröôøng khoâng khí. Ñoù laø nguyeân 
nhaân gaây neân oâ nhieãm nhieät, laøm aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán ngöôøi coâng nhaân. Coù theå 
thaáy ñieàu aáy qua vieäc nghieân cöùu söï trao ñoåi nhieät giöõa con ngöôøi vaø moâi tröôøng. 
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2.7.2. Söï trao ñoåi nhieät giöõa con ngöôøi vaø moâi tröôøng  

a) Traïng thaùi oân hoøa deã chòu cuûa con ngöôøi 

Muïc ñích thoâng gioù laø taïo caûm giaùc oân hoøa deã chòu cho con ngöôøi luùc laøm vieäc 
cuõng nhö nghæ ngôi. Noùi nhö vaäy laø phaûi giaûi quyeát moät moái töông quan toå hôïp giöõa 
nhieàu yeáu toá khí haäu taùc duïng leân con ngöôøi cuøng moät luùc. Veà maët veä sinh, sinh lyù, 
caûm giaùc oân hoøa, deã chòu cuûa con ngöôøi phuï thuoäc raát nhieàu yeáu toá, ñoù laø: 

- Möùc ñoä trong saïch cuûa khoâng khí 

- Cöôøng ñoä lao ñoäng cuûa con ngöôøi  

- Löùa tuoåi, söùc khoûe 

- Quaàn aùo maëc treân ngöôøi 

- Khaû naêng thích öùng vôùi khí haäu vaø thoùi quen cuûa con ngöôøi  

- Nhieät ñoä, ñoä aåm vaø toác ñoä chuyeån ñoäng cuûa khoâng khí  

- Nhieät ñoä cuûa beà maët keát caáu xung quanh 

Nhöõng yeáu toá naøy cuøng toå hôïp aûnh höôûng hoaëc aûnh höôûng rieâng bieät ñeán caûm 
giaùc cuûa con ngöôøi. 

b) Söï trao ñoåi nhieät giöõa con ngöôøi vaø moâi tröôøng 

Ñieàu kieän caân baèng nhieät giöõa con ngöôøi vaø moâi tröôøng xung quanh ñöôïc bieåu 
dieãn baèng phöông trình sau: 

Q0 = + Qbx + Qñl + Qmh + Qhh + Qdn         kcal/giôø 

Trong ñoù: 

- Qo: laø nhieät löôïng do ngöôøi thaûi ra, noù phuï thuoäc vaøo cöôøng ñoä lao ñoäng cuûa 
con ngöôøi. Baûng 2.13 giôùi thieäu löôïng nhieät sinh ra cuûa con ngöôøi tuøy theo traïng thaùi  
hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi. 

Baûng 2.13. Löôïng nhieät thaûi ra trung bình cuûa ngöôøi 

Traïng thaùi lao ñoäng Q0 (Kcal/h) 

Naèm yeân tónh 

Ngoài nghæ ngôi 

Ñöùng nghæ ngôi 

Maëc hoaëc côûi aùo quaàn 

70 

100 

110 

120 
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Ñi boä vôùi toác ñoä 3 km/h, ñöôøng baèng 

Ñi boä vôùi toác ñoä 5 km/h, ñöôøng baèng 

Ñi boä vôùi toác ñoä 6,5 km/h, ñöôøng baèng 

Chaïy vôùi toác ñoä 8 - 9,5 km/h, ñöôøng baèng 

Lao ñoäng nheï (may, vaù, theâu ) 

Lao ñoäng vöøa (cô khí, giaët, naáu aên ) 

Lao ñoäng naëng (ñuùc, caùn, reøn) 

Lao ñoäng raát naëng (khuaân vaùc) 

170 

270 

350 

580 

100 – 120 

120 – 170 

170 – 220 

220 – 270 

- Qbx : laø löôïng nhieät trao ñoåi baèng böùc xaï nhieät, noù phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä beà 
maët caùc keát caáu xung quanh vaø ñoä aåm khoâng khí (khoâng khí caøng aåm thì tia böùc xaï 
caøng khoù ñi qua) ñöôïc xaùc ñònh baèng coâng thöùc: 

Qbx = αbx . F .(td - tbm)           (2.14) 

Trong ñoù: 

F: dieän tích beà maët da, ngöôøi cao 1,6m , naëng 60 kg coù F= 1,6 m2     

td: nhieät ñoä beà maët da, oC 

tbx: nhieät ñoä beà maët keát caáu xung quanh 

αbx: heä soá trao ñoåi nhieät baèng böùc xaï, Kcal/m2hoC 

- Qñl: laø löôïng nhieät trao ñoåi baèng ñoái löu, noù phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä khoâng khí 
xung quanh vaø toác ñoä chuyeån ñoäng cuûa khoâng khí, ñöôïc xaùc ñònh baèng coâng thöùc: 

Qñl =  αñl . F .(td - txq)     (2.15) 

trong ñoù: 

 F: dieän tích beà maët da, m2. 

 td : nhieät ñoä beà maët da, 0C. 

 txq : nhieät ñoä khoâng khí xung quanh, 0C. 

 αñl: heä soá trao ñoåi nhieät ñoái löu, Kcal/m2h0 C 

- Qmh: laø löôïng nhieät trao ñoåi do boác hôi moà hoâi, noù phuï thuoäc vaøo toác ñoä 
chuyeån ñoäng cuûa khoâng khí vaø ñoä cheânh leäch aùp suaát hôi nöôùc trong khoâng khí vôùi 
aùp suaát hôi nöôùc baõo hoøa treân beà maët da. 

Thoâng thöôøng löôïng nhieät baèng hoâ haáp vaø daãn nhieät nhoû vaø thöôøng khoâng keå 
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ñeán trong caùc quaù trình tính toaùn thoâng gioù hoaëc ñieàu tieát khoâng khí. 

Caâu hoûi kieåm tra vaø ñaùnh giaù: 

1. Caùc nguoàn gaây oâ nhieãm khoâng khí thöôøng gaëp? Phaân loaïi nguoàn oâ nhieãm? 

2. Ñònh nghóa chaát oâ nhieãm? Phaân loaïi chaát oâ nhieãm? 

3. Tính chaát cuûa buïi? Phaân loaïi buïi? 

4. Caùc chaát oâ nhieãm trong quaù trình ñoát nhieân lieäu? 

5. Thaønh phaàn, tính chaát caùc chaát oâ nhieãm trong coâng nghieäp? 

6. Nguoàn gaây oâ nhieãm muøi hoâi?  Ñaëc ñieåm? 

7. Nguoàn gaây oâ nhieãm do nhieät? 

8. Caùc nguoàn gaây oâ nhieãm khaùc? 

Taøi lieäu tham khaûo: 

Tieáng Vieät 

1. Traàn Ngoïc Chaán, Kyõ thuaät thoâng gioù, taäp 1; Nhaø xuaát baûn Xaây döïng, Haø Noäi, 
1998. 

2. Traàn Ngoïc Chaán, OÂ nhieãm khoâng khí vaø kyõ thuaät xöû lyù, Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc 
vaø Kyõ thuaät, Haø Noäi, 2000 – 2001. 

3. Leâ Ba, Kyõ thuaät moâi tröôøng, Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch khoa TP HCM, 1980 
4. Phaïm Ngoïc Ñaêng, Moâi tröôøng khoâng khí, Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät, 

Haø Noäi, 1997. 
5. Phaïm Ngoïc Ñaêng, OÂ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí khu ñoâ thò vaø coâng nghieäp, 

Haø Noäi, 1992. 
Tieáng Anh vaø Tieáng Nga 
1. Henry C. Perkins, Air pollution, Aerospace and Mechanical Engineering 

Department University of Arizona, 1974. 
2. U.B. Kocogo, Promöixlennaia otrixtca gazob, Moskva Khimia, 1981. 
3. US. Departerment of Helth, Education and Welfare, Air pollution Control 

Field Operation Manual, PHS, Pub. N0937, Washington D.C., U.S. 
Government Printing Office, 1962. 
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CHÖÔNG 3 

SÖÏ BIEÁN ÑOÅI CUÛA CHAÁT OÂ NHIEÃM TRONG 
KHÍ QUYEÅN 

Caùc chaát oâ nhieãm khi sinh ra ôû nguoàn seõ thaûi vaøo khí quyeån. Döôùi taùc ñoäng cuûa 
caùc yeáu toá veà nguoàn, caùc yeáu toá veà khí töôïng thuyû vaên vaø caùc yeáu toá veà ñòa hình, caùc 
chaát oâ nhieãm seõ ñöôïc thanh loïc ra khoûi khí quyeån. Trong khí quyeån seõ xaûy ra nhieàu 
cô cheá thanh loïc caùc chaát oâ nhieãm khaùc nhau. Coù boán cô cheá thanh loïc chuû yeáu sau 
ñaây: 

- Caùc phaûn öùng hoùa hoïc; 

- Quaù trình sa laéng khoâ; 

- Quaù trình sa laéng öôùt; 

- Phaùt taùn chaát oâ nhieãm trong khí quyeån. 

Nhöõng cô cheá naøy xaùc ñònh thôøi gian löu chaát oâ nhieãm trong khí quyeån. 
Thôøi gian löu chaát oâ nhieãm trong khí quyeån laø thôøi gian caàn thieát ñeå noàng ñoä chaát 

oâ nhieãm giaûm ñi 1/e laàn noàng ñoä ban ñaàu. 

Neáu noàng ñoä chaát oâ nhieãm thay ñoåi nhanh, thôøi gian löu chaát oâ nhieãm coù theå 
xaùc ñònh baèng tæ leä giöõa noàng ñoä trung bình toaøn caàu vaø toác ñoä saûn sinh ra noù treân 
moät ñôn vò theå tích. 

3.1. CAÙC PHAÛN ÖÙNG HOAÙ HOÏC 

Khi thaûi ra khí quyeån seõ  xaûy ra caùc phaûn öùng hoaù hoïc giöõa caùc chaát oâ nhieãm sô 
caáp vôùi nhau hoaëc giöõa caùc chaát oâ nhieãm sô caáp vôùi caùc chaát oâ nhieãm coù saün trong 
khí quyeån. Caùc phaûn öùng hoaù hoïc coù theå xaûy ra trong khí quyeån laø: 

- Phaûn öùng nhieät trong pha khí; 

- Phaûn öùng quang hoaù trong khoâng khí; 

- Phaûn öùng nhieät trong pha loûng; 
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- Phaûn öùng xaûy ra treân caùc beà maët haït. 

Phaûn öùng nhieät trong pha khí laø keát hôïp cuûa hai phaân töû coù naêng löôïng phuø hôïp. 
Maët khaùc, phaûn öùng quang hoùa bao goàm quaù trình phaân huyû hoaëc hoaït hoùa cuûa caùc 
phaân töû khi haáp thuï tia böùc xaï. Phaûn öùng trong pha loûng thöôøng laø phaûn öùng giöõa caùc 
ion, coù söï tham gia cuûa chaát xuùc taùc coù trong pha loûng. Beà maët caùc haït raén cuõng coù 
theå thuùc ñaåy caùc quaù trình phaûn öùng hoaù hoïc. 

3.1.1. Phaûn öùng trong pha khí 

  NO + O3 = NO2 +  O2 

  NO2 + OH- = HNO3 

  NO2 + O3 = NO3 +  O2 

  NO3 + NO2 = N2O5  

                N2O5 + H2O = 2HNO3    ........
3NH

  NH4NO3 

3.1.2. Phaûn öùng treân caùc beà maët 

  SO2 + O2 = ......
beà maët

  SO3 

SO3 + H2O = H2SO4 

3.1.3. Phaûn öùng trong pha loûng 

        SO2 + H2O = H2SO3 

                2H2SO3 + O2 =       2 H2SO4  

H2SO3 + O3 = H2SO4  + O2 

H2SO3 + H2O2 = H2SO4  + H2O 

3.1.4. Phaûn öùng quang hoùa  

Phaûn öùng quang hoùa trong khí quyeån sinh ra chaát oâ nhieãm raát quan troïng laø oâzon 
(O3).  OÂzon ñöôïc taïo thaønh trong quaù trình phaân chia NO2 döôùi taùc ñoäng cuûa tia cöïc 
tím (UV). 

 NO2 + hν = NO + O 

 O + O2 + (M) = O3 + (M) 

 O3 + NO = NO2 + O2 

Söï tích tuï O3 coù theå xaûy ra neáu quaù trình bieán ñoåi NO thaønh NO2 thoâng qua phaûn 
öùng NO vôùi hôïp chaát khaùc khoâng phaûi O3. Hydrocarbon laø hôïp chaát nhö vaäy: 
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 RH + OH = ROO- + H2O 

 ROO- + NO = NO2 + RO 

 RO + O2 = Aldehyde + HOO 

 HOO + NO = NO2 + OH 

Tröø caùc phaûn öùng hoaù hoïc ñaõ trình baøy ôû treân laø loaïi cô cheá thanh loïc caùc chaát oâ 
nhieãm hieäu quaû (hoaëc chuyeån hoaù chaát oâ nhieãm naøy thaønh chaát oâ nhieãm khaùc) 
khoaûng caùch maø caùc chaát oâ nhieãm ñaõ ñi qua xaùc ñònh cô cheá thanh loïc caùc chaát oâ 
nhieãm, ñöa chuùng trôû laïi beà maët ñaát. Hieäu quaû cuûa caùc quaù trình ñoù phuï thuoäc vaøo 
tính chaát vaät lyù vaø hoaù hoïc cuûa chaát oâ nhieãm vaø coù theå taùc ñoäng khaùc nhau leân chaát oâ 
nhieãm coù khaû naêng oâxy hoaù hoaëc khoâng coù khaû naêng oâxy hoaù. Vì vaäy, caùc quaù trình 
thanh loïc caùc chaát oâ nhieãm aûnh höôûng leân söï caân baèng noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm 
treân taàng bình löu. 

Caùc cô cheá naøy coù theå chia thaønh ba nhoùm: Keát tuûa (xaûy ra ñoái vôùi caùc haït coù 
kích thöôùc lôùn hôn 10 μm); Sa laéng khoâ: laø quaù trình rôi cuûa caùc chaát oâ nhieãm (theå 
khí vaø haït tröïc tieáp leân laù caây, caùc beà maët coâng trình, ñaát hoaëc nöôùc; Sa laéng öôùt: laø 
quaù trình rôi caùc chaát oâ nhieãm xuoáng maët ñaát nhôø caùc haït nöôùc möa trong thôøi gian 
möa. 

3.2. QUAÙ TRÌNH SA LAÉNG KHOÂ 

3.2.1. Cô cheá cuûa quaù trình sa laéng khoâ 

Sa laéng khoâ caùc chaát ñöôïc xem xeùt qua hai giai ñoaïn: 

- Giai ñoaïn dòch chuyeån: laø quaù trình dòch chuyeån caùc chaát tôùi beà maët; 

- Giai ñoaïn haáp phuï: laø quaù trình haáp phuï caùc chaát treân beà maët. 

Trong khí quyeån caùc chaát coù kích thöôùc hạt nhoû hôn 5 μm ñöôïc vaän chuyeån baèng 
quaù trình khueách taùn (cuoán xoaùy) nhôø taùc ñoäng cuûa caùc löïc ma saùt taïi beà maët traùi ñaát 
vaø nhôø söï thay ñoåi nhieät ñoä khoâng khí. Tuy nhieân, toàn taïi lôùp khoâng khí tieáp xuùc beà 
maët vôùi chieàu daøy khoaûng 1mm vaø luoàng khí naøy coù theå coi laø song song beà maët. 
Trong lôùp khí naøy söï cuoán xoaùy khoâng xaûy ra vaø coù theå coi ñaây laø lôùp bieân chaûy 
taàng. 

Caùc chaát khí ñöôïc khueách taùn qua lôùp khí naøy baèng khueách taùn phaân töû, toác ñoä 
khueách taùn ñöôïc xaùc ñònh baèng gradient noàng ñoä vaø heä soá khueách taùn phaân töû ( giaù 
trò naøy coù theå xaùc ñònh töø thuyeát ñoäng hoïc ñôn giaûn). Caùc haït nhoû hôn 0,1μm ñöôïc 
mang qua lôùp bieân chaûy nhôø khueách taùn Brown. Caùc haït coù kích thöôùc lôùn hôn 
1,0μm coù theå chuyeån qua lôùp bieân nhôø aûnh höôûng quaùn tính, nhöng ñoái vôùi caùc haït 
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coù kích thöôùc töø 0,1μm ñeán 1,0μm caû hai cô cheá naøy ñeàu xaûy ra vaø toác ñoä chuyeån 
ñoäng qua lôùp bieân chaûy laø nhoû nhaát ñoái vôùi caùc haït coù kích thöôùc naèm trong khoaûng 
naøy. Haàu heát caùc haït aerosol chöùa löu huyønh vaø nitô naèm trong khoaûng kích thöôùc 
0,1 – 1,0μm, vì vaäy chuyeån ñoäng cuûa chuùng qua lôùp bieân chaûy raát khoù khaên. 

Ñoä khoù hay deã cuûa caùc chaát khi chuyeån ñoäng qua lôùp bieân ñöôïc dieãn taû baèng trôû 
löïc cuûa lôùp bieân ñoái vôùi quaù trình sa laéng (rb). 

Thuaät ngöõ thöù hai caàn phaûi boå sung cho khaùi nieäm trôû löïc nhaèm ñaùnh giaù aùi löïc 
(söï thu huùt) cuûa chính beà maët ñoái vôùi caùc chaát oâ nhieãm laø trôû löïc cuûa beà maët rc hoaëc 
trôû löïc cuûa taùn laù caây trong tröôøng hôïp sa laéng treân laù caây. 

Trôû löïc cuûa beà maët ñöôïc xaùc ñònh baèng aùi löïc vaät lyù vaø hoùa hoïc cuûa caùc chaát ñoái 
vôùi beà maët. Ñoái vôùi beà maët ñoàng nhaát (ví duï beà maët nöôùc) trôû löïc cuûa beà maët coù theå 
xaùc ñònh ñôn giaûn. Nhöng ñoái vôùi caây coái nhieàu yeáu toá phöùc taïp caàn phaûi tính ñeán ví 
duï nhö laù caây khoâ hay öôùt, khí khoång môû hay ñoùng,… 

Thuaät ngöõ caàn phaûi tính ñeán khi xaùc ñònh toác ñoä sa laéng khoâ cuûa caùc chaát oâ 
nhieãm laø trôû löïc khí ñoäng löïc ra. Giaù trò naøy phuï thuoäc vaøo toác ñoä gioù, ñoä nhaùm cuûa 
beà maët. Nhö vaäy trôû löïc toång coäng ñoái vôùi quaù trình sa laéng khoâ rt ñöôïc xaùc ñònh nhö 
sau: 

rt  =  ra + rb + rc ( ñôn vò laø S/cm hoaëc S/m) 

Toác ñoä sa laéng khoâ Vg coù theå ñöôïc xaùc ñònh baèng giaù trò nghòch ñaûo cuûa rt 

            Vg = 
t

1
r

     

Veà nguyeân taéc ra + rb coù theå ño ñöôïc vaø trôû löïc toång coäng rt cuõng coù theå ño ñöôïc, 
nhö vaäy coù theå xaùc ñònh trôû löïc cuûa beà maët hoaëc trôû löïc  cuûa taùn laù caây rc. Khi bieát 
caùc thaønh trôû löïc cuûa taùn laù coù theå xaùc ñònh ñöôïc toác ñoä sa laéng khoâ cuûa caùc chaát oâ 

nhieãm leân caùc beà maët khaùc. Tuy nhieân, ño ñaïc caùc giaù trò ra, rb, vaø rt raát laø khoù khaên 
vì vaäy raát khoù xaùc ñònh ñònh löôïng chaát oâ nhieãm ñöôïc thanh loïc nhôø sa laéng khoâ. 

3.2.2. Ño ñaïc toác ñoä sa laéng khoâ 

Quaù trình ño ñaïc soá löôïng caùc chaát oâ nhieãm ñöôïc thanh loïc do cô cheá sa laéng 
khoâ ñöôïc tieán haønh qua hai giai ñoaïn: 

(i) Ño toác ñoä sa laéng khoâ SO2 

(ii) Ño noàng ñoä SO2 trong khí quyeån 

Tích cuûa hai giaù trò naøy laø soá löôïng caùc chaát oâ nhieãm ñöôïc thanh loïc do cô cheá 
sa laéng khoâ. Coù boán phöông phaùp chính ñeå ño toác ñoä sa laéng khoâ SO2 laø: phöông 
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phaùp gradient noàng ñoä, phöông phaùp ñaùnh daáu, phöông phaùp caân baèng khoái löôïng vaø 
phöông phaùp töông quan xoaén (eddy correlation). 

a) Phöông phaùp gradient noàng ñoä 

Phöông phaùp naøy yeâu caàu ño ñoàng thôøi gradient noàng ñoä SO2 theo chieàu cao vaø 
caùc giaù trò vi khí haäu ñeå xaùc ñònh heä soá khueách taùn xoaùy: 

F = -K(z) dχ/dZ 

F : doøng vaät chaát rôi xuoáng maët ñaát 

χ : Noàng ñoä SO2 

Z :  Chieàu cao treân maët ñaát 

Phöông phaùp naøy khoâng theå duøng ñeå ño toác ñoä sa laéng treân ñòa hình khoâng ñoàng 
nhaát nhö caây coái, bôø raøo, bôø daäu,… 

b) Phöông phaùp ñaùnh daáu 

Phöông phaùp naøy duøng ñoàng vò phoùng xaï ñaùnh daáu SO2 ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä sa 
laéng löu huyønh treân dieän tích ñaõ bieát. Caùch naøy cho pheùp phaân bieät haøm löôïng löu 
huyønh sa laéng vaø haøm löôïng löu huyønh coù saün trong ñaát vaø caây coái. Phöông phaùp naøy 
phuø hôïp nhaát cho caùc thí nghieäm trong phoøng thí nghieäm hay ngoaøi thöïc ñòa treân ñòa 
baøn nhoû, nhöng söï oâ nhieãm beà maët sau laàn ñaùnh daáu thöù nhaát khoâng cho pheùp ño ñaïc 
ñònh kyø treân cuøng moät dieän tích. 

c) Phöông phaùp caân baèng khoái löôïng 

Phöông phaùp naøy bao goàm ño toác ñoä sa laéng SO2 töø khoâng khí trong cuøng moät 
heä kín hoaëc söï tích tuï löu huyønh trong caùc caây coái khi so saùnh vôùi maãu ñoái chöùng. 
Tuy nhieân, ñieàu kieän thí nghieäm thöôøng khaùc xa ñieàu kieän thöïc teá ngoaøi thöïc ñòa cho 
neân giaûi thích keát quaû raát khoù khaên. 

d) Phöông phaùp töông quan xoaùy 

Phöông phaùp naøy phuï thuoäc vaøo vieäc ño ñaïc ñoàng thôøi noàng ñoä vaø thaønh phaàn 
thaúng ñöùng cuûa toác ñoä gioù (W). Nhö vaäy doøng vaät chaát sa laéng ñöôïc xaùc ñònh baèng 
coâng thöùc: 

 E =  W  hoaëc  F =    'W  +  W  

ÔÛ ñaây gaïch ngang treân chöõ duøng ñeå chæ giaù trò trung bình. 

Trong coâng thöùc 

          'W  laø doøng xoaùy do chuyeån ñoäng trung bình 

          W  doøng vaät chaát do chuyeån ñoäng trung bình, thöôøng thöôøng ñaët baèng 0. 
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Kyõ thuaät naøy ñöôïc ñeà xuaát nhö laø phöông phaùp ñeå ño sa laéng SO2 

 

3.3. QUAÙ TRÌNH SA LAÉNG ÖÔÙT 

3.3.1. Cô cheá cuûa quaù trình 

Nhieàu cô cheá khaùc nhau ñöôïc giaû thieát ñeå giaûi thích quaù trình sa laéng caùc hôïp 
chaát löu huyønh theo caùc gioït nöôùc möa. 

Baûng 3.1. minh hoạ tæ leä ñoùng goùp cuûa moãi quaù trình vaøo soá löôïng löu huyønh sa 
laéng öôùt. Giaû thieát raèng 65% löu huyønh trong nöôùc möa laø caùc haït ngöng tuï trong 
maây hoaëc töø dung dòch oxy hoùa caùc chaát khí chöùa löu huyønh. Tieáp ñoù 10% coù theå 
ñöôïc ñoùng goùp do va ñaäp hoaëc thaâm nhaäp maây vaøo caùc haït nöôùc möa, khoaûng 2,5% 
do quaù trình khueách taùn xuyeân (diffusiophoresis) vaø 2,5% do quaù trình khueách taùn 
Brown (hoãn loaïn). 

Chuùng ta seõ xem xeùt ôû ñaây caùc quaù trình cô baûn: 

Taïo thaønh caùc haït nhaân ngöng tuï maây 

Haàu heát caùc haït sulfate coù ñöôøng kính haït 0,04 – 1,0μ m ñöôïc taïo thaønh treân ñoä 
cao cuûa caùc ñaùm maây. Nhöõng haït naøy ñöôïc taïo thaønh do oxy hoùa SO2 baèng goác OH- 
trong pha khí. Haït sulfate laø haït nhaân cho quaù trình ngöng tuï hôi nöôùc ñeå taïo thaønh 
maây bao goàm caùc haït vôùi kích thöôùc haït töø 10-40μm. Nhöõng haït naøy lôùn daàn do quaù 
trình keo tuï vaø taïo thaønh caùc haït möa rôi xuoáng ñaát. 

Hoøa tan vaø oxy hoùa SO2 

Oxy hoùa SO2 trong pha loûng ñaõ ñöôïc trình baøy trong chöông tröôùc. Ion sulfate 
ñöôïc taïo thaønh trong caùc ñaùm maây coù theå rôi xuoáng ñaát hoaëc coù theå bay hôi nöôùc ñeå 
taïo thaønh caùc sulfate. Sau ñoù, caùc haït sulfate laïi ñoùng vai troø haït nhaân ñeå taïo thaønh 
maây vaø cuoái cuøng rôi xuoáng ñaát theo caùc haït nöôùc möa.  

 Va ñaäp vaø keát hôïp 

Caùc haït aerosol sulfate coù theå xaâm nhaäp vaøo maây vaø caùc gioït nöôùc möa nhö keát 
quaû cuûa quaù trình va ñaäp giöõa caùc gioït nöôùc vaø nhöõng haït sulfate. Söï thanh loïc caùc 
haït sulfate do cuoán theo nöôùc möa ñoùng vai troø quan troïng trong quaù trình sa laéng 
caùc chaát löu huyønh khi möa nhoû. Ñieàu ñoù giaûi thích söï taêng noàng ñoä sulfate trong 
nöôùc möa ñaàu traän möa lôùn. 
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Baûng 3.1. Moät soá quaù trình sa laéng öôùt 

Quaù trình Noàng ñoä chaát oâ 
nhieãm trong nöôùc möa 

(÷) (μgSO4
2/g nöôùc 

möa) 

Söï ñoùng goùp 
trung bình vaøo 

quaù trình sa laéng 

Khueách taùn xuyeân 10-2 – 10 –1 2,5% 

Khueách taùn Brown 10-2 – 10 –1 2,5% 

Va ñaäp vaø xaâm nhaäp 10-1 – 1,0 10% 

Hoøa tan vaø oâxy hoùa caùc chaát khí 0,5 – 3,0 20% 

Taïo thaønh haït nhaân ngöng tuï maây 2,0 – 20,0 65% 

(÷) Noàng ñoä SO4
2- trung bình laø 3,5 μgSO4

2/g nöôùc möa. 

ÔÛ Baéc Myõ lôùp bieân chaûy bò phaù vôõ do caùc traän baõo ñoái löu, neân thôøi gian ñeå caùc 
chaát oâ nhieãm bò thanh loïc theo nöôùc möa coù theå ngaén hôn 1 giôø vaø noàng ñoä caùc chaát 
oâ nhieãm trong nöôùc möa cao. Vì lyù do ñoù söï thanh loïc do sa laéng öôùt ôû Baéc Myõ vaø ôû 
Taây Âu raát khaùc nhau. 

Loaïi möa nöõa laø möa ñòa hình phuï thuoäc nhieàu vaøo ñòa hình maët ñaát vaø taùc ñoäng 
cuûa caùc yeáu toá khí töôïng. Loaïi möa naøy thöôøng gaëp khi khoâng khí coù ñoä aåm cao bò 
baét buoäc ñaåy leân vuøng ñaát cao. Khi khoâng khí aåm bò ñaåy leân cao vaø bò laøm laïnh, hôi 
nöôùc seõ ngöng tuï thaønh caùc haït nhaân ngöng tuï, sau ñoù taïo thaønh möa. Caùc chaát oâ 
nhieãm ñöôïc thanh loïc khoûi khoâng khí theo nöôùc möa. 

Moät yeáu toá quan troïng nöõa caàn nhaán maïnh laø ngay sau khi traän möa maët ñaát coøn 
aåm, toác ñoä sa laéng khoâ seõ taêng. 

3.3.2. Ño ñaïc quaù trình sa laéng öôùt 

Ño ñaïc soá löôïng chaát oâ nhieãm sa laéng öôùt coù theå thöïc hieän ñôn giaûn baèng caùch 
laáy maãu vaø phaân tích nöôùc möa. Tuy nhieân, caùc keát quaû ñaït ñöôïc coù theå bò aûnh 
höôûng cuûa quaù trình thanh loïc khaùc. 

Thieát bò thu maãu ñôn giaûn nhaát laø moät caùi chai vaø moät caùi pheãu ñöôïc ñaët nôi 
khoâng khí thoaùng, caùch xa caây coái vaø nhaø cöûa treân ñoä cao 1m töø maët ñaát ñeå traùnh ñaát 
caùt cuoán vaøo. Boä thu maãu caàn phaûi laøm baèng vaät lieäu trô khoâng bò thaám nöôùc möa. 

Tuy nhieân, trong thôøi gian muøa khoâ, chaát oâ nhieãm bò sa laéng khoâ vaøo pheãu vaø seõ 
bò röûa troâi vaøo chai trong traän möa ñaàu tieân. Quaù trình sa laéng khoâ coù theå khoâng xaûy 
ra lieân tuïc vì beà maët pheãu bò baõo hoøa, toác ñoä sa laéng khoâ seõ bò giaûm. Sa laéng buïi treân 
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pheãu cuõng seõ bò aûnh höôûng cuûa caùc chaát acid hoaëc kieàm, ñaëc bieät ôû cuoái höôùng gioù 
cuûa vuøng coâng nghieäp hoaëc ñoâ thò. 

Moät ñieàu phöùc taïp nöõa xuaát hieän laø, söï thu nhaän nöôùc möa treân moät ñôn vò dieän 
tích cuûa pheãu khoâng gioáng nhö trong moät ñôn vò dieän tích maët ñaát do aûnh höôûng cuûa 
gioù thoåi ngang vaø söï caûn trôû cuûa thieát bò. Hôn nöõa, caû pheãu laáy maãu vaø maët ñaát thu 
nhaän caùc haït buïi, söông khoâng hieäu quaû baèng caây coái vaø caùc coâng trình xaây döïng. 
Nhöõng yeáu toá naøy phaûi tính ñeán khi ño toác ñoä sa laéng öôùt toång coäng. 

Nöôùc möa ñöôïc giöõ trong chai ñöïng maãu coù theå chöùa vi sinh vaät (ví duï taûo) coù 
khaû naêng phaùt trieån, haáp thuï hoaëc saûn sinh ra caùc hoùa chaát trong nöôùc ñaëc bieät laø caùc 
hôïp chaát nitô vaø photpho. Caùc yeáu toá naøy coù theå laøm thay ñoåi thaønh phaàn cuûa nöôùc 
möa khi baûo quaûn hoaëc döï tröõ. Do ñoù, keát quaû phaân tích coù theå sai soá ñeán 25%. 

Nhieàu coá gaéng nhaèm haïn cheá caùc nguoàn goác gaây sai soá keát quaû. Caùc thieát bò chæ 
thu sa laéng öôùt ñaõ ñöôïc thieát keá vaø ñeà xuaát, noù chæ töï ñoäng môû khi coù möa vaø maãu 
nöôùc ñöôïc laøm laïnh khi döï tröõ ñeå traùnh hoaït ñoäng cuûa vi sinh vaät. Tuy nhieân, cuõng 
caàn löu yù ñeán nhöõng sai soá do sô xuaát. Thöôøng thöôøng, sai soá ño ñaïc sa laéng öôùt caùc 
chaát löu huyønh khoaûng 15%. 

Caâu hoûi kieåm tra, ñaùnh giaù: 

1. Caùc cô cheá cuûa quaù trình bieán ñoåi thöôøng xaûy ra trong khí quyeån cuûa caùc 
chaát oâ nhieãm? 

2. Cô cheá vaø ño ñaïc quaù trình sa laéng khoâ? 

3. Cô cheá vaø ño ñaïc quaù trình sa laéng öôùt? 

Taøi lieäu tham khaûo 

Tieáng Vieät: 
1. Traàn Ngoïc Chaán, OÂ nhieãm khoâng khí vaø kyõ thuaät xöû lyù, taäp 1; Nhaø xuaát baûn 
Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät, Haø Noäi, 2000 – 2001. 
2. Phaïm Ngoïc Ñaêng, Moâi tröôøng khoâng khí, Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät, 

Haø Noäi, 1997. 
3. Voõ Thò Ngoïc Töôi, Voõ Vaên Bang, Vuõ Baù Minh, Quaù trình vaø thieát bò coâng ngheä 
hoùa hoïc, taäp 3, Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch khoa TP Hoà Chí Minh, 1993. 

Tieáng Anh 
1.  William L.Heumann, Industrial Air Pollution Control Systems, Section 2, 
1985. 
2.    H. Brauer. Y.B.G.  Varma, Air pollution Control Equipment, 1981. 
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CHÖÔNG 4 

PHAÙT TAÙN CHAÁT OÂ NHIEÃM TRONG KHÍ 

QUYEÅN 

Nhö ñaõ trình baøy ôû treân, chaát oâ nhieãm khi thaûi ra khí quyeån seõ chòu söï aûnh 
höôûng cuûa caùc yeáu toá veà khí töôïng thuyû vaên, ñòa hình  cuøng vôùi caùc yeáu toá veà nguoàn 
oâ nhieãm chuùng seõ phaùt taùn, pha loaõng trong khí quyeån vaø ñoàng thôøi xaûy ra caùc quaù 
trình bieán ñoåi hoaù hoïc, sa laéng khoâ, sa laéng öôùt… Trong nhöõng naêm gaàn ñaây caùc nhaø 
baùc hoïc treân theá giôùi ñaõ ñi saâu tìm hieåu, nghieân cöùu  caùc quaù trình phaùt taùn caùc chaát 
oâ nhieãm treân cô sôû lyù thuyeát vaø caû baèng ño ñaïc thöïc nghieäm baèng caùc moâ hình tính 
toaùn. Haàu heát caùc nghieân cöùu veà phaùt taùn chaát oâ nhieãm ñöôïc nghieân cöùu trong lôùp 
khí quyeån gaàn maët ñaát töø ñoä cao treân 100 meùt ñeán khoaûng vaøi ngaøn meùt. Söï thay ñoåi 
veà ñoái löu nhieät cuõng nhö thay ñoåi veà toác ñoä gioù cuõng thöôøng xaûy ra trong lôùp khí 
quyeån naøy. Söï ñoái löu cuûa khoâng khí quan heä raát chaët cheõ ñeán bieán thieân nhieät ñoä 
theo chieàu cao hay noùi khaùc ñi laø theo söï bieán ñoåi cuûa gradient nhieät ñoä. Caùc bieán 
ñoåi naøy aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán söï ñoái löu cuûa khoâng khí trong khí quyeån ñoàng thôøi 
cuõng aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán quaù trình phaùt taùn chaát oâ nhieãm trong khí quyeån.  

Caùc nhaø baùc hoïc Sutton (1932), Pasquill vaø Hay (1957), Gifford (1961), Briggs 
(1975)… ñaõ nghieân cöùu moät caùch raát kyõ löôõng vaø tyû myû caùc quaù trình naøy. ÔÛ Vieät 
Nam moät soá taùc giaû nhö GS.TS. Traàn Ngoïc Chaán, GS.TS. Phaïm Ngoïc Ñaêng, kyõ sö 
Nguyeãn Vaên Cung… böôùc ñaàu cuõng ñaõ coù nhöõng nghieân cöùu chuùng trong ñieàu kieän 
Vieät Nam. Caùc keát quaû nghieân cöùu treân ñaõ cho pheùp chuùng ta öùng duïng noù ñeå tính 
toaùn döï baùo möùc ñoä oâ nhieãm cuûa caùc chaát trong khí quyeån. 

4.1. CAÙC YEÁU TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN QUAÙ TRÌNH PHAÙT TAÙN  

Quaù trình phaùt taùn chaát oâ nhieãm trong khí quyeån chòu aûnh höôûng cuûa nhieàu yeáu 
toá khaùc nhau. Tuy nhieân, chuùng ta coù theå chia chuùng thaønh ba nhoùm yeáu toá nhö sau: 

4.1.1. Nhoùm yeáu toá veà nguoàn 
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Caùc yeáu tố veà nguoàn bao goàm: taûi löôïng chaát oâ nhieãm, toác ñoä vaø nhieät ñoä khí 
thaûi, chieàu cao vaø ñöôøng kính ñænh cuûa nguoàn, baûn chaát cuûa khí thaûi… 

- Taûi löôïng chaát oâ nhieãm: laø khoái löôïng chaát oâ nhieãm thaûi ra ngoaøi khí quyeån.  

Ñaây laø yeáu toá coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán quaù trình phaùt taùn chaát oâ nhieãm trong khí 
quyeån. Taûi löôïng chaát oâ nhieãm caøng lôùn coù nghóa laø chaát oâ nhieãm thaûi ra khí quyeån 
caøng nhieàu vaø möùc ñoä oâ nhieãm caøng taêng. 

-    Toác ñoä cuûa khí thaûi: laø vaän toác cuûa khí thaûi tröôùc khi thoaùt ra khoûi nguoàn.  

Thoâng thöôøng ñoù laø vaän toác cuûa khí thaûi tính theo ñöôøng kính ñænh cuûa nguoàn. 
Vaän toác khí thaûi caøng lôùn thì phaùt taùn chaát oâ nhieãm caøng xa vaø ngöôïc laïi. 

-    Nhieät ñoä cuûa khí thaûi: laø nhieät ñoä cuûa khí thaûi trong oáng khoùi tröôùc khi thaûi ra khí 
quyeån.  

Nhieät ñoä cuûa khí thaûi caøng lôùn daãn ñeán ñoä cheânh nhieät ñoä giöõa khí thaûi vaø 
khoâng khí beân ngoaøi caøng lôùn  vaø cuoái cuøng chuùng taïo ra ñoä cheânh aùp suaát giöõa khí 
thaûi vaø khoâng khí beân ngoaøi caøng lôùn thuùc ñaåy quaù trình phaùt taùn caøng xa hôn. 

-     Chieàu cao cuûa nguoàn: laø chieàu cao tính töø maët ñaát ñeán ñænh cuûa oáng khoùi.  

Chieàu cao cuûa nguoàn coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán quaù trình phaùt taùn cuûa chaát oâ 
nhieãm. Chieàu cao cuûa nguoàn caøng lôùn thì chaát oâ nhieãm phaùt taùn caøng xa vaø ngöôïc 
laïi. Tuy nhieân, vieäc naâng cao chieàu cao cuûa nguoàn ñeå pha loaõng khí thaûi cuõng coù giôùi 
haïn do chuùng coøn phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá kinh teá, kyõ thuaät khi xaây döïng noù. 

-    Ñöôøng kính ñænh cuûa nguoàn: laø ñöôøng kính trong cuûa oáng khoùi. Neáu oáng khoùi coù 
daïng hình coân thì ñoù laø ñöôøng kính trong taïi ñænh oáng khoùi. 

Thoâng soá naøy coù lieân quan ñeán löu löôïng vaø toác ñoä chuyeån ñoäng cuûa khí thaûi 
tröôùc khi ra khoûi oáng khoùi. Ñöôøng kính cuûa oáng khoùi caøng nhoû thì toác ñoä khí thaûi 
caøng lôùn vaø quaù trình phaùt taùn caøng xa vaø ngöôïc laïi. 

-     Baûn chaát cuûa khí thaûi: laø keå ñeán caùc tính chaát vaät lyù, hoaù hoïc cuûa chaát oâ nhieãm.  

Caùc tính chaát naøy cuõng coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán quaù trình phaùt taùn cuûa chaát oâ nhieãm 
trong khí quyeån. Ví duï, vôùi chaát khí thì thöôøng phaùt taùn xa hôn chaát loûng; caùc chaát coù 
troïng löôïng lôùn thì deã xaûy ra caùc quaù trình sa laéng khoâ, sa laéng öôùt hôn caùc chaát coù 
troïng löôïng beù. Caùc loaïi coù khi coù noàng ñoä buïi cao vaø kích thöôùc haït lôùn thì thöôøng 
phaùt taùn gaàn hôn, caùc haït buïi sau khi ra khoûi oáng khoùi seõ bò sa laéng khoâ vaø sa laéng 
raát nhanh hôn keát quaû laø chuùng rôi gaàn oáng khoùi hôn. 

4.1.2. Nhoùm yeáu toá veà khí töôïng thuyû vaên 

Noùi ñeán caùc  yeáu toá veà khí töôïng thuyû vaên laø keå ñeán söï aûnh höôûng cuûa caùc yeáu 
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toá nhö: toác ñoä chuyeån ñoäng cuûa khoâng khí trong khí quyeån (toác ñoä gioù); ñoä aåm cuûa 
khoâng khí, nhieät ñoä cuûa khoâng khí, cöôøng ñoä böùc xaï maët trôøi vaø cuoái cuøng laø ñoä che 
phuû cuûa maây treân baàu trôøi. 

- Toác ñoä gioù: laø toác ñoä chuyeån ñoäng cuûa khoâng khí trong khí quyeån do cheânh 
leäch aùp suaát cuûa khoâng khí giöõa caùc vuøng vôùi nhau.  

Thöïc chaát toác ñoä chuyeån ñoäng cuûa khoâng khí luoân bieán ñoåi theo caû chieàu ñöùng 
vaø chieàu ngang laøm xaùo troän taàng khí quyeån vaø daãn ñeán xaùo troän söï phaùt taùn, pha 
loaõng khí thaûi trong khí quyeån. Ñaây laø yeáu toá quan troïng nhaát laøm cho khí quyeån 
khoâng oån ñònh, luoân luoân bieán ñoåi. Ñaây laø nhaân toá raát quan troïng ñeå xaùc ñònh  ñoä 
beàn vöõng khí quyeån trong moâ hình tính toaùn. Thoâng thöôøng neáu trong cuøng moät ñieàu 
kieän nhö nhau, neáu toác ñoä gioù caøng lôùn thì khaû naêng phaùt taùn vaø pha loaõng khí thaûi 
caøng cao.  

- Ñoä aåm cuûa khoâng khí: laø löôïng hôi nöôùc chöùa trong khoâng khí.  

Löôïng hôi nöôùc chöùa trong khoâng khí phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä vaø phaân aùp suaát 
cuûa hôi nöôùc. Trong ñieàu kieän bình thöôøng hôi nöôùc chöùa trong khí quyeån ôû traïng 
thaùi chöa baõo hoaø, gaëp khi trôøi möa ñoä aåm cuûa khoâng khí taêng leân, neáu trôøi möa laâu 
khoâng khí coù theå ñaït traïng thaùi baõo hoaø. Khoâng khí coù ñoä aåm caøng thaáp thì khaû naêng 
phaùt taùn, pha loaõng khí thaûi caøng cao vaø ngöôïc laïi. Vôùi nhöõng ngaøy trôøi naéng thì khí 
thaûi phaùt taùn toát hôn nhöõng ngaøy trôøi aåm thaáp hoaëc vuøng coù nhieàu söông muø. Tuy 
nhieân, cuõng phaûi thaáy theâm raèng khi ñoä aåm khoâng khí cao töùc laø löôïng hôi nöôùc 
trong khí quyeån nhieàu seõ giuùp cho quaù trình sa laéng öôùt hoaëc caùc phaûn öùng hoaù hoïc 
giöõa caùc chaát oâ nhieãm haùo nöôùc vôùi hôi nöôùc coù trong khí quyeån nhanh hôn. Ñieàu 
naøy daãn ñeán vieäc laøm giaûm noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong khí quyeån nhöng laïi laøm 
taêng noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc möa. Ñieàu naøy cuõng lyù giaûi taïi sao ôû 10 
phuùt ñaàu cuûa traän möa noàng ñoä SO4

2- thöôøng laïi raát cao.  

- Böùc xaï maët trôøi vaø ñoä maây che phuû: thöïc chaát hai yeáu toá naøy aûnh höôûng cuõng 
khoâng ít ñeán quaù trình phaùt taùn chaát oâ nhieãm. Tuy nhieân, möùc ñoä cuûa noù thaáp hôn 
caùc yeáu toá neâu treân. 

- Nhieät ñoä khoâng khí: laø ñaïi löôïng bieåu thò möùc ñoä noùng hay laïnh cuûa khoâng 
khí.  

Yeáu toá naøy coù lieân quan ñeán quaù trình phaùt taùn chaát oâ nhieãm thoâng qua hieäu soá nhieät 
ñoä giöõa khí thaûi vaø khoâng khí trong khí quyeån nhö ñaõ trình baøy ôû treân. 

4.1.3. Caùc yeáu toá veà ñòa hình 

AÛnh höôûng cuûa caùc yeáu toá ñòa hình khoâng keùm phaàn quan troïng  ñoái vôùi quaù 
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trình phaùt taùn chaát oâ nhieãm trong khí quyeån. Ñoù laø aûnh höôûng cuûa caùc coâng trình, 
nhaø cöûa, caây coái hoaëc ñoài, nuùi xung quanh nguoàn thaûi ñang xeùt. Söï aûnh höôûng naøy 
khoâng nhöõng chæ ñoái vôùi chieàu cao maø ngay caû vôùi chieàu roäng cuûa caùc coâng trình, 
nhaø cöûa cuõng aûnh höôûng khoâng keùm phaàn quan troïng. 

Trong quaù trình tính toaùn phaùt taùn chaát oâ nhieãm aûnh höôûng cuûa yeáu toá naøy ñöôïc 
ñaùnh giaù thoâng qua vieäc xaùc ñònh ñoä beàn vöõng khí quyeån cuûa khu vöïc ñaët nguoàn. 

4.2. PHÖÔNG TRÌNH PHAÙT TAÙN CHAÁT OÂ NHIEÃM 

4.2.1. Lyù thuyeát khueách taùn chaát oâ nhieãm (daïng khí vaø daïng lô löûng) trong khí 
quyeån 

a) Phöông trình vi phaân cô baûn cuûa quaù trình khueách taùn chaát oâ nhieãm daïng khí 
vaø daïng lô löûng trong khí quyeån ñöôïc duøng laøm cô sôû cho moïi tính toaùn toaùn hoïc veà 
quaù trình naøy laø xuaát phaùt töø phöông trình coå ñieån veà daãn nhieät trong vaät raén [ 
F.Pasquill Noel de nevers ]. 

 Trong tröôøng hôïp ta ñang xem xeùt ôû ñaây laø doøng khí chaûy roái, phöông trình 
bieåu dieãn noàng ñoä chaát oâ nhieãm khoái löôïng cuûa chaát ñoù treân ñôn vò theå tích taïi moät 
ñieåm coù toïa ñoä x, y, z coù daïng nhö sau: 

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟∂τ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠
x y z

c c cK K K
x x x y z z

 (4.1 )  

trong ñoù : 

 c – noàng ñoä chaát oâ nhieãm, (g/m3) 

 τ - thôøi gian, (s) 

 Kx, Ky, Kz – Laàn löôït laø heä soá khueách taùn roái theo phöông x, y, z moät caùch 
töông öùng. 

 Ñeå dieãn giaûi phöông trình vi phaân neâu treân ñaàu tieân ta choïn ñieåm quan saùt di 
ñoäng theo truïc cuûa luoàng khoùi (h.4.1). Ñoù laø phöông phaùp ñieåm quan saùt Lagrange 
(Lagrangian viewpoint). Töø ñieåm quan saùt naøy, maët ngöôøi quan saùt coù caûm giaùc maët 
ñaát chuyeån ñoäng veà phía ngöôïc laïi chieàu gioù gioáng nhö khi ta nhìn töø maùy bay xuoáng 
döôùi. 
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Hình 4.1. Phaùt taùn chaát oâ nhieãm theo chieàu gioù 

Ta baét ñaàu “bay” vaø quan saùt töø phía ñaàu gioù cuûa nguoàn phaùt thaûi (oáng khoùi), do 
ñoù ta coù theå giaû thuyeát noàng ñoä ban ñaàu cuûa chaát oâ nhieãm C0=0 (Neáu C0 # 0  ta phaûi 
coäng vaøo keát quaû tính toaùn ñöôïc ôû ñaây ñeå ñaùnh giaù noàng ñoä oâ nhieãm ñöôïc chính xaùc 
hôn). Khi “bay” qua saùt ngang beân treân oáng khoùi ta quan saùt thaáy noàng ñoä ôû ñoù laø 
cöïc ñaïi, sau ñoù caøng ra xa oáng khoùi theo chieàu gioù luoàng khoùi caøng môû roäng, noàng 
ñoä chaát oâ nhieãm caøng giaûm daàn do coù hieän töôïng hoøa troän bôûi khueách taùn roái. 

Ta xem xeùt moät khoái nhoû hình hoäp coù caïnh laø Δx, Δy vaø Δz ôû gaàn truïc cuûa luoàng 
khoùi vaø thieát laäp döï caân baèng vaät chaát xaûy ra trong khoái hình hoäp naøy. 

Giaû thieát raèng chaát oâ nhieãm khoâng ñöôïc sinh ra, cuõng khoâng bò phaân huûy tieâu 
hao trong khí quyeån, töùc laø khoâng coù caùc phaûn öùng hoùa hoïc cuõng nhö khoâng xaûy ra 
caùc quaù trình sa laéng khoâ, sa laéng öôùt, ta coù theå vieát: 

 

 

(…2) 

 

Löôïng vaät chaát tích tuï trong ñôn vò thôøi gian laø vi phaân theo thôøi gian cuûa löôïng 
tích tuï, töùc  tích soá cuûa noàng ñoä vaø theå tích. Nhö vaäy ta coù: 

 

 

 

Löôïng vaät chaát 
tích tuï trong khoái 
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 ÔÛ ñaây khoâng coù doøng khí chuyeån ñoäng ñi vaøo cuõng nhö ñi ra khoûi khoái hình 
hoäp vì khoái hình hoäp cuøng vôùi ngöôøi quan saùt chuyeån ñoäng theo ñuùng vaän toác cuïc boä 
cuûa gioù. Tuy nhieân, ôû ñaây vaãn xaûy ra söï chuyeån ñoäng cuûa doøng vaät chaát ñi qua 6 maët 
cuûa khoái hình hoäp do coù hoøa troän bôûi khueách taùn roái maø cöôøng ñoä cuûa noù treân 1 ñôn 
vò dieän tích coù theå xem laø tyû leä thuaän vôùi bieán thieân noàng ñoä C treân phöông phaùp 
tuyeán n cuûa tieát dieän xem xeùt: 

 

 

 

 

trong ñoù:  

K – Heä soá tyû leä ñöôïc goïi laø heä soá khueách taùn roái. Vì doøng vaät chaát coù ñôn vò laø 
(g/m2.s),                         neân heä soá khueách taùn K coù thöù nguyeân laø m2/s –  

ñuùng nhö thöù nguyeân cuûa heä soá daãn nhieät ñoä trong phöông trình daãn nhieät. 

  n – khoaûng caùch theo phöông phaùp tuyeán cuûa tieát dieän xem xeùt, cuï theå laø x ñoái 
vôùi tieát dieän Δy, Δz, y - Δx Δy vaø z - ΔxΔy. 

Daáu – trong bieåu thöùc, (4.4)  coù nghóa doøng vaät chaát ñi töø phía noàng ñoä cao sang 
phía noàng ñoä thaáp. 

AÙp duïng bieåu thöùc (4.4) ñoái vôùi hai maët cuûa hình hoäp tröïc giao vôùi chieàu x, ta 
coù: 

 

 

 

 

 Töông töï nhö treân ta vieát caùc bieåu thöùc cuøng loaïi (3.5) ñoái vôùi 4 maët coøn laïi 
cuûa khoái hình hoäp, sau ñoù coäng laïi vaø caân baèng vôùi veá phaûi cuûa ñaúng thöùc (4.3), ta 
thu ñöôïc: 

Doøng vaät chaát do hoøa troän treân 
ñôn vò dieän tích cuûa tieát dieän 
xem xeùt trong ñôn vò thôøi gian 
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 maø 2
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 Töông töï nhö vaäy ñoái vôùi caùc soá haïng thöù hai vaø thöù ba cuûa phöông trình 
(4.6), cuoái cuøng ta coù: 
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 (4.8) 

 Töø thöïc nghieäm ngöôøi ta thaáy raèng, heä soá khueách taùn roái trong khí quyeån theo 
caùc phöông x, y vaø z khoâng gioáng nhau, do ñoù ta caàn theâm vaøo heä soá K trong phöông 
trình treân  caùc chæ soá chaân x, y, z moät caùch töông öùng: Kx, Ky, Kz vaø töø ñoù ta thu ñöôïc 
daïng phöông trình (4.1) ñaõ neâu treân ñaây. 

 

b) Caùc phöông trình khueách taùn moät chieàu, hai chieàu vaø ba chieàu. 

Nhö treân ñaõ noùi, phöông trình (4.1) hoaëc (4.8) coù daïng hoaøn toaøn gioáng vôùi 
phöông trình daãn nhieät trong vaät raén. Quaù trình khueách taùn cuõng gioáng nhö quaù trình 
daãn nhieät coù theå dieãn ra trong khoâng gian moät chieàu, hai chieàu hoaëc ba chieàu. 

Ví duï:  Ñeå minh hoïa cho tröôøng hôïp daãn nhieät moät, hai hoaëc ba chieàu coù theå 
neâu ra moät caùch cuï theå laø: Daãn nhieät treân 1 daây kim loaïi maûnh (moät chieàu); daãn 
nhieät treân moät taám kim loaïi moûng vaø phaúng (hai chieàu) vaø daãn nhieät trong moät khoái 
kim loaïi hình hoäp (ba chieàu) khi coù nguoàn nhieät caáp vaøo moät ñieåm naøo ñoù cuûa caùc 
vaät theå daïng sôïi, daïng taám hoaëc daïng khoái noùi treân (xem hình 4.2). 

Hình 4.2. Minh hoaï hieän töôïng lan truyeàn  
moät chieàu (a), hai chieàu (b) vaø ba chieàu (c) 

Lôøi giaûi cuûa phöông trình (4.1) hoaëc (4.8 ) cho tröôøng hôïp moät, hai hoaëc ba 
chieàu ñaõ ñöôïc trình baøy raát tæ myû trong caùc giaùo trình truyeàn nhieät cuûa caùc taùc giaû TS 
Hoaøng Ñình Tín, TS Buøi Haûi… cuï theå laø: 

Ñoái vôùi baøi toaùn moät chieàu: 
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Ñoái vôùi baøi toaùn hai chieàu: 
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Ñoái vôùi baøi toaùn ba chieàu: 
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Trong caùc coâng thöùc treân: 

Q- laø taûi löôïng phaùt thaûi chaát oâ nhieãm taïi nguoàn ñieåm töùc thôøi , (g/s). 

4.3. MOÄT SOÁ COÂNG THÖÙC TÍNH TOAÙN KHUEÁCH TAÙN  

 Caùc coâng thöùc tính toaùn khueách taùn ñöôïc aùp duïng roäng raõi tröôùc ñaây ñeå ñaùnh 
giaù söï phaân boá noàng ñoä chaát oâ nhieãm xuoâi theo chieàu gioù cuûa caùc nguoàn ñieåm lieân 
tuïc (nguoàn hoaït ñoäng lieân tuïc) laø do Sutton (1932, 1947a, 1947b) vaø Bosanquet vaø 
Pearson (1936) ñeà xuaát treân cô sôû lyù thuyeát khueách taùn chuaån Taylor G.I (1915) vaø 
Shmidt W. (1917) vôùi phöông trình  vi phaân töông töï  nhö phöông trình (4.1)  nhöng 

veá traùi coù theâm thaønh phaàn 
x
Cu
∂
∂  ñeå keå ñeán yeáu toá vaän toác gioù trung bình u  thoåi 

theo höôùng song song truïc x vôùi tröôøng hôïp quan saùt ñieåm coá ñònh  

4.2.1. Coâng thöùc cuûa Bosanquet vaø Pearson (1936) 

 Coâng thöùc xaùc ñònh noàng ñoä chaát oâ nhieãm treân maët ñaát cuûa Bosanquet vaø Pearson 
coù daïng nhö sau [Ara pollection Hangbook]: 
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Trò soá noàng ñoä cöïc ñaïi Cmax treân maët ñaát: 
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⎞
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⎝

⎛
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uq
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C 222/12

2/3

max 216,02
π                                 

 Khoaûng caùch töø nguoàn (chaân oáng khoùi) ñeán vò trí coù noàng ñoä cöïc ñaïi Cmax treân 
maët ñaát  

(4.13)
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p
xC 2max

Η
=                    (4.14) 

 Trong caùc coâng thöùc treân ngoaøi caùc kyù hieäu ñaõ bieát coøn coù  

M: taûi löôïng cuûa chaát oâ nhieãm taïi nguoàn ñieåm lieân tuïc  (g/s) 

 H: chieàu cao hieäu quaû cuûa nguoàn thaûi daïng oáng khoùi, (m.) 

p, q – laàn löôït laø heä soá khueách taùn theo chieàu ñöùng vaø chieàu ngang ñöôïc xaùc 
ñònh baèng thöïc nghieäm vaø laø heä soá khoâng thöù nguyeân. Trò soá p thay ñoåi trong phaïm 
vi töø 0,02 ÷ 0,1 vaø trò soá q = 0,04 ÷ 0,16 tuøy theo möùc ñoä roái cuûa khí quyeån töø yeáu 
ñeán maïnh. 

Giaù trò trung bình cuûa caùc heä soá p vaø q öùng vôùi möùc ñoä roái trung bình cuûa khí 
quyeån… coù theå nhaän p = 0,05 vaø q = 0,08. 

e – cô soá logarit töï nhieân (e = 2,7183). 

4.2.2. Coâng thöùc cuûa Sutton (1947 b) 

Söû duïng lyù thuyeát khueách taùn cuûa Taylor G.I vaø giaû thieát raèng söï phaân boá noàng 
ñoä chaát oâ nhieãm do luoàng khoùi lan toûa ra moâi tröôøng xung quanh laø tuaân theo luaät 
phaân phoái chuaån Gauss, Sutton O.G ñaõ tìm ra coâng thöùc xaùc ñònh noàng ñoä taïi ñieåm 
coù toïa ñoä x, y, z xuoâi theo chieàu gioù [A.C Stern Air Pellution].  
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ÔÛ taïi maët ñaát (z = 0), coâng thöùc treân trôû thaønh: 
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Trò soá noàng ñoä cöïc ñaïi :  
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vaø khoaûng caùch töø nguoàn ñeán vò trí coù Cmax: 
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                (4.17) 

 Trong caùc coâng thöùc treân caùc heä soá Sz vaø Sy coù yù nghóa töông töï nhö caùc heä soá 
p vaø q trong coâng thöùc (4.12) cuûa Bosanquet vaø Pearson nhöng thöù nguyeân cuûa 
chuùng laø (ñoä daøi )n/2 , trong ñoù n – laø heä soá phuï thuoäc vaøo ñoä bieán thieân nhieät ñoä theo 
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chieàu cao. 

Trò soá Sy , Sz vaø n trong  coâng thöùc Sutton ñöôïc cho ôû baûøng (4.1).  

Baûng 4.1: Caùc heä soá khueách taùn roái (xoaén) toång quaùt cuûa Sutton O. G [A.C 
Stern,Vol.1,1962] 

Heä soá Sy = Sz, mn/2 

Ñoä cao treân maët ñaát, m 
Thöù 

töï 

 

Ñieàu kieän oån ñònh cuûa khí quyeån 
N 

25 50 75 100 

1 Nhieät ñoä giaûm maïnh theo ñoä cao  0,02 0,21 0,17 0,16 0,12 

2 Nhieät ñoä giaûm nheï hoaëc khoâng khí 
thay ñoåi 

0,25 0,12 0,10 0,09 0,07 

3 Nghòch nhieät trung bình 0,33 0,08 0,06 0,05 0,04 

4 Nghòch nhieät maïnh 0,50 0,06 0,05 0,04 0,03 

4.2.3. So saùnh caùc coâng thöùc cuûa Bosanquet vaø Pearson (4.12,13) vaø cuûa Sutton 
(4.15,16) 

 Töø caùc coâng thöùc (4.13) vaø (4.16) ta thaáy raèng neáu giaû thieát tyû soá 
q
p vaø 

y

z

S
S

 laø 

baèng nhau thì giaù trò Cmax tính theo hai coâng thöùc neâu treân chæ leäch nhau khoaûng ≈ 
8,5 % ôû caùc heä soá : 0,216 ôû coâng thöùc (4.13) vaø 0,234 ôû coâng thöùc (4.16 ). Tuy nhieân, 

trong coâng thöùc Sutton  tyû soá 
y

z

S
S

ñöôïc nhaän baèng 1 ñoái vôùi oáng khoùi coù ñoä cao ≥ 25m 

(xem baûng 3.1), trong khi ñoù tyû soá 
q
p coù giaù trò naèm trong khoaûng töø 0,5÷ 0,63, do ñoù 

keát quaû tính ñöôïc theo coâng thöùc cuûa Bosanquet vaø Pearson (4.13) chæ baèng 46 ÷ 
58% trò soá tính ñöôïc theo coâng thöùc Sutton (4.16). 

Ñeå thaáy ñöôïc hình daïng ñöôøng cong phaân boá noàng ñoä treân maët ñaát doïc theo truïc 
gioù (truïc x) ta coù theå bieán ñoåi caùc coâng thöùc (4.12) vaø (4.15) veà daïng khoâng thöù 
nguyeân vôùi caùc haøm vaø bieán tyû ñoái : 

Μ

=
x
xx                              (4.18) 

vaø                              =
max

CC
C

                                                                               (4.19) 
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Töø (3.12) ÷ (3.14) vaø (3.15) ÷ (3.17) Ta thu ñöôïc moät caùch töông öùng: Bosanquet 

vaø Pearson                   ]/)1(2exp[)( 2
0 xxxC y −= −

=                                              (4.20) 

Sutton :                    ])(1exp[)( 22
0

−−
= −= nn

y xxC                                              (4.21) 

Treân hình 4.3 laø caùc ñöôøng bieåu dieãn veõ theo caùc phöông trình (4.20)vaø (4.21). 
Moät khi caùc trò soá Cmax vaø xM ñaõ ñöôïc xaùc ñònh theo (4.13) vaø (4.14) hoaëc theo (4.16) 
vaø (4.17) thì caùc trò soá C khaùc treân truïc gioù coù theå xaùc ñònh ñöôïc moät caùch deã daøng 
nhôø bieåu ñoà neâu treân. 

Hình 4.3. Biểu đồ nồng độ không thứ nguyên dọc theo trục gió 

Töø caùc coâng thöùc tính toaùn noàng ñoä chaát oâ nhieãm treân maët ñaát neâu treân ta coù theå 
ruùt ra moät soá keát luaän sau ñaây: 

1. Noàng ñoä oâ nhieãm tyû leä thuaän baäc nhaát vôùi cöôøng ñoä phaùt thaûi 

2. Noùi chung, söï pha loaõng khí thaûi baèng caùch hoøa troän theâm khoâng khí vaøo khí 
thaûi khoâng coù taùc duïng ñaùng keå ñeán vieäc giaûm noàng ñoä oâ nhieãm treân maët ñaát. Theâm 
khoâng khí ñeå pha loaõng khí thaûi seõ laøm taêng chieàu cao hieäu quaû cuûa oáng khoùi do vaän 
toác thoaùt khí ôû mieäng oáng khoùi taêng. Ñieàu naøy coù yù nghóa khi vaän toác gioù beù. Maët 
khaùc, khi pha loaõng khí thaûi thì nhieät ñoä cuûa noù seõ giaûm vaø do ñoù ñoä naâng cao luoàng 
khoùi do nhieät seõ giaûm. Toùm laïi, söï pha loaõng coù taùc duïng tröïc tieáp ñeán söï giaûm noàng 
ñoä chaát oâ nhieãm trong luoàng khoùi ôû vuøng gaàn oáng khoùi. 

3. Chieàu cao hieäu quaû cuûa oáng khoùi goàm ba thaønh phaàn: chieàu cao hình hoïc h, 
ñoä naâng luoàng khoùi do vaän toác thoaùt Δhv vaø ñoä naâng luoàng khoùi do cheânh leäch nhieät 
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ñoä Δht: H = h + Δhv + Δht.  

4. Khi ñoä cao hieäu quaû cuûa oáng khoùi töông ñöông nhau thì noàng ñoä oâ nhieãm ôû 
cuoái höôùng gioù tyû leä nghòch vôùi vaän toác gioù. Vaän toác gioù taêng gaáp ñoâi thì noàng ñoä oâ 
nhieãm treân maët ñaát giaûm khoaûng 1,5 laàn. 

5. Caùc coâng thöùc xaùc ñònh noàng ñoä treân maët ñaát thu ñöôïc vôùi giaû thieát maët ñaát 
baèng phaúng aûnh höôûng cuûa ñòa hình khoâng baèng phaúng coù theå ñöôïc keå ñeán baèng caùc 
heä soá hieäu chænh ñoä cao hieäu quaû cuûa oáng khoùi. 

6. Vò trí treân maët ñaát coù noàng ñoä cöïc ñaïi Cmax laø haøm soá cuûa ñoä oån ñònh khí 
quyeån. Trong ñieàu kieän khoâng oån ñònh vò trí coù Cmax naèm gaàn oáng khoùi; ngöôïc laïi, 
khi khí quyeån caøng oån ñònh vò trí coù Cmax caøng naèm xa oáng khoùi. 

4.4. COÂNG THÖÙC XAÙC ÑÒNH SÖÏ PHAÂN BOÁ NOÀNG ÑOÄ CHAÁT OÂ 
NHIEÃM THEO LUAÄT PHAÂN PHOÁI CHUAÅN GAUSS 

4.4.1. Coâng thöùc cô sôû 

Theo moâ hình luoàng khoùi cuûa Pasquill vaø Gifford löôïng chaát oâ nhieãm trong 
luoàng khoùi coù theå ñöôïc xem nhö toång hôïp cuûa voâ soá caùc khoái phuït töùc thôøi, nhöõng 
khoái phuït ñoù ñöôïc gioù mang ñi vaø daàn daàn nôû roäng ra khi ra xa oáng khoùi gioáng nhö 
moät oå baùnh mì ñöôïc caét ra thaønh nhieàu laùt moûng  vaø xeáp luoàng keà meùp leân nhau (h 
4.4). 

 Löôïng chaát oâ nhieãm trong töøng laùt moûng cuûa luoàng khoùi coù theå ñöôïc xem laø 
nhö nhau, töùc laø coù qua söï trao ñoåi ñöôïc chaát töø laùt naøy sang laùt noï keà beân nhau treân 
truïc x. Töø caùch laäp luaän ñoù, baøi toaùn lan truyeàn chaát oâ nhieãm ôû ñaây laø baøi toaùn hai 
chieàu vaø do ñoù ta choïn coâng thöùc (4.10) ñeå aùp duïng cho tröôøng hôïp naøy. 

 Neáu ta thieát laäp söï caân baèng vaät chaát trong töøng “laùt” khoùi coù beà daøy 1m theo 
chieàu x vaø caùc chieàu y, z laø voâ cöïc khi caùc “laùt “ khoùi chuyeån ñoäng cuøng vôùi vaän toác 

gioù u thì thôøi gian ñeå töøng laùt ñi qua khoûi oáng khoùi laø 
u
m1  vaø do ñoù löôïng chaát oâ 

nhieãm chöùa trong “laùt” khoùi seõ laø 
u

xQ 1
Μ= .  

Hình 4.4. Söï phaùt trieån cuûa luoàng khoùi phuït 

Ngoaøi ra, caàn löu yù laø baøi toaùn hai chieàu ôû ñaây laø chieàu y vaø chieàu z thay vì cho 
chieàu x vaø y trong coâng thöùc (4.10). 

u
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Hình 4.4. Sự phát triển của luồng khói phụt 

Töø nhöõng ñieàu noùi treân, coâng thöùc (4.10) seõ trôû thaønh:  
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Tieáp theo neáu ñaët:  

,= σ2
y y

uK 0 5
x

                            (4.23) 

,= σ2
z z

uK 0 5
x

            (4.24) 

vaø                           τ = x
u

                                                              (4.25) 

trong ñoù: 

σy vaø  σz ñöôïc goïi laø heä soá khueách taùn theo phöông ngang vaø phöông ñöùng coù 
thöù nguyeân laø ñoä daøi m (vì Ky, Kz coù thöù nguyeân laø m2/s). 

Sau khi thay theá ba ñaúng thöùc (4.23); (4.24); (4.25) treân vaøo phöông trình  (4.22) 
ta seõ thu ñöôïc: 
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 Ñaây laø coâng thöùc cô sôû cuûa moâ hình lan truyeàn chaát oâ nhieãm theo luaät phaân 
phoái chuaån Gauss maø ngöôøi ta quen goïi taét laø “moâ hình Gauss” cô sôû. 

4.4.2. Dieãn giaûi coâng thöùc cô sôû baèng phöông phaùp phaân tích thöù nguyeân  

Coâng thöùc (4.26) coøn coù theå ñöôïc dieãn giaûi baèng phöông phaùp phaân tích thöù 
nguyeân nhö sau. 

Töø mieäng oáng khoùi chaát oâ nhieãm ñöôïc gioù mang ñi theo truïc x truøng vôùi höôùng 
gioù vôùi vaän toác baèng vaän toác gioù  u (m/s). Neáu löôïng phaùt thaûi chaát oâ nhieãm Μ (g/s) 
laø khoâng ñoåi theo thôøi gian thì maät ñoä cuûa chaát oâ nhieãm treân taát caû caùc maët caét tröïc 

giao vôùi truïc gioù (cuõng laø truïc luoàng khoùi) seõ baèng ( / )Μ
±g m

u
 (h4.5) 

Cöôøng ñoä phaùt thaûi M = 4 ñôn vò / s   
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Khoaûng caùch doïc theo truïc gioù x(m) 

Hình 4.5 : Sô ñoà minh hoaï aûnh höôûng cuûa vaän toác gioù ñeán noàng ñoä chaát oâ nhieãm do 
nguoàn phaùt thaûi lieân tuïc vaø haèng soá gaây ra 

Neáu giaû thieát chaát oâ nhieãm khoâng coù phaûn öùng hoaù hoïc vôùi khoâng khí xung 
quanh töùc khoâng saûn sinh ra cuõng nhö phaân huûy ñi thì maät ñoä chaát oâ nhieãm treân taát 
caû caùc maët caét truïc giao vôùi truïc gioù ôû moïi khoaûng caùch x ñeàu nhö nhau nhö theå hieän 
ôû hình 4.5 nhöng noàng ñoä chaát oâ nhieãm trong luoàng khoùi thì giaûm daàn khi khoaûng 
caùch x taêng do coù hieän töôïng khueách taùn theo phöông ngang (truïc y) vaø theo phöông 
ñöùng (truïc z). Chính vì vaäy maø luoàng khoùi lan toaû roäng ra chung quanh truïc luoàng. 
Caøng ra xa khoûi truïc luoàng theo phöông y vaø z noàng ñoä caøng giaûm nhoû, töùc noàng ñoä 

nghòch bieán vôùi khoaûng caùch y vaø z. Töø ñoù ta coù theå vieát: C 
zyu

M
..

≈                          

(4.27) 

 Trong ñoù thöù nguyeân cuûa veá phaûi bieåu thöùc (3.27) laø (g/m3) baèng nghieân cöùu lyù 
thuyeát vaø thöïc nghieäm ngöôøi ta thaáy raèng söï phaân boá noàng ñoä treân maët caét tröïc giao 
vôùi truïc luoàng theo chieàu ngang y vaø theo chieàu ñöùng z laø tuaân theo daïng hình 
chuoâng cuûa luaät phaân phoái chuaån Gauss vôùi sai phöông chuaån σ  naøo ñoù (h 4.6). 

 Töø lyù thuyeát xaùc suaát ta bieát bieåu thöùc phaân phoái chuaån Gauss coù daïng: 

/
( )

−ξ σ
ξχ =

σ π

2 221 e
2

 (3.28) 

Hình 4.6. Ñöôøng cong phaân phoái chuaån 
Gauss khi σ = 1 

Hình 4.7. Söï phaân boá noàng ñoä chaát oâ 
nhieãm theo chieàu y vaø z cuûa maët caét tröïc 
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 giao vôùi truïc luoàng khoùi 

Neáu xem xeùt moät maët caét treân giao vôùi luoàng khoùi ta seõ thaáy söï phaân boá cöôøng 
ñoä chaát oâ nhieãm theo chieàu ngang y vaø chieàu ñöùng z cuûa maët caét ñoù coù daïng nhö 
hình veõ (4.7). 

 AÙp duïng bieåu thöùc (4.28) vaøo tröôøng hôïp cuï theå ôû ñaây thì ζ coù theå laø y hoaëc z 

vaø haøm χ (y) , χ (z) nghòch bieán vôùi y  vaø z , do ñoù töø bieåu thöùc (4.27 ) ta coù theå vieát 

thaønh: 

C = ( ) ( ).χ χy z
M
u

= . .
. .

− −
σ σ

π σ σ

2 2
2 2y z

y z
2 2

y z

M e e
2 u

 (4.29 ) 

trong ñoù σy vaø σz laø heä soá khueách taùn theo phöông ngang y vaø phöông ñöùng z vaø laø 
haøm soá cuûa khoaûng caùch x keå töø nguoàn ñeán maët caét xem xeùt. Heä soá σy vaø σz ñöôïc 
xaùc ñònh baèng thöïc nghieäm phuï thuoäc vaøo khoaûng caùch x öùng vôùi caùc ñieàu kieän khí 
haäu khaùc nhau. Chính vì vaäy maø daáu tyû leä trong bieåu thöùc (4.27) ñaõ ñöôïc thay theá 
baèng daáu = ôû ñaúng thöùc (4.29). 

 Bieåu thöùc (4.29) cuõng chính laø bieåu thöùc (4.26) maø ta ñaõ nhaän ñöôïc treân ñaây 
baèng caùch giaûi phöông trình vi phaân ñaïo haøm rieâng cuûa quaù trình khueách taùn. 

4.3.3. Söï bieán daïng cuûa moâ hình Gauss cô sôû  

 Ñieàu caàn löu yù tröôùc tieân laø trong caùc coâng thöùc (4.22 ), (4.26) vaø (4.29) caùc 
toïa ñoä y vaø z ñeàu tính töø ñöôøng truïc cuûa luoàng khoùi. 
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Hình 4.8. Khoaûng caùch theo chieàu ñöùng cuûa caùc ñieåm xem xeùt A vaø B ñeán truïc cuûa 
luoàng thöïc vaø luoàng aûo  

Khi chuyeån veà heä truïc x, y, z maø goác O truøng vôùi chaân oáng khoùi treân maët ñaát thì y 
khoâng thay ñoåi nhöng z phaûi ñöôïc thay theá baèng Z - H  hoaëc H - Z (hình 4.8 ), do ñoù 
caùc coâng thöùc (4.26 ) hoaëc (4.29 ) seõ trôû thaønh: 

( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−= 2

2

2

2

2
exp

2
exp

2 zyzy

HZy
u
MC

σσσσπ
   (4.30) 

 Ngoaøi ra, tuøy thuoäc theo ñoä xa x khi luoàng khoùi nôû roäng ra chaïm maët ñaát thì 
maët ñaát caûn trôû khoâng cho luoàng tieáp tuïc phaùt trieån, ngöôïc laïi, chieàu höôùng khueách 
taùn seõ bò maët ñaát phaûn xaï ngöôïc trôû leân nhö theå coù moät nguoàn aûo ñoái xöùng qua maët 
ñaát ñöôïc xem nhö "taám göông" phaûn chieáu ( h4.8). 

 Ñeå keå ñeán aûnh höôûng cuûa maët ñaát phaûn xaï khueách taùn, noàng ñoä taïi caùc ñieåm 
baát kyø A, B ñöôïc giaû thieát nhö do 2 nguoàn gioáng heät nhau gaây ra, trong ñoù coù moät 
nguoàn thöïc vaø moät nguoàn aûo hoaøn toaøn ñoái xöùng qua maët ñaát ñöôïc xem nhö “taám 
göông” phaûn chieáu (h 4.8). Ñeå keå ñeán aûnh höôûng cuûa maët ñaát phaûn xaï khueách taùn, 
noàng ñoä taïi caùc ñieåm baát kyø A, B ñöôïc giaû thieát nhö do hai nguoàn gioáng heät nhau 
gaây ra, trong ñoù coù moät nguoàn thöïc vaø moät nguoàn aûo hoaøn toaøn ñoái xöùng qua maët 
ñaát. Noàng ñoä taïi ñieåm xem xeùt A vaø B do nguoàn thöïc gaây ra ñöôïc tính baèng coâng 
thöùc (4.30), coøn do nguoàn aûo gaây ra seõ ñöôïc tính baèng coâng thöùc (4.31) sau: 

       ( ) ( )
⎪⎭

⎪
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2
exp
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HZHZy
u
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σσσσσπ
   (4.31)  

Noàng ñoä toång coäng ñöôïc tính töø (4.30 vaø (4.31) seõ laø: 

      ( ) ( )
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 (4.32) 

        

 Ñaây chính laø coâng thöùc tính toaùn khueách taùn chaát oâ nhieãm töø nguoàn ñieåm cao 
lieân tuïc vaø haèng soá theo "moâ hình Gauss" maø cho ñeán ngaøy nay vaãn ñöôïc aùp duïng 
khaù phoå bieán. 

 Khi tính toaùn noàng ñoä chaát oâ nhieãm treân maët ñaát thì Z = 0 vaø coâng thöùc (4.32) 
seõ trôû thaønh: 
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          ( )
22

2

2

2

2

0,, 2
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2
exp
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xzyyzy
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u
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⎛
−=  (4.33 ) 

 Tröôøng hôïp tính söï phaân boá noàng ñoä treân maët ñaát doïc theo truïc gioù (truïc x ), ta 
cho y = 0 vaø thu ñöôïc: 

        ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= 2

2

0,, 2
exp

2 zzy
yx

H
u
MC

σσσπ
 (4.34 ) 

 Ñeå tính noàng ñoä cöïc ñaïi Cmax treân maët ñaát, ta coù theå giaû thieát moät caùch gaàn 
ñuùng raèng tyû soá σy/σz laø khoâng phuï thuoäc vaøo x, töùc haèng soá. Luùc ñoù ta laáy ñaïo haøm 
phöông trình (4.34) theo σz  vaø cho trieät tieâu, ta seõ coù: 

σz(Cmax)  = 
2

H  (4.35 ) 

 Neáu bieát moät quan heä cuûa σz phuï thuoäc vaøo x (xem bieåu ñoà 4.10 hoaëc baûng 
3.2),  ta coù theå tính khoaûng caùch xM(Cmax) töø (4.35), sau ñoù tính σy phuï thuoäc vaøo xM 

baèng bieåu ñoà 3.9 hoaëc 3.2  roài thay vaøo (4.34). 

max = ,
. . . . .

=
π σ σy y

2M 0 1656M
2 eu H u H

 (4.36) 

 Ñieàu caàn löu yù laø caùc coâng thöùc xaùc ñònh noàng ñoä oâ nhieãm cuûa caùc taùc giaû treân 
ñaây cuõng nhö coâng thöùc theo moâ hình Gauss (coâng thöùc 4.32) ñeàu ñöôïc döïa treân cô 
sôû caùc giaû thieát sau ñaây: 

1. Caùc ñieàu kieän oån ñònh: vaän toác gioù vaø cheá ñoä roái khoâng thay ñoåi theo thôøi 
gian. 

2. Doøng chaûy ñoàng nhaát: vaän toác gioù vaø cheá ñoä roái khoâng thay ñoåi theo khoâng gian. 

3. Chaát oâ nhieãm coù tính trô, töùc laø khoâng xaûy ra phaûn öùng hoaù hoïc cuõng nhö 
khoâng laéng ñoïng do troïng löïc. 

4. Coù söï phaûn xaï tuyeät ñoái cuûa beà maët ñaát ñoái vôùi luoàng khoùi, töùc laø khoâng coù 
hieän töôïng maët ñaát haáp thuï chaát oâ nhieãm. 

5. Söï phaân boá noàng ñoä treân maët caét tröïc giao vôùi truïc gioù theo phöông ngang (y) 
vaø phöông ñuùng (z) laø tuaân theo luaät phaân phoái (xaùc suaát) chuaån Gauss. 

6. Vaän toác gioù khaùc khoâng vaø laø haèng soá ñeå cho hieän töôïng khueách taùn theo 
phöông x ñöôïc coi laø khoâng ñaùng keå so vôùi löïc vaän chuyeån vaø loâi cuoán luoàng khoùi veà 
phía tröôùc cuûa gioù. 
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 Maëc daàu coù giaû thieát thöù hai neâu treân nhöng nhieàu taùc giaû vaãn söû duïng vaän toác 
gioù ño ñöôïc ôû caùc traïm khí töôïng thoâng thöôøng ñeå ñoä cao 10m ñeå tính toaùn xem nhö 
ñoù laø vaän toác gioù trung bình keå töø maët ñaát ñeán ñoä cao caùc nguoàn thaûi thoâng thöôøng. 
A.C. Stern laïi cho raèng khi tính noàng ñoä doïc theo truïc luoàng khoùi trong coâng thöùc 
Sutton laáy caùc giaù trò u, Sy, Sz ôû ñoä cao luoàng laø hôïp lyù, nhöng khi tính noàng ñoä treân 
maët ñaát caàn laáy caùc soá lieäu treân ôû lôùp khoâng khí trung gian giöõa maët ñaát vaø truïc 
luoàng. Cuõng coù taùc giaû ñeà nghò duøng vaän toác gioù ôû ñoä cao hieäu quaû cuûa oáng khoùi tính 
ñöôïc töø qui luaät bieán thieân vaän toác gioù theo chieàu cao theo haøm soá muõ  ñeå tính toaùn 
khueách taùn chaát oâ nhieãm. 

  Caàn thaáy raèng nhaän vaän toác gioù ôû ñoä cao naøo ñeå tính toaùn cuõng ñeàu khoâng 
phuø hôïp vôùi noäi dung cuûa giaû thieát thöù hai ñaõ neâu ra treân ñaây. Tuy nhieân, neáu nhaän 
vaän toác gioù do traïm khí töôïng ño ôû ñoä cao 10m ñeå tính toaùn ñoái vôùi nguoàn thaûi cao 
hôn 10m thì vieäc döï baùo noàng ñoä oâ nhieãm treân maët ñaát seõ thieân veà khaû naêng nguy 
hieåm coù theå xaûy ra. 

4.3.4. Heä soá khueách taùn σy vaø σz  

 Ñeå aùp duïng ñöôïc caùc coâng thöùc tính toaùn khueách taùn theo moâ hình Gauss, caàn 
phaûi bieát caùc giaù trò cuûa caùc heä soá σy, σz. 

 Töø caùc bieåu thöùc (4.23) vaø (4.24) ta coù : 

σy = 
/ /.⎛ ⎞ ⎛ ⎞σ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠

1 2 1 2
y z

z
2K x 2K xvaø

u u
 (4.37) 

 Nhö vaäy, σy vaø σz phuï thuoäc vaøo khoaûng caùch x, ñoä roái cuûa khí quyeån vaø vaän 
toác gioù. 

 Pasquill vaø Gifford ñaõ baèng thöïc nghieäm thieát laäp ñöôïc moái quan heä cuûa caùc 
heä soá σy, σz phuï thuoäc vaøo khoaûng caùch x xuoâi theo chieàu gioù öùng vôùi caùc möùc ñoä oån 
ñònh cuûa khí quyeån khaùc nhau A, B, C, D, E vaø F. Moái quan heä treân ñöôïc cho döôùi 
daïng bieåu ñoà (H4.9 vaø 4.10 ). 
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             Hình 4.10. Heä soá khueách taùn ñöùng σz 

 

 

Hình 4.9  Heä soá khueách taùn ngang σy. 
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Ngoaøi daïng bieåu ñoà, Briggs. G, ñaõ gia coâng caùc soá lieäu thöïc nghieäm cuûa Gifford 
thaønh daïng coâng thöùc ñeå aùp duïng ñöôïc thuaän tieän khi tính toaùn, nhaát laø khi caàn laäp 
trình treân maùy tính ñieän töû. 

 Döôùi ñaây laø baûng coâng thöùc tính toaùn σy vaø σz do Briggs G. laäp ñoái vôùi khoaûng 
caùch x töø 100 ñeán 10.000m (baûng 4.2) 

Theo ñònh luaät Martin, caùc coâng thöùc tính σy, σz thay cho bieåu ñoà H4.9 vaø H4.10 
coù daïng nhö sau : 

σy = ax0 ,894 vaø σz = bxc + d  ( 4.38) 

trong ñoù : 

 x:  laø khoaûng caùch xuoâi theo chieàu gioù keå töø nguoàn, tính baèng km. Caùc heä soá a, 
c, d vaø f cho ôû baûng sau ( baûng 4.2 ). 

 Baûng 4.2 : Caùc heä soá a, b, c, d trong coâng thöùc (4.36) 

x ≤  1km x >1km 
Caáp oån ñònh A 

b c d B C d 

A 213 440,8 1,941 9,27 459,7 2,094 -9,6 

B 156 106,6 1,149 3,3 108,2 1,098 2,0 

C 104 61 0,911 0 61 0,911 0 

D 68 33,2 0,725 -1,7 44,5 0,516 -13,0 

E 50,5 22,8 0,678 -1,3 55,4 0,305 -34,0 

F 34 14,35 0,740 -0,35 62,6 0,180 -48,6 

 

 Tính toaùn σy, σz theo coâng thöùc (4.38) cho keát quaû khaù saùt vôùi soá lieäu tra theo 
bieåu ñoà ñoái vôùi caùc caáp D, E, F, tuy nhieân trong moät soá tröôøng hôïp vaãn coù sai soá 
töông ñoái lôùn. Ví duï : ôû caáp oån ñònh B khi x = 2km, sai soá laø -60%. 

Baûng 4.3 :  Coâng thöùc tính toaùn caùc heä soá σy vaø σz  (x tính theo m). 

Caáp oån 

Ñònh theo 
Pasquill 

σy, (m) σz  (m) 

                                Vuøng noâng thoân 
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A 0,22x(1 + 0,0001x )-1/2 0,20x 

B 0,16x(1+0,0001x)-1/2 0,12x 

C 0,11x(1+0,0001x)-1/2 0,08x(1+0,0002x)-1/2 

D 0,08x(1+0,0001x)-1/2 0,06x(1+0,00015x)-1/2 

E 0,06x(1+0,0001x)-1/2 0,03x(1+0,0003x)-1/2 

F 0,04x(1+0,0001x)-1/2 0,016x(1+0,0003x)-1/2 

                               Khu vöïc thaønh phoá 

A-B 0,32x(1+0,0004)-1/2 0,24x(1+0,0001x)1/2 

C 0,22x(1+0,0004x)-1/2 0,20x 

D 0,16x(1+0,0004x)-1/2 0,14x(1+0,0003x)-1/2 

E-F 0,11x(1+0,0004x)-1/2 0,08x(1+0,00015x)-1/2 

 Haïn cheá cuûa caùc coâng thöùc tính σy vaø σz cho ôû baûng 4.3 laø chuùng chæ aùp duïng 
ñöôïc cho khoaûng caùch x = 100 ÷10.000m. Ngoaøi ra, trong nhieàu tröôøng hôïp soá lieäu 
tính ñöôïc theo coâng thöùc cho ôû baûng 3.4 vaø tra theo bieåu ñoà sai leäch nhau khaù nhieàu. 
ví duï trí soá zσ ôû khoaûng caùch x = 1000m öùng vôùi caáp oån ñònh A tính ñöôïc laø 200, 

trong luùc tra bieåu ñoà laø 550, töùc sai soá 275 %. 

 Caùch toát nhaát ñeå ñaït ñoä chính xaùc cao laø duøng phöông phaùp hoài qui ñeå chuyeån 
caùc soá lieäu tra ñöôïc theo bieåu ñoà thaønh coâng thöùc tính toaùn vaø vieát döôùi daïng caùc 
chöông trình chaát oâ nhieãm ñeå phuïc vuï cho vieäc xaây döïng phaàn meàm tính toaùn 
khueách taùn chaát oâ nhieãm. 

   ÔÛ caáp oån ñònh D khi x = 2km, sai soá laø +100% (töùc soá lieäu tra gaáp hai laàn soá 
lieäu tra bieåu ñoà). 

4.3.5 Caùc caáp oån ñònh cuûa khí quyeån 
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 Theo Pasquill vaø Gifford, caùc caáp oån ñònh cuûa khí quyeån coù lieân quan chaët cheõ 
vôùi söï bieán thieân nhieät ñoä khoâng khí theo chieàu cao. Tuyø theo chieàu höôùng vaø möùc 
ñoä thay ñoåi nhieät ñoä theo chieàu cao ta coù caùc tröôøng hôïp ñaúng nhieät, ñoaïn nhieät, sieâu 
nhieät hoaëc nghòch nhieät (hình 4.11) . 

Hình 4.11. Caùc tröôøng hôïp bieán thieân nhieät ñoä khoâng khí theo chieàu cao treân maët ñaát 

 Söï bieán thieân nhieät ñoä theo chieàu cao phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá thôøi tieát nhö 
böùc xaï maët trôøi ban ngaøy, ñoä maây che phuû veà ban ñeâm, vaän toác gioù… 

 ÔÛ baûng 4.4 laø caùc caáp oån ñònh cuûa khí quyeån phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá khí haäu 
khaùc nhau do Pasquill ñeà xuaát öùng vôùi caùc ñöôøng cong σy vaø σz treân caùc bieåu ñoà 
H4.9 vaø H4.10. 

 Baûng 4.4 : Xaùc ñònh caùc caáp oån ñònh cuûa khí quyeån theo Pasquill  
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Böùc xaï maët trôøi ban 
ngaøy 

Ñoä maây che phuû veà  ban ñeâm 

Vaän toác gioù ôû ñoä cao 10m 
(m/s) Maïnh 

> 600 

Vöøa 
35
÷ °60  

Yeáu
°35  

Maây moùng hoaëc 
ñoä maây ≥4/8 

Quang maây hoaëc 
ñoä maây ≤  3/8 

< 2 A A-B B - - 

2-3 A-B B C E F 

3-5 B B-C C D E 

5-6 C C-D D D D 

≥6 C D D D D 

Ghi chuù : 

 1. Caùc caáp oån ñònh A, B, C,… F töông öùng vôùi caùc kyù hieäu vôùi caùc kyù hieäu caùc 
bieåu ñoà hình 4.9 vaø 4.10. 

 2. Ñoä maây ñöôïc xaùc ñònh nhö laø tyû leä vuøng trôøi bò maây phuû so vôùi toaøn boä baàu 
trôøi nhìn thaáy treân ñöoøng chaân trôøi. 

 3. Böùc xaï maët trôøi maïnh öùng vôùi tröôøng hôïp trôøi naéng gaét vaøo buoåi tröa giöõa 
muøa heø hoaëc coù theå coi noù töông öùng vôùi bieân ñoä böùc xaï maët trôøi > 600 

  4. Böùc xaï maët trôøi vöøa laø luùc giöõa buoåi saùng hoaëc coù theå tính töông ñöông khi 
böùc xaï maët trôøi töø 35 – 600  

 5. Böùc xaï maët trôøi yeáu öùng vôùi tröôøng hôïp trôøi naéng vaøo buoåi tröa giöõa muøa 
ñoâng hoaëc khi bieân ñoä böùc xaï maët trôøi < 350. 

 6. Ñieàu kieän trung tính aùp duïng cho tröôøng hôïp trôøi nhieàu maây ban ngaøy hoaëc 
ban ñeâm. 

 7. Khi gioù yeáu (< 2m/s) vaøo ban ñeâm vaø trôøi trong, laø ñieàu kieän hình thaønh 
söông gioù, söï lan toaû theo chieàu ñöùng seõ nhoû hôn nhieàu roõ reät so vôùi caáp F do ñoù ôû 
baûng treân ñeå troáng khoâng xaùc ñònh caáp oån ñònh naøo bôûi vì luoàng khoùi ít coù khaû naêng 
ñi theo moät höôùng nhaát ñònh. 

 8. Ñoái vôùi caùc caáp oån ñònh trung gian A-B, B-C… caùc heä soá σy, σz ñöôïc laáy giaù 
trò trung bình cuûa hai caáp töông öùng. 

 Söï phaân caáp oån ñònh cuûa khí quyeån theo Paquill coøn ñöôïc cuï theå hoaù phuï thuoäc 
theo ñoä cao maët trôøi (hO), löôïng maây taàng thaáp, taàng cao vaø taàng coäng (nT, nC, nO), 
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cuõng nhö söï coù maët cuûa lôùp tuyeát phuû vaø moät soá yeáu toá khaùc trong caùc coâng trình 
nghieân cöùu cuûa Turner (1961), Ulig (1965), Bözov (1974), Mashkov vaø Khatraturov 
(1979),… [Berliand]. 

 ÔÛ baûng 4.5 döôùi ñaây laø moät trong nhöõng hình thöùc phaùt trieån cuûa baûng xaùc ñònh 
caáp oån ñònh cuûa khí quyeån. Trong baûng naøy, ngoaøi caáp 6 (caáp F) ra, coøn theâm moät 
caáp thöù 7 nöõa. 

 Baûng 4.5 : Caáp oån ñònh khí quyeån theo ñoä cao maët trôøi vaø ñoä maây 

Vaän toác gioù m/s Ban ngaøy Ngaøy hoaëc ñeâm Ban ñeâm 

< 2 1 1-2 2-3 4 5-6 6-7 

2-3 1-2 2 3 4 5 5 

3-4 2 2-3 3 4 4 5 

5-6 3 3-4 4 4 4 4 

>6 3 4 4 4 4 4 

4.4 SO SAÙNH KEÁT QUAÛ TÍNH TOAÙN NOÀNG ÑOÄ OÂ NHIEÃM TREÂN 
MAËT ÑAÁT THEO BA PHÖÔNG PHAÙP BOSANQUET, 
PEARSON, SUTTON VAØ "MOÂ HÌNH GAUSS" 

 Ví duï 4.4.1 

 Tính toaùn noàng ñoä chaát oâ nhieãm treân maët ñaát ôû vò trí caùch nguoàn thaûi 2 km naèm 
treân truïc gioù ñi qua nguoàn, cho bieát: 

 Chieàu cao hieäu quaû cuûa nguoàn thaûi H = 100m. 

 Löôïng phaùt thaûi chaát oâ nhieãm M = 500g/s. 

 Vaän toác gioù trung bình u = 5m/s  

 Khí quyeån coù möùc oån ñònh trung bình. 

 Giaûi 

a) Tính theo coâng thöùc cuûa Bosanquet vaø Pearson.  

Nhaän giaù trò trung bình cuûa caùc heä soá khueách taùn ñöùng vaø ngang : p = 0,05, q = 
0,08. 

 AÙp duïng coâng thöùc (4.12), ta coù: 
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C(x,y=0,z=0) = ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−

2000.05,0
100exp

2000.5.08,0.05,0.2
10.500

2
3

π
 

= 2,493.e-1 = 0,917mg/m3. 

b. Tính theo coâng thöùc cuûa Sutton 

 ÖÙng vôùi möùc oån ñònh trung tính töùc laø bieán thieân nhieät ñoä theo chieàu cao laø 
giaûm nheï hoaëc khoâng giaûm, ôû ñoä cao nguoàn thaûi 100m, töø baûng 4.1. ta tra ñöôïc: 

Sy =  Sz =  0,07 vaø n = 0,25 

 AÙp duïng coâng thöùc (4.15b) ta coù: 

                      C(x,y=0,z=0) = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− −− 2)25,02(

2

)25,02(

3

07,0.2000
100exp

2000.5.07,0.07,0.
10.500.2

π
 

      = 21,721.e-3,412 = 0,716mg/m3. 

c. Tính theo coâng thöùc cuûa Pasquill gifford (“ Moâ hình Gauss ")  

 ÖÙng vôùi ñieàu kieän trung tính (caáp oån ñònh D), töø bieåu ñoà hình 4.9 vaø 4.10 ôû ñoä 
xa x = 2000m ta tra ñöôïc caùc heä soá khueách taùn theo chieàu ngang vaø chieàu ñöùng nhö 
sau : 

σy = 139,8m vaø σz = 53,1m 

 thay caùc soá lieäu ñaõ bieát vaøo coâng thöùc (4.34) ta tính ñöôïc.  

  C(x) = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

1,53.2
100exp

1,53.8,139.5.
10.500 23

π
 = 4,288 x e-1,773 = 0,728mg/m3. 

 Noàng ñoä cöïc ñaïi treân maët ñaát Cmax vaø khoaûng caùch xCmax tính ñöoïc ghi ôû baûng 
4.6 sau ñaây: 

Baûng 4.6 : So saùnh keát quaû tính toaùn theo ba phöông phaùp khaùc nhau 

Keát quaû tính toaùn 
Tính trò Phöông phaùp Coâng thöùc tính toaùn 

Cmax, mg/m3 XCmax, m 

1 Bosanquet vaø Pearson (4.13 ) vaø (4.14) 1,350 1000 

2 Sutton (4.16) vaø (4.17) 2,342 4033 

3 Pasquill vaø Gifford ("moâ 
hình Gauss") 

(436 ) vaø (435) 0,810* 3200* 
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 * Chuù thích : Theo coâng thöùc (4.36) xaùc ñònh σz(Cmax) ≈ m7,70
2

100
= . ÖÙng vôùi  

σz = 70,7 duøng bieåu ñoà h4.9 tra ra ñöôïc xCmax = 3200m. Bieát xCmax, duøng bieåu ñoà 
H3.9 tra ra ñöôïc σy = 205m vaø sau ñoù duøng coâng thöùc 4.36 ta tính ra ñöôïc  
Cmax = 0,810mg/m3. 

 Nhaän xeùt : Noàng ñoä chaát oâ nhieãm treân maët ñaát ôû khoaûng caùch x = 2000m doïc 
theo truïc gioù keå töø nguoàn tính theo ba phöông phaùp töông ñoái gaàn nhau, trong ñoù sai 
leäch giöõa keát quaû tính theo Sutton vaø "moâ hình Gauss" laø naèm trong phaïm vi sai soá 
cho pheùp. Ngöôïc laïi, soá lieäu veà Cmax vaø xCmax cuûa 3 phöông phaùp laø khaùc bieät nhau 
töông ñoái lôùn. 

Ví duï 4.4.2 : Ñeå thaáy roõ phaân boá noàng ñoä oâ nhieãm treân maët ñaát doïc theo truïc 
gioù, cuõng nhö treân maët caét tröïc giao vôùi truïc gioù cuûa ba phöông phaùp neâu treân, ta coù 
theå laäp chöông trình tính toaùn vaø veõ bieåu ñoà treân cuøng moät tyû leä xích ñeå coù theå so 
saùnh ñöôïc roõ raøng nhaát. 

 Caùc bieåu ñoà phaân boá noàng ñoä öùng vôùi soá lieäu ñaàu vaøo (soá lieäu nguoàn) khaùc 
nhau cho ôû hình 4.12 ñeán 4.15. 

 Chuù yù : Trong caùc soá lieäu nguoàn duøng ñeå tính toaùn ôû ñaây: H - laø ñoä cao hieäu 
quaû cuûa oáng khoùi. 

 Treân hình 4.12 vaø 4.13 laø caùc ñöôøng cong phaân boá noàng ñoä doïc theo truïc gioù 
vaø treân maët caét tröïc giao vôùi truïc gioù ôû khoaûng caùch x = 3000m cuûa nguoàn coù soá lieäu 
cho ôû ví duï 4.4.1. Caùc ñöôøng cong ñöôïc kyù hieäu Bosanquet vaø Pearson, SUTT - 
Sutton vaø G - Gauss. Caùc keát quaû tính toaùn ôû ví duï 4.4.1 cuõng coù theå ñoïc ñöôïc treân 
caùc ñöôøng cong töông öùng ôû hình 4.12. Trong ñoù caàn löu yù laø caùc trò soá Cmax vaø xCmax 
cuûa phöông phaùp "Gauss" tính theo coâng thöùc laø gaàn ñuùng, do ñoù trò soá ñoïc treân bieåu 
ñoà môùi laø trò soá tính ñöôïc theo coâng thöùc. 

 Caùc ñöôøng cong phaân boá noàng ñoä treân maët caét tröïc giao vôùi truïc gioù (H4.13) 
cho ta thaáy beà roäng cuûa "veät khoùi" tính theo phöông phaùp Sutton raát heïp so vôùi caùc 
phöông phaùp khaùc. 

 Caùc ñöôøng cong treân hình 4.14 töông töï nhö hình 4.12, nhöng laäp cho hai nguoàn 
soá lieäu khaùc nhau (ghi treân bieåu ñoà). Ñieàu ñaëc bieät caàn löu yù ôû ñaây laø neáu giöõ caùc heä 
soá khueách taùn cuûa hai phöông phaùp Bosanquet - Pearson vaø Sutton nhö tröôùc "Moâ 
hình Gauss " chuyeån töø D sang C thì caùc ñöôøng cong phaân boá noàng ñoä treân maët ñaát 
doïc theo truïc gioù cuûa phöông phaùp Bosanqeut - Pearon vaø "Moâ hình Gauss " raát 
gioáng nhau. Nhö  vaäy coù theå ruùt ra keát luaän laø heä soá khueách taùn ñuùng p = 0,05 vaø 
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ngang q = 0,08 trong phöông phaùp Bosanquet - Pearson laø töông öùng vôùi caáp khoâng 
oån ñònh nheï (caáp C) cuûa Pasquill - Gifford. 

 Hình 4.15 laø bieåu ñoà noàng ñoä treân hai maët caét ngang (cross-wind 
concentration). Khaùc nhau x = 1000m vaø x = 1400m cuûa nguoàn soá 1 treân h 4.14 ñöôïc 
taùch rieâng bieät. Ta thaáy ôû caùc maët caét khaùc nhau 2 phöông phaùp Bosanquet - Pearson 
vaø "moâ hình Gauss" cho keát quaû gaàn nhau hôn so vôùi phöông phaùp Sutton. 

 

Hình 4.12. Bieåu ñoà noàng ñoä treân maët ñaát doïc theo gioù 
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Hình 4.13. Bieåu ñoà noàng ñoä treân maët ñaát tröïc giao vôùi truïc gioù 

Hình 4.14. So saùnh bieåu ñoà noàng ñoä doïc theo truïc gioù cuûa hai nguoàn tính theo ba 
phöông phaùp 
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Hình 4.15. Bieåu ñoà noàng ñoä treân hai maët caét tröïc giao vôùi truïc gioù cuûa moät nguoàn 
tính theo ba phöông phaùp 

4.5. CHIEÀU CAO HIEÄU QUAÛ CUÛA OÁNG KHOÙI 

 Vaøo nhöõng naêm 1950 - 1960 treân theá giôùi coù raát nhieàu coâng trình nghieân cöùu 
veà ñoä naâng cao cuûa luoàng khoùi khi thoaùt ra khoûi mieäng oáng khoùi. Phaàn lôùn caùc coâng 
trình nghieân cöùu naøy ñeàu döïa vaøo quan saùt thöïc teá vaø thöïc nghieäm hoaëc keát hôïp giöõa 
lyù thuyeát vaø thöïc nghieäm. 

 Sau ñaây xin neâu ra moät soá coâng thöùc tính toaùn ñoä naâng cao cuûa luoàng khoùi 
ñöôïc aùp duïng roäng raõi nhaát. 

 Treân hình 4.1 ñaõ theå hieän hình daùng cuûa luoàng khoùi. Taïi mieäng oáng, khoùi coù 
moät ñoäng naêng ban ñaàu laøm cho noù xu höôùng boác thaúng ñöùng leân treân. 

 Maët khaùc, do nhieät ñoä cuûa khoùi cao hôn nhieät ñoä khoâng khí xung quanh, luoàng 
khoùi chòu taùc duïng cuûa "löïc noåi" do cheânh leäch nhieät ñoä gaây ra. Cuøng vôùi caùc löïc 
naâng, luoàng khoùi chòu taùc duïng cuûa löïc gioù naèm ngang, do ñoù ñieàu chænh cao nhaát 
cuûa luoàng khoùi seõ naèm caùch xa oáng khoùi moät khoaûng caùch nhaát ñònh naøo ñoù xuoâi 
theo chieàu gioù. Khi ñaõ ñaït ñöôïc ñoä cao aáy töùc laø luùc ñoäng naêng ban ñaàu cuûa luoàng 
khoùi bò trieät tieâu vaø nhieät ñoä khoùi ñaõ trôû neân caân baèng vôùi nhieät ñoä khí quyeån do keát 



http://www.ebook.edu.vn 95

quaû cuûa quaù trình hoøa troän vôùi khoâng khí xung quanh, luoàng khoùi seõ giöõ phöông naèm 
ngang song song vôùi chieàu gioù. 

4.5.1. Coâng thöùc cuûa Davidson  W.F. 

 Döïa vaøo keát quaû thöïc nghieäm tieán haønh treân oáng khí ñoäng ôû Bryant, Davidson 
W.E. ñaõ ñöa ra coâng thöùc sau ñaây - ñöôïc goïi laø coâng thöùc Bryant - Davidson. 

, ⎛ ⎞ω Δ⎛ ⎞Δ = +⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

1 4

khoi

Th D 1
u T

 (4.39). 

 Coâng thöùc treân coù theå ñöôïc phaân bieät thaønh hai thaønh phaàn; 

 Thaønh phaàn ñoä naâng do vaän toác ban ñaàu cuûa khoùi (momentum rise): 
,ω⎛ ⎞Δ = ⎜ ⎟

⎝ ⎠

1 4

vh D
u

 (4.40) 

vaø thaønh phaàn ñoä naâng do söùc noåi gaây ra bôûi cheânh leänh nhieät ñoä ( buoyaney rise): 
,

.ω Δ⎛ ⎞Δ = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

1 4

1
khoi

Th D
u T

 (4.41 ). 

 Trong caùc coâng thöùc treân: 
D - ñöôøng kính cuûa mieäng oáng khoùi, (m) 
w - vaän toác ban ñaàu cuûa luoàng khoùi taïi mieäng oáng khoùi, (m/s) 
u - vaän toác gioù, (m/s) 
Tkhoùi - nhieät ñoä tuyeät ñoái cuûa khoùi taïi mieäng oáng khoùi, (0K) 

TΔ  - cheânh leäch nhieät ñoä giöõa khoùi vaø khoâng khí xung quanh, (0C) hoaëc (0K) 

4.5.2. Coâng thöùc cuûa Bosanquet - Carcy vaø Halton   

 Coâng thöùc cuûa Bosanquet vaø coäng söï ñöôïc döïa treân lyù thuyeát keát hôïp vôùi thöïc 
nghieäm, trong ñoù ñoä naâng do ñoäng naêng vaø ñoä naâng do cheânh leäch nhieät ñoä laø haøm 
soá cuûa khoaûng caùch x keå töø chaân oáng khoùi xuoâi theo chieàu gioù. Caùc coâng thöùc ñöôïc 
xaây döïng cho ñieàu kieän trung tính cuûa khí quyeån. 

 Ñoä naâng cao do ñoäng naêng ban ñaàu: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ
−Δ=Δ

x
h

hh v
vv

max
max 8,01  (4.42 ) 

 Khi x > 2Δ hvmax 

Δhvmax 
.,

,

ω

+
ω

1L4 77 xu u1 0 43
 (4.43) 
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 Ñoä naâng cao do löïc noåi (cheânh leäch nhieät ñoä). 

1
3

11

.
...37,6

Tu
ZTLg

ht
Δ

=Δ  (4.44) 

trong ñoù Z laø haøm soá cuûa X maø: 

X = 
, . .ω1

ux
3 57 L

 (4.45) 

          Khi                   u2 > .Δ
ω

1 1

1

T g Lx
T

 (4.46) 

 Haøm soá Z = f(x) ñöôïc cho döôùi daïng bieåu thöùc (H4.16) 

 Ñoä naâng toång coäng cuûa luoàng khoùi: 

Δ h = Δhv + Δ ht (4.47) 

 Vì chieàu cao hieäu quaû cuûa oáng khoùi: 

H = h + 0,75h (4.48) 

 Trong ñoù coâng thöùc treân ngoaøi nhöõng kí hieäu ñaõ bieát, ta coù: 
 T1: Nhieät ñoä tuyeät ñoái maø taïi ñoù khoái löôïng ñôn vò cuûa khoùi caân baèng vôùi khoái 

löôïng ñôn vò cuûa khoâng khí xung quanh (moät caùch gaàn ñuùng coù theå xem T1 = T x q). 
 L1- löu löôïng khoùi thaûi ôû nhieät ñoä T1, m3/s 
 ΔT1= Tkhoùi - T1 - hieäu soá giöõa nhieät ñoä cuûa khoùi taïi mieäng oáng khoùi vaø nhieät ñoä 

T1 
 g - gia toác troïng tröôøng, m/s2 

Hình 4.16. Haøm soá Z = f(x) duøng trong coâng thöùc Bosanquet vaø coäng söï 

  Bosanquet vaø coäng söï coøn cho coâng thöùc sau ñaây aùp duïng cho ñöôïc ñieàu kieän 
khí quyeån oån ñònh. Ñaây laø trò soá giôùi haïn cuûa coâng thöùc neâu treân trong ñieàu kieän khí 
quyeån ñaõ cho. 
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max
., , ln

,

ω ⎛ ⎞Δ = + + −⎜ ⎟
⎝ ⎠+

ω

1 2L4 77 2h x 6 37gx J 2u u J1 0 43x
  (4.49) 

vôùi  

J = , ,
..

⎛ ⎞ω
− +⎜ ⎟⎜ ⎟Δ⎝ ⎠

2
1 1

11

u T T0 43 0 28 1
g gradt g TL 20

 (4.50) 

Trong ñoù: 

 grad t : ñoä bieán thieân nhieät ñoä theo chieàu cao cuûa lôùp khí quyeån saùt maët ñaát. 

 

4.5.3. Coâng thöùc Holland 

Döïa vaøo keát quaû khaûo saùt luoàng khoùi töø nhöõng oáng khoùi nhoû ôû vuøng Oak Ridge, 
Holland J.Z. (UÛy ban Naêng löôïng nguyeân töû cuûa Myõ -1953) ñaõ ñöa ra coâng thöùc xaùc 
ñònh ñoä naâng cao luoàng khoùi, ñöôïc goïi laø coâng thöùc Oak  Ridge [A.C.Stern…Air 
pollution] 

 hΔ  = (1,5ω .D + 4,1 .10-5 Qh )/u                                                 (4.51) 

 hΔ , D - tính theo m 

  u - tính theo m/s 

 Qh - cöôøng ñoä nhieät cuûa luoàng khoùi thaûi ra moâi tröôøng xung quanh: 

Qh = tLC p Δ..ρ                                                                       (4.52) 

 Cp - tyû nhieät ñaúng nhieät cuûa khoùi (cal/kg) 

 ρ - khoái löôïng (kg/m3). 

 Δ t : chieát tính nhieät cuûa khoùi vaø khoâng khí xung quanh. 

 Coâng thöùc treân aùp duïng cho ñieàu kieän trung tính cuûa khí quyeån. Ñoái vôùi ñieàu 
kieän oån ñònh keát quaû tính ñöôïc theo coâng thöùc treân caàn taêng theâm 10-20%, ngöôïc laïi 
ñoái vôùi ñieàu kieän khoâng oån ñònh - giaûm bôùt ñi cuõng chöøng aáy phaàn traêm. 

 Sau naøy Moses vaø Carson (1968) thuoäc Toå chöùc Khí töôïng theá giôùi WMO 
“Dipersion and forccasting of air pollution”  döïa treân coâng thöùc cuûa Holland vaø phaùt 
trieån ñoái vôùi loaïi oáng khoùi coù coâng suaát lôùn. Coâng thöùc coù daïng sau ñaây: 

Δ h = (a1ωD + a2Qh
1/2)/u (4.53). 

trong ñoù a1 vaø a2 laø caùc haèng soá thöïc nghieäm phuï thuoäc vaøo ñoä oån ñònh cuûa khí 
quyeån: 
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 a1 a2 

Khoâng oån ñònh 3,5 0,33 

Trung tính 0,4 0,171 

OÅn ñònh -1,0 0,145 

 

 Ñôn vò tính trong coâng thöùc 4.53 gioáng nhö trong coâng thöùc 4.51. 

 Ñeå aùp duïng "Moâ hình Gauss" trong tính toaùn khueách taùn chaát oâ nhieãm Holland 
laïi ñöa ra coâng thöùc sau ñaây ñeå xaùc ñònh ñoä naâng cao cuûa luoàng khoùi: 

Δ h = , , . − −⎛ ⎞ω
+⎜ ⎟

⎝ ⎠

khoi xq3

khoi

T TD 1 5 2 68 10 PD
u T

 (4.54) 

trong ñoù: 

 Δh - ñoä naâng toång coäng cuûa luoàng khoùi do ñoäng naêng ban ñaàu vaø do cheânh 
leäch nhieät ñoä, m. 

 P - aùp suaát khí quyeån, millibar (1atm = 1013mb) 

 Tkhoí, Txq - laàn löôït laø nhieät ñoä tuyeät ñoái cuûa khoùi vaø cuûa khoâng khí xung quanh. 

 Ñoái vôùi caùc caáp oån ñònh theo Pasquill - Gifford cuûa khí quyeån khaùc nhau, keát 
quaû tính toaùn theo coâng thöùc treân ñöôïc nhaân vôùi heä soá töông öùng - cuï theå laø: 

 Ñoái vôùi caáp A vaø B nhaân heä soá 1,1 hoaëc 1,2. 

 Ñoái vôùi D, E hoaëc F nhaân heä soá 0,8 hoaëc 0,9. 

Thöïc chaát hai coâng thöùc 4.51 vaø 4.53 cuûa Holland laø nhö nhau neáu nhaän cp = 240 
cal/kg.K, Txq = 193 0K, ρxq = 1,2kg/m3 (khoái löôïng ñôn vò cuûa khoâng khí xung quanh) 
vaø aùp suaát khí quyeån pkq = 1013 mbar. 

4.5.4. Coâng thöùc cuûa Briggs G.A. 

 Caùc phöông phaùp hieän ñaïi ñeå xaùc ñònh ñoä naâng cuûa luoàng khoùi trong ñieàu kieän 
khí quyeån oån ñònh hoaøn toaøn ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu, do coù cô sôû lyù thuyeát khaù roõ 
raøng vaø coù theå tieán haønh quan traéc, ño ñaïc thöïc teá töông ñoái ñôn giaûn boå sung cho lyù 
thuyeát.  Trong ñieàu kieän oån ñònh ôû giai ñoaïn ñaàu cuûa söï phaùt trieån luoàng khoùi döôùi 
taùc duïng cuûa löïc noåi, ñoä roái beân trong cuûa luoàng chieám öu theá so vôùi ñoä roái cuûa 
khoâng khí xung quanh. Tuy nhieân trong ñieàu kieän trung bình vaø khoâng oån ñònh cuûa 
khí quyeån, luoàng khoùi uoán löôïn nhöng cuoái cuøng cuõng ñaït ñöôïc ñoä cao maø taïi ñoù ñoä 
roái beân ngoaøi trôû neân ñaùng keå hôn so vôùi ñoä roái beân trong luoàng, luùc ñoù luoàng khoái 



http://www.ebook.edu.vn 99

ngöøng phaùt trieån. Tröôøng hôïp naøy raát phöùc taïp cho coâng vieäc nghieân cöùu vaø quan 
saùt, tuy nhieân laïi laø tröôøng hôïp khaù phoå bieán. 

 Briggs G.A 1975 ñaõ nghieân cöùu  tröôøng hôïp noùi treân ñöa ra coâng thöùc sau ñaây 
aùp duïng cho ñieàu kieän coù taùc duïng cuûa löïc noåi laø chuû yeáu öùng vôùi caùc caáp oån ñònh A 
- D. 

mx
u

Fh f ,.6,1 3/2
3/1

=Δ  (4.55) 

trong ñoù : F - löïc noåi ban ñaàu cuûa luoàng khoùi ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: 

F = . . . ,
−ω 2 4khoi xq

3khoi

T Tg D m
4 T s

 (4.56) 

 xf - khoaûng caùch töø nguoàn ñeán ñieåm keát thuùc ñoä naâng cao trung bình cuûa luoàng 
khoùi: 

 Khi     F < 55 3

4

s
m  thì  xf = 50F0,625 

      F ≥  55 3

4

s
m  thì  xf = 120F0,4 

 Rieâng ñoái vôùi caáp trung bình cuûa khí quyeån, Briggs E.A. coøn ñöa ra coâng thöùc: 

  Δh = 1,54
*

/
/. ,

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

2 3
1 3F h m

u
           (4.57).  

trong ñoù *u  = 
ρ
τ - goïi laø vaän toác ma saùt.  

Ñoái vôùi maët ñaát baèng phaúng coù thaûm coû hoaëc troàng caây noâng nghieäp u = 0,6 m/s;  
coøn h laø chieàu cao cuûa oáng khoùi.   

Tröôøng hôïp coù nghòch nhieät, coâng thöùc Briggs coù daïng sau [M.E. Berliand ]: 

Δh = 2,6 
u

F 3/1

 (4.58) 

 Khi trôøi ñöùng gioù, ñoä naâng cao luoàng khoùi ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: 

Δ h = 5,1.F1/4 
8/3

.
−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂
Z
T

T
g  (4.59) 

4.5.5 Coâng thöùc cuûa M.E.Berliand vaø cuûa moät soá taùc giaû khaùc ôû Nga 
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 Caên cöù vaøo soá lieäu thöïc nghieäm vaø so saùnh keát quaû tính toaùn noàng ñoä chaát oâ 
nhieãm treân maët ñaát. Berliand vaø caùc coäng söï (1964 ) ñöa ra coâng thöùc xaùc ñònh ñoä 
naâng cao luoàng khoùi nhö sau: 

 Δ h = 1,875 .,
.

ω Δ
+ 310 10 xq

D g L T1 6
u u T

  (4.60) 

trong ñoù: 

 u10 : vaän toác gioù ño ñöôïc ôû coät ño gioù traïm khí töôïng, töùc ño ôû ñoä cao Z = 10m. 

 L: löu löôïng khoùi thaûi taïi mieäng oáng khoùi, m3/s. 

 Ngoaøi coâng thöùc xaùc ñònh ñoä naâng luoàng khoùi neâu treân cuûa Berliand, ôû Lieân 
Xoâ cuõ coøn aùp duïng nhieàu coâng thöùc cuûa nhieàu taùc giaû khaùc nhau.  

ÔÛ baûng 4.7 döôùi ñaây laø moät soá coâng thöùc chuû yeáu vaø soá lieäu tính toaùn theo coâng 
thöùc; ñoái chieáu vôùi soá lieäu thöïc nghieäm coøn phaûi aùp duïng nhieàu coâng thöùc cuûa nhieàu 
taùc giaû khaùc nhau.  
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Baûng 4.7 : Ñoä naâng cao luoàng khoùi tính theo caùc coâng thöùc do moät soá taùc giaû ôû Nga ñeà xuaát vaø ñoái chieáu vôùi soá lieäu thöïc nghieäm hoaëc quan saùt 
thöïc teá  

Caùc coâng thöùc vaø soá lieäu tính toaùn 

1 2 3 4 

Δ h = 
, .ω1 9 D

u
 Δ h=4,2D

,
,ω⎛ ⎞−⎜ ⎟

⎝ ⎠

0 63
0 7

D
 Δ h= ,

.
ρω
ρ
khoi0 132D x

au q
 Δ h = 1,1D

,ω⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

1 54

u
 

Soá lieäu thöïc nghieäm 

ÖÙng vôùi ñöôøng kính D cuûa mieäng oáng khoùi, m 

Thöù töï 

Vaä

n 

toác 

gioù 

u, 

m/s 

 0,3 0,5 0,75 1,0 0,3 0,5 0,75 1,0 0,3 0,5 0,75 1,0 0,3 0,5 0,75 1,0 0,3 0,5 0,75 1,0 

ÖÙng vôùi 

vaän toác 

cuûa khoùi 

ôû mieäng 

oáng khoùi 

ω  (m/s) 

1 5 2,85 4,7 7,0 9,5 3,29 5,5 8,25 11,0 2,47 4,12 6,2 8,25 3,7 6,1 9,15 12,2 3,0 5,0 7,5 10,0 25 

2 7 4,0 6,7 10,0 13,4 4,01 6,69 10,0 13,4 3,45 5,75 8,7 11,5 6,2 10,2 15,4 20,6 4,2 7,0 10,5 14,0 49 

3 10 
5,7 9,5 14,2 19,0 5,14 8,55 12,8 17,1 4,95 8,25 

13,8

5 
16,5 10,6 17,7 26,6 35,3 5,1 8,5 12,8 17,0 100 

Ghi chuù : 

 + Taùc giaû cuûa caùc coâng thöùc : 1-Andrayev P.I ; 2 -Kliughin S.A; 3- Ivanov iU.V ; 4- Vieän Nghieân cöùu Kyõ thuaät veä sinh Moscow. 

 + Moät soá kyù hieäu môùi : a- Heä soá roái cuûa doøng khí ôû mieäng oáng khoùi, a= 0,06 ñeán 0,07, ρ khoùi, ρ xq - khoái löôïng ñôn vò cuûa khoùi vaø cuûa 

khoâng khí xung quanh.(kg/m3) 

 + Coâng thöùc 3 tính cho tröôøng hôïp a=0,06 vaø tkhoùi = 2500C, txq = 200C. 
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 Nhaän xeùt : 

 Trong caùc coâng thöùc neâu ôû baûng 4.7 chæ coù coâng thöùc 3 laø coù keå ñeán yeáu toá 
cheânh leäch nhieät ñoä thoâng qua tyû soá khoái löôïng ñôn vò cuûa khoùi vaø cuûa khoâng khí xung 
quanh. Tuy vaäy, keát quaû tính toaùn theo coâng thöùc 2 laïi phuø hôïp nhaát so vôùi keát quaû 
thöïc nghieäm. 

4.6. SÖÏ LAÉNG ÑOÏNG CUÛA BUÏI TRONG QUAÙÙ TRÌNH KHUEÁCH 
TAÙN KHÍ THAÛI CAÙC NGUOÀN ÑIEÅM CAO 

 Nhöõng coâng thöùc tính toaùn khueách taùn neâu ra treân ñaây laø aùp duïng cho caùc chaát 
khí. Ñoái vôùi buïi nheï lô löûng, moät caùch gaàn ñuùng coù theå xem vaän toác rôi cuûa chuùng 
döôùi taùc duïng cuûa troïng löïc laø khoâng ñaùng keå vaø möùc ñoä khueách taùn cuûa chuùng cuõng 
gaàn nhö cuûa khí, luùc ñoù ta vaãn coù theå aùp duïng caùc coâng thöùc ñoù ñeå xaùc ñònh noàng ñoä 
buïi treân maët ñaát (möùc noàng ñoä buïi trong lôùp khoâng khí saùt maët ñaát). 

 Tuy nhieân, ñoái vôùi khí thaûi coù chöùa buïi vôùi thaønh phaàn côõ haït khaùc nhau 
(polydisperse), kích thöôùc mμδ 20>  laø ñaùng keå, do ñoù chuùng seõ laéng ñoïng nhanh 

xuoáng maët ñaát ôû vuøng gaàn chaân oáng khoùi xuoâi theo chieàu gioù. Nhö vaäy, seõ coù söï khaùc 
bieät ñaùng keå giöõa noàng ñoä buïi vaø noàng ñoä khí treân maët ñaát. 

 Treân hình 4.17 theå hieän söï laéng ñoïng cuûa caùc loaïi côõ buïi thoâ, mòn khaùc nhau 
treân maët ñaát cuõng nhö dieãn bieán cuûa noàng ñoä buïi vaø khí xuoâi theo chieàu gioù. 

Hình 4.17 Phaân boá noàng ñoä buïi vaø khí treân maët ñaát do oùng khoùi gaây ra öùng vôùi vaän toác 
gioù nhaát ñònh. 
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Bosauquet vaø coäng söï ñaõ nghieân cöùu lyù thuyeát phöông phaùp xaùc ñònh löôïng laéng 
ñoïng trung bình cuûa buïi, trong ñoù coù tính ñeán vaän toác rôi töï do cuûa buïi trong ñieàu kieän 
thôøi tieát coù gioù. Veà maët lyù thuyeát, khi vaän toác rôi töï do cuûa buïi caøng lôùn thì vò trí coù 
maät ñoä laéng ñoïng buïi cöïc ñaïi seõ naèm caøng gaàn chaân oáng khoùi. Bosanquet coøn chæ ra 
raèng: taêng chieàu cao oáng khoùi coù taùc duïng caûi thieän ñaùng keå vuøng gaàn chaân oáng khoùi, 
nhöng ôû khoaûng caùch töø 1 ñeán 2 daëm trôû leân vieäc naâng chieàu cao oáng khoùi khoâng coù 
aûnh höôûng gì roõ reät. 

 Cöôøng ñoä laéng ñoïng trung bình cuûa buïi treân goùc cung 450 ôû phía cuoái gioù ñöôïc 
xaùc ñònh theo coâng thöùc: 

Gb =
. ., .

. ..
.

+
⎛ ⎞

× ×⎜ ⎟⎛ ⎞ ⎝ ⎠+⎜ ⎟
⎝ ⎠

rv H22 p u p xb r
2 r

1 27M ap v H e
p u p xvH t 1

p u

 (4.61a) 

Trong ñoù: 

 Mb: khoái löôïng phaùt thaûi buïi trong ñôn vò thôøi gian taïi mieäng oáng khoùi: g/s, kg/s 
hoaëc kg/ngaøy, T/thaùng 

 α : tyû leä thôøi gian coù gioù naèm trong goùc cung 450 veà phía cuoái gioù keå töø nguoàn 

 p: Heä soá khueách taùn ñöùng cuûa Bosanquet coù theå nhaän p=0,05  

 vr: vaän toác rôi töï do toái haïn cuûa buïi, m/s  

 r(1+
up

vr

.
 ): haøm soá gama Γ cuûa ñaïi löôïng 1 + 

up
vr

.
, cho ôû baûng 4.8 

 Neáu M vaø x tính theo ñôn vò m thì Gb coù ñôn vò cuûa Mb treân, ví duï g/m2s, kg/m2h, 
kg/m2ngaøy… 

Baûng 4.8. Haøm soá Gamma cuûa (1 + vr/pu) 

vr/pu Γ(1+ vr/pu) vr/pu Γ(1+ vr/pu) vr/pu Γ(1+ vr/pu) vr/pu Γ(1+ vr/pu)

0,00 

0,02 

0,04 

0,06 

0,08 

0,10 

1,000 

0,989 

0,978 

0,969 

0,959 

0,951 

0,40 

0,42 

0,44 

0,46 

0,48 

0,50 

0,887 

0,886 

0,886 

0,886 

0,886 

0,886 

0,80 

0,82 

0,84 

0,86 

0,88 

0,90 

0,931 

0,937 

0,943 

0,949 

0,955 

0,962 

1,20 

1,22 

1,24 

1,26 

1,28 

1,30 

1,102 

1,114 

1,126 

1,139 

1,153 

1,167 
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0,12 

0,14 

0,16 

0.18 

0.20 

0.22 

0.24 

0.26 

0,28 

0,30 

0,32 

0,34 

0,36 

0,38 

0,944 

0,936 

0,930 

0,924 

0,918 

0,913 

0,908 

0,904 

0,901 

0,898 

0,895 

0,892 

0,890 

0,889 

 

 

0,52 

0,54 

0,56 

0,58 

0,60 

0,62 

0,64 

0,66 

0,68 

0,70 

0,72 

0,74 

0,76 

0,78 

0,887 

0,888 

0,890 

0,891 

0894 

0,896 

0,899 

0,902 

0,905 

0,909 

0,913 

0,917 

0,921 

0,926 

0,92 

0,94 

0,96 

0,98 

1,00 

1,02 

1,04 

1,06 

1,08 

1,10 

1,12 

1,14 

1,16 

1,18 

0,969 

0,976 

0,984 

0,992 

1,000 

1,009 

1,017 

1,027 

1,036 

1,046 

1,057 

1,067 

1,079 

1,090 

 

1,32 

1,34 

1,36 

1,38 

1,40 

1,42 

1,44 

1,46 

1,48 

1,50 

1,181 

1,195 

1,210 

1,227 

1,242 

1,258 

1,276 

1,294 

1,311 

1,329 

 

Cöôøng ñoä laéng ñoïng cuûa buïi treân truïc gioù ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: 

Ga = xp
Hup

rv

e
xp

Hx
up

vx

up
vtH

pM r

r

b .
.

.
..

.
1.

282,1
2

2

2 −
+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

α
 (4.61b) 

 Nhö vaäy : 

αα
44,4

.
222,0

==
pG

G

b

a

 
khi p = 0,55 (4.62). 

 

Moät phöông phaùp tieáp caän khaùc ñeå tính toaùn döï baùo noàng ñoä buïi treân maët ñaát do  
nguoàn ñieåm cao gaây ra laø xuaát phaùt töø moâ hình Gauss cô sôû – töùc moâ hình Gauss chöa 
keå ñeán söï phaûn xaï cuûa maët trôøi ñoái vôùi chaát oâ nhieãm ñöôïc theå hieän baèng coâng thöùc 
(4.30). 
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Ñoái vôùi ña soá chaát oâ nhieãm theå khí thì maët ñaát khoâng haáp thuï maø phaûn xaï ngöôïc 
trôû laïi vaøo khí quyeån, coøn vôùi buïi ta coù theå xem xeùt maët ñaát laø vaät haáp thuï hoaøn toaøn. 
Vì vaäy, moâ hình Gauss cô sôû coù yù nghóa quan troïng trong tröôøng hôïp naøy. 

Ngoaøi ra, chaát oâ nhieãm theå khí haàu nhö khoâng chòu aûnh höôûng cuûa löïc troïng 
tröôøng, coøn buïi thì rôi trong khí quyeån vôùi vaän toác vr nhaát ñònh tuøy thuoäc vaøo kích 
thöôùc haït vaø khoái löôïng ñôn vò cuûa noù. Do ñoù ñaïi löôïng H trong moâ hình Gauss caàn 
ñöôïc hieäu chænh baèng caùch tröø bôùt ñi ñoaïn ñöôøng maø haït buïi rôi ñöôïc trong khoaûng 
thôøi gian t. Ñoaïn ñöôøng ñoù laø vr.t maø t = x/u vôùi x laø khoaûng caùch theo truïc gioù tính töø 
nguoàn vaø u – vaän toác gioù. 

Cuoái cuøng, coâng thöùc (4.30) seõ ñöôïc hieäu chænh thaønh: 
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Ñeå tính noàng ñoä buïi treân maët ñaát ta chæ vieäc thay z =0 vaøo coâng thöùc treân, coøn ñeå 
tính toaùn noàng ñoä buïi treân maët ñaát doïc theo truïc gioù ta thay caû y vaø z = 0 vaø luùc ñoù 
coâng thöùc seõ thaønh: 
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    (4.63b) 

Trong coâng thöùc (4.63a,b): 

Cb: Noàng ñoä buïi tính theo g/m3 

Mb: Löôïng phaùt thaûi buïi thuoäc nhoùm côõ haït buïi caàn xem xeùt, (m/s) 

vr: vaän toác rôi tôùi haïn trung bình cuûa nhoùm côõ haït buïi xem xeùt, (m/s) 

x: khoaûng caùch doïc theo truïc gioù keå töø nguoàn, (m.) 

Caùc kyù hieäu khaùc vaø ñôn vò cuûa chuùng khoâng coù gì thay ñoåi so vôùi tröôùc. 

Cöôøng ñoä laéng ñoïng cuûa buïi treân maët ñaát doïc theo truïc gioù Gb(x) coù theå ñöôïc suy 
ra nhö sau: 
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( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )xbrCvNoàngñoä

NoàngñoäKhoái

==

==

.toác Vaän
tích Dieän
.löôïngLöu

tích Dieän
chuyeån vaän löôïng G xb  

Töø ñoù ta thu ñöôïc: 
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Ví duï: Moät nguoàn phaùt thaûi buïi coù chieàu cao hieäu quaû laø H =120m vôùi löôïng phaùt thaûi 
loaïi buïi côõ haït δ = 40μm laø Mb = 40g/s. Haõy xaùc ñònh cöôøng ñoä laéng ñoïng cuûa buïi 
doïc theo truïc gioù ôû khoaûng caùch x töø 200 ñeán 5000m öùng vôùi ñieàu kieän oån ñònh 
cuûa khí quyeån thuoäc caáp D. Cho bieát: vaän toác gioù u=3m/s vaø khoái löôïng ñôn vò 
buïi ρb=1500kg/m3. 

Giaûi 

Töø caùc bieåu ñoà hoaëc baûng tra ta coù vaän toác rôi tôùi haïn cuûa loaïi buïi vôùi δ =40μm ñaõ 
cho laø vr = 0,073m/s. 

Aùp duïng coâng thöùc (4.63c) ta coù: 
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  Caùc heä soá δy, δz ñöôïc tra theo bieåu ñoà hình 4.9 vaø 4.10. Tính toaùn ñöôïc tieán 

haønh theo baûng: 

x(m) δy(m) δz(m) A B e-B Gb(x) 

(μg/m2.s) 

200 16,8 9,0 1,025.10-3 81,835 2,88.10-36 2,95.10-33 

500 40 19,2 2,018.10-4 15,776 1,41.10-7 2,85.10-5 

1000 75,2 32,5 6,342.10-5 4,335 1,31.10-2 8,31.10-1 

2000 139,5 52 2,137.10-5 0,943 3,90.10-1 8,33 

3000 200 65 1,192.10-5 0,265 7,69.10-1 9,17 

4000 251 80 7,719.10-6 7,39.10-4 ≈ 1,0 5,74 

Töø keát quaû tính toaùn ta thaáy cöôøng ñoä laéng ñoïng max xaûy ra moät caùch gaàn ñuùng ôû 
toaï ñoä khoaûng x = 3000m. 

4.7. TÍNH TOAÙN KHUEÁCH TAÙN CAÙC CHAÁT OÂ NHIEÃM TÖØ NGUOÀN 
ÑIEÅM CAO THEO PHÖÔNG PHAÙP BERLIAND M.E. 

 4.7.1. Phöông trình cô baûn ban ñaàu vaø lôøi giaûi  

ÔÛ Lieân xoâ tröôùc ñaây, nhöõng coâng trình nghieân cöùu lyù thuyeát veà khueách taùn ñöôïc 
tieán haønh ôû daûi ñòa lyù thieân vaên trung öông döïa treân phöông trình vi phaân cuûa quaù 
trình khueách taùn töø nguoàn ñieåm cao ñöôïc vieát döôùi daïng: 

u = c
y
ck

zz
cu

x
c

y .. 2 α−
∂
∂

∂
∂

=
∂
∂

+
∂
∂

 
(4.64) 

trong ñoù: 

 c - Noàng ñoä chaát oâ nhieãm 

 u - vaän toác gioù 

 w - vaän toác theo phöông thaúng ñöùùng cuûa chaát oâ nhieãm 

 kz vaø ky - laàn löôït laø heä soá phaùt taùn theo phöông thaúng ñöùng vaø phöông ngang 

 α  - heä soá xaùc ñònh söï thay ñoåi noàng ñoä chaát oâ nhieãm do phaân huûy hoaù hoïc hoaëc 
goäi saïch bôûi söông,möa. 
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 Caùc giaû thieát ban ñaàu ñöôïc thöøa nhaän laø: Nguoàn ñieåm ñöôïc ñaët ôû ñoä cao: Z = H 
(khi x = 0); coù söï phaûn xaï hoaøn toaøn chaát oâ nhieãm töø maët ñaát (hoaëc bò haáp thuï hoaøn 
toaøn treân beà maët nöôùc), noàng ñoä chaát oâ nhieãm tieán daàn ñeán trieät tieâu ôû khoaûng caùch 
töông ñoái xa keå töø nguoàn. 

 a) Ñoái vôùi khí vaø buïi nheï  

 Vôùi nhöõng giaû thieát treân, Berliand (1963) ñaõ tìm ñöôïc nghieäm cuûa phöông trình 
(4.62) ñoái vôùi noàng ñoä treân maët ñaát cuûa khí vaø buïi nheï nhö sau: 

 C(x,y,z=0) = ⎥
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               (4.65) 

öùng vôùi ñieàu kieän vaän toác thay ñoåi theo chieàu cao theo qui luaät haøm soá muõ vaø heä soá 
phaùt taùn kz tyû leä thuaän vôùi ñoä cao z, coøn ky tyû leä thuaän theo vaän toác gioù u: 

u = u1.zn vaø kz = k1= z ;  ky = k0.u                               (4.66). 

 Trong caùc coâng thöùc treân: 

 u1 - vaän toác gioù ôû ñoä cao z = 1m, m/s 

 n = 0,15 ÷  0,2 

 k1 = 0,1 ÷0,2 (m/s) 

 k0 = 0,5 ÷1m  ñoái vôùi ñieàu kieän khí quyeån khoâng oån ñònh vaø baèng 0,1 ÷1 m khi 
khí quyeån oån ñònh. 

 Noàng ñoä cöïc ñaïi treân maët ñaát: 
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(4.67)  

vaø khoaûng caùch xM töø nguoàn ñeán vò trí coù noàng ñoä max: 
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 b) Ñoái vôùi buïi naëng côõ haït ñoàng nhaát  

 Khi keå ñeán vaän toác rôi tôùi haïn cuûa haït buïi vr, caùc coâng thöùc xaùc ñònh noàng ñoä 
buïi treân maët ñaát, noàng ñoä cöïc ñaïi vaø khoaûng caùch xmax seõ coù daïng sau ñaây: 
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         (4.69) 

trong ñoù: 
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 vaø                               Xmax = 
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 )1( λ+Γ : laø haøm soá gama cuûa (1 + λ ) - coù theå söû duïng baûng (4.8) 

 Neáu xeùt tyû soá giöõa noàng ñoä buïi naëng CA vaø noàng ñoä buïi nheï hoaëc khí C, ta seõ 
coù: 

)1(.

.
.)1(

)1(

1
2

1

λ
χ λ

λ
λ

+Γ

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

==

+

x

H
kn

u

C
C

n
A

 (4.73) 

vaø ñoái vôùi noàng ñoä cöïc ñaïi treân maët ñaát, ñaïi löôïng mχχ ≡ coù giaù trò ñöôïc xaùc ñònh 

baèng bieåu thöùc: 

)1(.25,2
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em  (4.74) 

 ÔÛ baûng (4.9) sau ñaây laø trò soá mχ  öùng vôùi vaän toác rôi khaùc nhau cuûa buïi khi n = 

0,2 vaø 0,14  

Baûng 4.9 . Tyû soá giöõa noàng ñoä cöïc ñaïi cuûa buïi naëng vaø buïi nheï ( hoaëc khí ) treân 
maët ñaát. 

Trò soá mχ  Vaän toác giôùi haïn 
cuûa buïi vr, cm/s n = 0,2 n =0,4 

5 1,20 1,22 
10 1,40 1,43 
15 1,59 1,64 
20 1,80 1,85 
25 1,99 2,01 

 c) Ñoái vôùi buïi naëng côõ haït khoâng ñoàng nhaát (polydisperle) 
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 ÖÙng vôùi moãi côõ haït buïi ta coù moät vaän toác rôi vr töông öùng, maø thoâng soá λ  phuï 
thuoäc vaøo vr, do ñoù trong moïi ñieàu kieän khaùc gioáng nhau thì tyû soá χ  ôû coâng thöùc 

(4.73) laø haøm soá cuûa vr : 

)(0 rii vχχ =  (4.75 ) 

Trong tröôøng hôïp naøy neáu ta bieát ñoä phaân caáp troïng löôïng côõ haït cuûa buïi khoâng 
phaûi theo ñöôøng kích haït δ maø theo vaän toác rôi vr: P(vr)%, ta seõ xaùc ñònh ñöôïc noàng 
ñoä toång coäng treân maët ñaát theo taát caû caáp haït cuûa buïi taïi moät toïa ñoä naøo ñoù xuoâi theo 
chieàu gioù nhö sau: 

CA
toång = C. i

n

i

ivi
P

χ.
1001

),(∑=
 (4.76 ) 

trong ñoù : n - soá caáp côõ haït cuûa buïi theo vaän toác rôi vr. 

 Soá lieäu thöïc teá cho thaáy, phaàn lôùn caùc cô sôû coâng nghieäp neáu coù söû duïng thieát bò 
loïc buïi kieåu quaùn tính vôùi hieäu suaát loïc treân döôùi 90% ñoái vôùi buïi coù khoái löôïng ñôn 
vò töø 1÷2g/cm3 thì soá buïi coøn laïi trong khí thaûi seõ coù khoaûng 40÷50% (theo khoái 
löôïng) loaïi buïi coù vaän toác rôi vr≤5cm/s; 40÷30% loaïi vr = 5÷25cm/s vaø 20% loaïi vr 
>25cm/s. Trong töøng khoaûng vaän toác rôi nhaát ñònh ta coù theå duøng trò soá vaän toác rôi 
trung bình ñeå tính tyû soá iχ . 

4.7.2. Caùc coâng thöùc tính toaùn kyõ thuaät  

a) Vaän toác gioù nguy hieåm 

Noàng ñoä chaát oâ nhieãm treân maët ñaát do quaù trình khueách taùn töø caùc nguoàn ñieåm 
cao gaây ra phuï thuoäc raát nhieàu vaøo caùc yeáu toá khí haäu, trong ñoù quan troïng nhaát laø 
vaän toác gioù. 

Töø caùc coâng thöùc ñaõ daãn ra treân ñaây ta thaáy, öùng vôùi chieàu cao hieäu quaû nhaát 
ñònh cuûa oáng khoùi thì noàng ñoä taêng khi vaän toác giaûm. Maët khaùc, khi vaän toác gioù giaûm 
thì ñoä cao hieäu quaû cuûa oáng khoùi laïi taêng vaø keùo theo laø noàng ñoä giaûm. Nhö vaäy seõ 
toàn taïi moät trò soá vaän toác gioù uM maø taïi ñoù noàng ñoä chaát oâ nhieãm treân maët ñaát seõ ñaït 
giaù trò cao nhaát. Ngöôøi ta goïi trò soá uM ñoù laø vaän toác gioù nguy hieåm. 

 Vaän toác gioù nguy hieåm uM ñöôïc xaùc ñònh ñieàu kieän 0
.
.

=
∂
∂

u
C  vaø phuï thuoäc vaøo 

caùc thoâng soá sau: 
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tH
Dw
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.
.10 2

2
3 ,m/s2C (4.77) 

vaø VM = 0,65 3
.
H

tL Δ , m/s ñoái vôùi nguoàn noùng       (4.78) 

  

hoaëc VM = 1,3
H

wD , m/s ñoái vôùi nguoàn laïnh        (4.79) 

 Nguoàn noùng hoaëc laïnh ñöôïc phaân bieät theo giaù trò cuûa thoâng soá f vaø cheânh leäch 
nhieät ñoä tΔ  = tkhoùi - txq. 

 Khi f < 100m/s2 0C vaø Δ t > 0: ta coù nguoàn noùng; 

 Khi f ≥  100m/s2 0C vaø Δ t ≤  0: ta coù nguoàn laïnh; 

 Vaän toác gioù nguy hieåm uM ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: 

 Ñoái vôùi nguoàn noùng: 

 Neáu VM ≤  0,5m/s thì uM = 0,5m/s                     (a) 

  VM = 0,5 ÷2 thì uM = VM                                        (b)        (4.80) 

  VM > 2 thì uM = VM ( 1+ 0,12 f )  ©  

 Ñoái vôùi nguoàn laïnh: 

 Neáu VM ≤  2m/s thì uM xaùc ñònh theo  (4.80 a,b ) 

   VM > 2m/s thì  uM 2,2VM             (4.81) 
 Ñoái vôùi nguoàn noùng: 

Cmax = 3
3/12 /,

).(
.... mmg

tLH
nmFMA

Δ
  (4.82) 

 Ñoái vôùi nguoàn laïnh: 

Cmax = 3
3/1 /,

..8
..... mmg

HL
nmDFMA  (4.83) 

 Trong caùc coâng thöùc treân: 

 M - löôïng phaùt thaûi chaát ñoäc haïi, g/s 

 L - löu löôïng khí thaûi, m3/s 

 H - chieàu cao oáng khoùi, m 
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 m, n - caùc heä soá khoâng thöù nguyeân keå ñeán ñieàu kieän thoaùt ra cuûa khí thaûi ôû 
mieäng oáng khoùi: 

m = (0,67 + 0,1 f + 0,34 3 f )-1  (4.84) 

vaø                                 n = 3 khi VM <0,3m/s. 

 n = 3 - )36,4)(3,0( MM vv −−  khi 0,3 ≤  vM ≤  2m/s                                   (4.85) 

 n = 1 khi vM >2m/s. 

  Treân hình (4.18) vaø (4.19) laø caùc bieåu ñoà xaùc ñònh m vaø n ñöôïc laáy theo caùc 
coâng thöùc neâu treân. 

 F - heä soá keå ñeán loaïi chaát khueách taùn. Ñoái vôùi khí F = 1; ñoái vôùi buïi: F = 2; 2,5 
vaø 3 öùng vôùi tröôøng hôïp coù loïc buïi vôùi hieäu suaát loïc tuaàn töï laø ≥  90%; 90 ÷75% vaø < 
75% hoaëc khoâng coù thieát bò loïc buïi. 

 A = a. smuu
k

/2
01

1
1. =ϕ   

heä soá keå ñeán ñoä oån ñònh cuûa khí quyeån, trong ñoù a = 0,3 - 

Heä soá tyû leä; ϕ 0 - sai phöông chuaån cuûa höôùng gioù trong khoaûng thôøi gian (chu kyø) T 

naøo ñoù. Ñoái vôùi caùc vuøng laõnh thoå khaùc nhau cuûa Lieân Xoâ (cuõ). A coù giaù trò töø  
[(120 ÷240)(s)2/3(0C)2/3] tuøy theo möùc ñoä xaùo troän roái cuûa khí quyeån töø yeáu tôùi maïnh. 

 Ñoái vôùi phaàn lôùn ñòa phöông cuûa Vieät Nam, coù theå nhaän A = [(200 ÷240)  
( s )2/3 (0C)2/3]. 

 Khoaûng caùch xM töø nguoàn ñeán vò trí treân truïc gioù coù noàng ñoä cöïc ñaïi ñöôïc xaùc 
ñònh theo coâng thöùc: 

xM = mHdF ,.0.
4

)5( −  (4.86) 

trong ñoù  d0 - heä soá phuï thuoäc vaøo caùc thoâng soá f vaø VM. 

 Ñoái vôùi nguoàn noùng ( f<100 ): 

 Khi VM ≤  2m/s →  d0 = 4,95VM (1+0,28 3 7 )                       (4.87) 

 Khi VM >2m/s  →  d0 = 7 MV  (1+0,28 3 7 )                       (4.88 ) 

 Trò soá d0 cuõng coù theå ñöôïc xaùc ñònh theo bieåu ñoà hình 4.20. 

 Ñoái vôùi nguoàn laïnh: 

 Khi VM ≤  2m/s →  d0 = 11,4                       (4.89) 
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 Khi VM >2m/s  →  d0 = 16,1 MV                        (4.90) 

c) Noàng ñoä treân maët ñaát taïi vò trí coù toïa ñoä x, y baát kyø: 

 Noàng ñoä chaát oâ nhieãm treân maët ñaát taïi caùc ñieåm naèm treân truïc gioù cuõng nhö caùc 
ñieåm treân ñöôøng tröïc giao vôùi truïc gioù taïi khoaûng caùch x ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: 

Cx = S1.Cmax (4.91) 

vaø                            Cx,y - S2.Cx = S1.S2.Cmax (4.92) 

trong ñoù: 

 S1 - heä soá phuï thuoäc tyû soá 
Mx
x

=α . 

 Khi α  = 1 thì S1 = 1; khi α <1 hoaëc α >1 thì S1 daàn < 1 vaø daãn ñeán trieät tieâu. 
Toùm laïi, S1 laø ñöôøng cong phaân boá noàng ñoä doïc theo truïc gioù khi Cmax baèng ñôn vò. 

 S2 - heä soá phuï thuoäc vaøo vaän toác gioù u vaø tyû soá y/x döôùi daïng thoâng soá  
2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

x
yuMβ  

Caùc heä soá S1 vaø S2 ñöôïc xaùc ñònh theo bieåu thöùc ñoà hình 4.21 vaø 4.22 hoaëc theo 
caùc coâng thöùc sau ñaây: 

 * Heä soá S1 (vôùi α = 
Mx
x ) 

 Khi α  < 1  : S1 = -3α 4 + 4α 3 (3…93 )    (4.93) 

 Khi 1 ≤ α  ≤  8 : S1 = 1,13 (0,13α 2 + 1 )-1    (4.94) 

 Khi α  > 8 

  + Neáu  F = 1 : S1 = α (3,58α 2 - 35,2α  + 120 )-1    (4.95) 

  + Neáu F ≥  2 : S1 = (0,1α 2 + 2,47α  - 17,8 )-1    (4.96) 

 Heä soá S2 ( 2

2

x
yuM=β ) : 

 

d) Xaùc ñònh noàng ñoä chaát oâ nhieãm treân maët ñaát khi vaän toác gioù u # UM  
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Tröôøng hôïp vaän toác gioù coù giaù trò baát kyø u # UM noàng ñoä cöïc ñaïi treân maët ñaát 
Cmax(u) vaø khoaûng caùch töø nguoàn ñeán ñieåm coù noàng ñoä cöïc ñaïi treân truïc gioù seõ ñöôïc 
xaùc ñònh theo caùc coâng thöùc: 

maxmax )( CruC ×=  (4.98) 

vaø                                xM(u) = p× XM (4.99) 

trong ñoù : r, p: laø caùc heä soá phuï thuoäc vaø tyû soá u/uM vaø ñöôïc xaùc ñònh theo bieåu ñoà 
hình 4.23. 

Ñeå tieän cho vieäc tính toaùn, nhaát laø khi caàn laäp trình, caùc heä soá r vaø p coù theå ñöôïc 
xaùc ñònh theo caùc coâng thöùc noäi suy sau ñaây: 

                        Ñaët: ;
Mu
u

=λ  

Heä soá r: 

Khi λ ≤ 1 : r = 0,67λ + 1,67λ2 – 1,34λ3           a)                         (4.100) 

Khi λ > 1 : r = 3λ[2λ2 – λ + 2]-1          b) 

Heä soá p :  

Khi λ ≤ 0,25 : p  = 3                a)   

Khi 0,25λ < 1 : p = 8,43(d-λ)5 + 1                 b)  (4.101) 

        Khi λ ≥ 1 : p = 0,32λ +0,68    c) 

Noàng ñoä chaát oâ nhieãm treân maët ñaát taïi caùc ñieåm coù toïa ñoä x, y baát kyø cuõng ñöôïc 
xaùc ñònh theo caùc coâng thöùc (4.88) vaø (4.89) nhö tröôùc, nhöng caàn löu yù laø caùc heä soá 
S1 vaø S2 trong tröôøng hôïp naøy ( u # uM ) caàn ñöôïc tính hoaëc tra bieåu ñoà phuï thuoäc vaøo 

tyû soá 
)(uMx

x vaø 
2

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

x
yu moät caùch töông öùng. 
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Hình 4.18. Biểu đồ hệ số m phụ thuộc vào thông số f 

 

                         Hình 4.19. Biểu đồ hệ số n phụ thuộc vào thông số Vm 

 

 

                      Hình 4.20. Biểu đồ hệ số d0 phụ thuộc vào f và Vm 
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Hình 4.21. Bieåu ñoà heä soá S1 phuï thuoäc vaøo tyû soá 
Mx
x

 

 

Hình .4.22. Bieåu ñoà heä soá S2 phuï thuoäc vaøo thoâng soá 2

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

x
yUM

hoaëc 2

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

x
yU  

 

 

Hình 4. 23. Bieåu ñoà xaùc ñònh caùc heä soá r vaø phöông phaùp khi tính toaùn vôùi vaän toác 
gioù u # uM 
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Khi 1>
Mu

u  neáu 
Mu

u taêng ta coù caùc dieãn bieán ngöôïc laïi, töùc laø Cmax(u) giaûm vaø 

xM(u) taêng. 

Taát caû caùc coâng thöùc vaø quy luaät neâu treân ( khi u # uM ) cuõng aùp duïng ñöôïc cho 
tröôøng hôïp chaát oâ nhieãm laø buïi, töùc khi F # 1. 

 

e)  Noàng ñoä chaát oâ nhieãm treân maët ñaát do N nguoàn thaûi gioáng nhau naèm laân caän nhau 
gaây ra. 

Khi coù N nguoàn thaûi naèm gaàn nhau vaø hoaøn toaøn gioáng nhau veà chieàu cao, ñöôøng 
kính mieäng thaûi, löu löôïng, taûi löôïng vaø nhieät ñoä … cuøng hoaït ñoäng ñoàng thôøi thì noàng 
ñoä cöïc ñaïi chaát oâ nhieãm treân maët ñaát ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: 

• Ñoái vôùi nguoàn noùng: 

( )
3

2max ∑
∑

×Δ
=

Lt
N

H
FmnMAC toång   (4.102) 

• Ñoái vôùi nguoàn laïnh: 

( )
( ) 3

4max
8 HL

FDnNMAC toång

∑
∑=   (4.103) 

Thoâng soá VM: 

365,0
NH

LtVM
∑×Δ

=
 (4.104) 

Töø nhöõng coâng thöùc treân ta thaáy raèng ñoái vôùi nguoàn noùng khi VM > 2 m/s (töùc n = 

1) thì trò soá 3
max NC toång ≈ , coøn ñoái vôùi nguoàn laïnh khi ΔT≈ 0 thì NCToång ≈max . Ñieàu 

ñoù coù nghóa laø soá löôïng oáng khoùi caøng ít thì noàng ñoä chaát oâ nhieãm treân maët ñaát caøng 
giaûm. 

 Ngoaøi ra, khi xaây döïng oáng khoùi ñöôøng kính lôùn nhöng soá löôïng ít thì chi phí ít 
hôn laø xaây döïng nhieàu oáng khoùi ñöôøng kính beù ñeå cuøng thaûi cuøng moät löôïng khí thaûi 
nhö nhau. 

 Neáu caùc nguoàn thaûi (oáng khoùi) naèm gaàn nhau nhöng caùc soá lieäu nguoàn cuûa 
chuùng khaùc nhau hoaëc caùc nguoàn naèm caùch nhau treân moät tuyeán naøo ñaáy, söï phaân boá 
noàng ñoä toång coäng do taäp hôïp caùc nguoàn hoaït ñoäng ñoàng thôøi gaây ra coù theå xaùc ñònh 
ñöôïc moät caùch thuaän tieän baèng phöông phaùp coäng bieåu ñoà. 
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 Ñoái caùc nguoàn coù vaän toác gioù nguy hieåm khaùc nhau cuøng hoaït ñoäng ñoàng thôøi 
thì noàng ñoä toång coäng cao nhaát moät caùch gaàn ñuùng seõ öùng vôùi vaän toác gioù nguy hieåm 

trung bình theo “troïng ñieåm” Tb
MU ñöôïc xaùc ñònh theo bieåu thöùc: 

∑

∑

=

=
×

= N

i
i

N

i
Mii

TB
M

C

UC
U

1
max

1
max  (4.105) 

trong ñoù: 

      Cmax i vaø UMi – noàng ñoä cöïc ñaïi vaø vaän toác gioù nguy hieåm cuûa nguoàn thöù  i. 

f) Chieàu cao toái thieåu cuûa oáng khoùi  

Trong nhieàu tröôøng hôïp khi caùc soá lieäu veà nguoàn thaûi hoaøn toaøn xaùc ñònh chieàu 
cao oáng khoùi sao cho noàng ñoä cöïc ñaïi treân maët ñaát thoûa maõn ñieàu kieän khoâng gaây oâ 
nhieãm moâi tröôøng: 

Cmax + Cneàn ≤ Ccf (4.106) 

trong ñoù: 

Cneàn  - noàng ñoä neàn cuûa chaát oâ nhieãm caàn tính toaùn  

Ccf   - noàng ñoä cho pheùp cuûa chaát oâ nhieãm ñaõ cho 

Luùc ñoù chieàu cao toái thieåu cuûa oáng khoùi caàn ñöôïc xaùc ñònh nhö sau : 

• Ñoái vôùi nguoàn noùng  

Töø coâng thöùc  (4.102) vaø ñieàu kieän (4.106) ta ruùt ra ñöôïc moät caùch sô boä 
laø: 

( )
3

∑
∑

×Δ−
≥

Lt
N

CC
FmnMAH

neàncf

 (4.107) 

trong ñoù tích soá m × n  taïm nhaän = 1. Sau ñoù theo H tính ñöôïc ta xaùc ñònh caùc thoâng soá 
f vaø VM  theo (4.75) vaø (4.76), töø ñoù laïi xaùc ñònh trôû laïi m vaø n theo  
(4.84) vaø (4.85). Tieáp theo, chieàu cao H ñöôïc hieäu chænh daàn daàn theo phöông phaùp 
“ñuoåi” : 

11
1

−−
+ =

ii

ii
ii nm

nm
HH  (4.108 ) 

trong ñoù: 

mi, ni – öùng vôùi Hi, coøn mi-1, ni –1 – öùng vôùi Hi-1. 
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• Ñoái vôùi nguoàn laïnh  

Töø ( (4.103) vaø (4.106) ta coù: 

( )
( )( )

4
3

8 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

−
=

∑
∑

neàncf CCL
FDnNMAH

 (4.109) 

ÔÛ ñaây cuõng giaû thieát laàn thöù 1 laø n = 1, sau ñoù hieäu chænh H theo quy taéc töông töï 
nhö treân  

4
3

1
1 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

−
+

i

i
ii n

n
HH   (4.110) 

 

g)  Taûi löôïng cho pheùp Mcf  cuûa chaát oâ nhieãm  

Treân cô sôû caùc coâng thöùc vöøa thu ñöôïc treân ñaây ( 4.107) vaø (4.109), ta coù theå tính 
toaùn taûi löôïng cho pheùp Mcf cuûa chaát gaây oâ nhieãm phaùt thaûi töø moät nhoùm nguoàn ñaõ 
cho ñeå ñaûm baûo noàng ñoä cöïc ñaïi treân maët ñaát thoûa maõn  ñieàu kieän (4.106)  

• Ñoái vôùi nguoàn noùng 
( )

∑ ∑×Δ−
= 3

2

N
Lt

AFmn
HCC

M neàncf
cf

 (4.111) 

Noàng ñoä phaùt thaûi cho pheùp taïi mieäng oáng khoùi: 

( )
( )

3 2

2

∑∑
∑ Δ−

==
LN
t

AFmn
HCC

L
M

C neàncfcfPT
cf

 

(4.112) 

• Ñoái vôùi nguoàn laïnh 
( )

∑ ∑×
−

= LH
AFDnN

CC
M neàncf

cf
3

48  (4.113) 

Noàng ñoä phaùt thaûi cho pheùp taïi mieäng oáng khoùi: 
( )

3
48

H
AFDnN

CC
L

M
C neàncfcfPT

cf

−
==

∑
∑  (4.114) 

 

4.7.3.  Khueách taùn chaát oâ nhieãm töø nguoàn ñieåm cao trong ñieàu kieän khoâng coù gioù 

 Caùc phöông phaùp tính toaùn khueách taùn chaát oâ nhieãm neâu ra treân ñaây keå caû moâ 
hình Gauss ñeàu aùp duïng cho tröôøng hôïp trôøi coù gioù, töùc vaän toác gioù khaùc khoâng   
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(non zero wind speed), bôûi vì theo coâng thöùc neáu u = 0 thì noàng ñoä seõ tieán tôùi voâ cöïc 
(xem coâng thöùc (4.12; 4.15a, b vaø 4.33). 

 Sôû dó coù keát quaû neâu treân laø vì trong phöông trình xuaát phaùt ban ñaàu ñeàu khoâng 
keå ñeán hieän töôïng khueách taùn roái theo chieàu x. Ñieàu naøy chæ ñuùng trong tröôøng hôïp 
khi vaän toác gioù coù moät giaù trò nhaát ñònh naøo ñoù (u # 0) ñeå cho chuyeån ñoäng theo cuûa 
chaát oâ nhieãm maïnh hôn ñaùng keå so vôùi doøng khueách taùn theo phöông x. 

 Ñeå keå ñeán aûnh höôûng cuûa khueách taùn roái trong tröôøng hôïp khoâng coù gioù, 
Berliand vaø Kurebin (1969) ñaõ ñöa ra phöông trình sau ñaây trong heä toaï ñoä hình truï: 

( ) ( ) 01
=−+

∂
∂

∂
∂

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∂
∂

× HzM
z
ck

z
c

r
cRk

rR rzr δδ  (4.115) 

 Vôùi caùc ñieàu kieän bieân sau ñaây: 

- Khi z = 0 : 0=
∂
∂

z
z

ck  vaø khi R2 + Z2→ ∞ : C→ 0  

- Söï phaân boá noàng ñoä oâ nhieãm treân maët naèm ngang coù tính ñoái xöùng qua taâm 

nguoàn, cho neân R = 0 → 0=
∂
∂
r
c  

trong coâng thöùc 4.115: 

+  R – Baùn kính keå töø chaân nguoàn ñeán ñieåm tính toaùn. 

+ Thaønh phaàn cuoái cuûa veá traùi theå hieän quaù trình trao ñoåi chaát theo  
phöông baùn kính R vaø ñoä cao Z. 

RKr ×≈ 2β  vôùi u2
0

2 ϕβ = ; ϕ0 sai phöông chuaån cuûa höôùng gioù trung bình 

trong khoaûng thôøi gian tính toaùn. Coù theå nhaän β ≈ k1. 

• Kz ≈ K1z vaø u ≈ u1zn
 ( vôùi n ≈ 0,2 ). 

• Trong ñieàu kieän ñoái löu maïnh (sieâu ñoaïn nhieät) coù theå laáy k1 = 0,15 m/s. 

Berliand vaø Kurenbin ñaõ giaûi phöông trình  (4.115) vôùi nghieäm coù daïng: 

( ) ( )
( )

2
3

2

2
1

2
12

3
2

2
1

2
1

11

1
., 12

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+×

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

++
×

+
=

++++

++

RzHaRzHa

RzHa
nk

MC
nnnn

nn

z π

  

                                                                                                                          (4.116) 

trong ñoù: 
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( ) ( )2
1

2
1

2

1
4

1 n
k

nk
a

+
≈

+
=

β   (4.117 ) 

 Ñeå xaùc ñònh noàng ñoä treân maët ñaát, ta cho z = 0 vaø phöông trình (4.116) trôû 
thaønh: 

  
( ) ( )( ) 321

1

,
12 m

g
RaHnk

MC
nR
++

=
+π

 (4.118) 

Noàng ñoä cöïc ñaïi treân maët ñaát seõ ñaït tôùi ngay taïi chaân oáng khoùi, töùc khi R = 0 vaø 
do ñoù: 

 
( ) ( ) 3122

1
max ,

12 m
g

Hank
MC n++

=
π

 (4.119) 

Hay laø: 

( ) 3123
1

max ,
32 m

g
Hk

MC n+=
π

   (4.120) 

 

4.8. VÍ DUÏ TÍNH TOAÙN XAÙC ÑÒNH SÖÏ PHAÂN BOÁ NOÀNG ÑOÄ CHAÁT 
OÂ NHIEÃM TREÂN MAËT ÑAÁT THEO CAÙC PHÖÔNG PHAÙP 
KHAÙC NHAU 

Ví duï 4.8.1 

Ví duï sau ñaây ñöôïc thöïc hieän theo phöông phaùp: moâ hình Gauss (coâng thöùc 4.33, 
4.34) phöông phaùp Berliand – 1 ( coâng thöùc 4.65 ) vaø phöông phaùp Berliand – chæ daãn 
kyõ thuaät (coâng thöùc 4 .82;  4.83). 

Ñeå thaáy roõ söï gioáng vaø khaùc nhau cuûa 3 phöông phaùp ta caàn xaùc ñònh söï phaân boá 
noàng ñoä chaát oâ nhieãm treân maët ñaát ôû nhieàu toïa ñoä khaùc nhau trong vuøng chòu taùc ñoäïng 
cuûa nguoàn thaûi, noùi caùch khaùc laø laäp bieåu ñoà oâ nhieãm. 

 Vuøng chòu taùc ñoäng cuûa nguoàn thaûi ñöôïc chia thaønh 4 oâ vuoâng moãi caïnh oâ 
vuoâng coù ñoä daøi caøng beù caøng chính xaùc, ôû ñaây ñeå giaûm nheï coâng vieäc tính toaùn, ta coù 
theå choïn kích thöôùc  oâ vuoâng laø 100 × 100 m. Noàng ñoä taïi taâm cuûa moãi oâ vuoâng ñöôïc 
xem laø noàng ñoä chung trong toaøn oâ vuoâng. Baèng caùch kyù hieäu noàng ñoä trong töøng oâ 
vuoâng theo caùc möùc 0[i,j] ≥ C1, C2, C3… ta coù theå thaáy ñöôïc hình aûnh cuûa “veát khoùi” 
treân maët ñaát cuûa nguoàn thaûi ñaët ôû taâm moät oâ vuoâng toïa ñoä naøo ñoù treân bieåu ñoà. 
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 Ngoaøi vieäc laäp bieåu ñoà oâ nhieãm – cuõng töùc laø “veät khoùi” cuõng caàn phaûi veõ 
ñöôøng cong phaân boá noàng ñoä oâ nhieãm doïc theo truïc gioù ñi qua chaân oáng khoùi vaø treân 
caùc maët caét tröïc giao vôùi truïc gioù. 

 Taát caû caùc khaâu tính toaùn vôùi khoái löôïng raát lôùn neâu treân ñöôïc thöïc hieän baèng 
laäp trình treân maùy vi tính. 

♦  Soá lieäu ban ñaàu: 

Chieàu cao oáng khoùi : H = 40m 

Ñöôøng kính : D = 1,2m 

Löu löôïng khoùi thaûi : L = 9,05m3/s 

Taûi löôïng chaát oâ nhieãm : M = 17,69g/s   

Nhieät ñoä khoùi thaûi : tkhoùi = 2000C 

Nhieät ñoä khoâng khí :  tN = 300C 

 Vaän toác gioù theo soá lieäu khí töôïng (töùc ño ôû ñoä cao 10m cuûa truï ño gioù):  
Ux = 4,5m/s. 

♦ Caùc thoâng soá vaø heä soá tính toaùn  

 - Chæ soá khí haäu theo Gauss – töùc möùc ñoä oån ñònh cuûa khí giaûm theo Pasquill – 
Gifford duøng trong tính toaùn khueách taùn theo moâ hình Gauss: Möùc C. 

 - Caùc heä soá trong phöông phaùp Berliand – 1: k0 = 1 ; k1 = 0,1 vaø n = 0,2. 

 - Thoâng soá ñòa lyù A – cuõng töùc laø thöôùc ño veà ñoä roái cuûa khí quyeån duøng trong 
phöông phaùp Berliand – chæ daãn kyõ thuaät: A = 250. 

 Vôùi nhöõng soá lieäu tính toaùn ban ñaàu neâu treân, keát quaû tính toaùn ñöôïc theå hieän 
döôùi daïng baûn ñoà vaø bieåu ñoà cho ôû hình (4.24) ÷  (4.29) 

 Ghi chuù : Keát quaû tính toaùn theå hieän ôû caùc hình (4.23) ÷ (428) ñeàu thöïc hieän: 

 - Ñoái vôùi “moâ hình Gauss” : chieàu cao hieäu quaû cuûa oáng khoùi tính theo coâng 
thöùc Davidson (4.39); vaän toác gioù laáy theo  soá lieäu khí töôïng (töùc ño ôû ñoä cao 10m). 

 - Ñoái vôùi phöông phaùp Berliand: tính vôùi chieàu cao thöïc cuûa oáng khoùi; vaän toác 
gioù ôû ñoä cao 1m u1 ñöôïc tính theo qui luaät logarít cuûa bieán thieân vaän toác gioù theo 
chieàu cao suy töø vaän toác gioù ôû ñoä cao 10m ux ñaõ bieát. 

- Ñoái vôùi phöông phaùp Berliand – chæ daãn kyõ thuaät : Tính vôùi ñoä cao thöïc cuûa 
oáng khoùi vaø vôùi vaän toác gioù nguy hieåm UM. Vôùi soá lieäu ñaõ cho ta coù vaän toác khoùi thaûi 
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ω = 8 m/s, haèng soá f = 0,282, m = 1,057 vaø n = 1, VM = 2,194 m/s vaø vaän toác gioù nguy 
hieåm laø UM = 2,33 m/s 

• Nhaän xeùt  

1. Veät khoùi xaùc ñònh theo ba phöông phaùp khaù khaùc nhau. Beà roäng cuûa veät khoùi 
theo phöông phaùp Berliand – 1 (hình 4.25) laø heïp nhaát, tieáp ñeán laø phöông phaùp 
Gauss (hình 4. 24) vaø roäng nhaát laø phöông phaùp Berliand – kyõ thuaät (hình 4. 26). 
Nhöng duø sao hai phöông phaùp Gauss vaø Berliand – kyõ thuaät vaãn coù nhieàu neùt gaàn 
nhau hôn. Ñieàu naøy cuõng coù theå nhaän thaáy ôû bieåu ñoà noàng ñoä treân maët caét tröïc giao 
vôùi truïc gioù ôû ñoä xa  x = 700m cho ôû hình (4. 28). 

2. Ñoái chieáu vôùi bieåu ñoà phaân boá noàng ñoä treân maët caét tröïc giao vôùi truïc gioù xaùc 
ñònh theo phöông phaùp Sutton cho ôû (hình 4.13) vaø (4.15). Ta thaáy phöông phaùp 
Berliand – 1 cho keát quaû gaàn vôùi phöông phaùp Sutton. 

 3. Bieåu ñoà noàng ñoä theo truïc gioù (hình 4.27) theo phöông phaùp Gauss coù giaù trò 
Cmax cao vaø cao hôn Cmax cuûa hai phöông phaùp coøn laïi khoaûng töø 15 ÷ 16%, trong luùc 
ñoä xa , xM ñeán ñieåm coù Cmax thì theo phöông phaùp Berliand – 1 coù ñoä xa lôùn nhaát vaø 
lôùn hôn hai phöông phaùp kia khoaûng töø 2 ÷ 2,4 laàn. Nhìn chung caùc ñöôøng cong theo 
phöông phaùp Gauss (G) vaø phöông phaùp Berliand – kyõ thuaät (B) töông ñoái gaàn nhau 
vaø coù theå ñieàu chænh baèng trò soá vaän toác gioù Ux hoaëc heä soá A ñeå ñaït keát quaû gaàn nhau 
nhaát . 

  4. Nhöõng xeùt treân chæ ñuùng cho tröôøng hôïp caùc soá lieäu cuï theå ñaõ cho ôû ví duï. Neáu 
thay ñoåi caùc soá lieäu ban ñaàu, ñaëc bieät laø khi thay ñoåi caáp oån ñònh cuûa khí quyeån trong 
phöông phaùp Gauss ( caáp D, E, F ) thì söï khaùc bieät giöõa caùc phöông phaùp cuõng taêng. 

5. Neáu trong phöông phaùp Gauss duøng vaän toác gioù Uh ôû ñoä cao cuûa oáng khoùi tính 
ñöôïc theo qui luaät logarit töø  vaän toác Ux theo soá lieäu khí töôïng (ño ôû ñoä cao 10m), coøn 
trong phöông phaùp Berliand – kyõ thuaät laáy trò soá A = 230 thì ñöôøng cong phaân boá noàng 
ñoä doïc theo truïc gioù cuûa hai phöông phaùp naøy seõ caøng gaàn nhau hôn (hình 4. 29). 

 Dó nhieân trong tröôøng hôïp naøy trò soá noàng ñoä cöïc ñaïi Cmax cuõng nhö noàng ñoä taïi 
moïi ñieåm baát kyø treân maët ñaát C(xy) ñeàu giaûm so vôùi keát quûa thu ñöôïc treân ñaây (theå 
hieän ôû caùc hình 4.24, 4.26, 4.27, 4.28) cuûa hai phöông phaùp töông öùng.       



http://www.ebook.edu.vn 124 

 Treân hình 4.30, vaø 4.31 laø baûn ñoà oâ nhieãm (veät khoùi) cuûa hai phöông phaùp ñaõ 
neâu theo caùc soá lieäu vöøa ñieàu chænh ôû ñieåm 5 treân ñaây. 

Hình 4.24. Baûn ñoà oâ nhieãm (veät khoùi ) xaùc ñònh theo moâ hình Gauss 
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Hình 4. 25. Baûn ñoà oâ nhieãm (veät khoùi) xaùc ñònh theo phöông phaùp Berliand – 1. 

Hình 4.26. Baûn ñoà oâ nhieãm (veät khoùi) xaùc ñònh theo phöông phaùp Berliand – chæ 
daãn kyõ thuaät 
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Hình 4.27: Bieåu ñoà phaân boá noàng ñoä theo truïc gioù ñi qua chaân oáng khoùi theo ba 
phöông phaùp G : “Moâ hình Gauss”; “B1:Berliand – 1”; “B:Berliand – chæ daãn kyõ 

thuaät” 

Hình 4.28: Bieåu ñoà noàng ñoä treân truïc caét tröïc giao vôùi truïc gioù ôû ñoä xa x = 700m theo 
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ba phöông phaùp ñi qua chaân oáng khoùi theo 3 phöông phaùp  G : “Gauss”; B1:  “Berliand 
– 1”; B: “Berliand – kyõ thuaät” 

Hình 4.29. Ñöôøng cong noàng ñoä theo truïc gioù khi duøng vaän toác gioù Uh ôû ñoä cao oáng 
khoùi trong phöông phaùp Gauss vaø nhaän A = 230 trong phöông phaùp Berliand – kyõ thuaät 
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 Hình 4.30. Baûn ñoà oâ nhieãm cuûa nguoàn vôùi soá lieäu ñaõ cho xaùc ñònh theo phöông 
phaùp Gauss vôùi vaän toác gioù ôû ñoä cao oáng khoùi ( Uh) /ñeå so saùnh vôùi  H 4.24 

 Hình 4.31. Baûn ñoà oâ nhieãm cuûa nguoàn vôùi soá lieäu ñaõ cho xaùc ñònh theo phöông 
phaùp Berliand – kyõ thuaät vôùi A =230 / ñeå so saùnh vôùi hình 4.26 

 

° Ví duï 4.8.2 

 Xaùc ñònh ñöôøng cong phaân boá noàng ñoä chaát oâ nhieãm treân maët ñaát doïc theo truïc 
gioù theo caùc phöông phaùp: Gauss – vôùi saùu caáp oån ñònh khí quyeån khaùc nhau (A, B, 
C,…,F) vaø Berliand – kyõ thuaät vôùi caùc giaù trò A khaùc nhau do nguoàn thaûi coù soá lieäu ñaõ 
cho ôû ví duï 4.8.1 gaây ra. 

 Muïc ñích tính toaùn ôû ví duï naøy laø ñeå thaáy roõ söï dieãn bieán khaùc nhau cuûa ñöôøng 
bieåu dieãn noàng ñoä Cx doïc theo truïc gioù öùng vôùi caùc caáp oån ñònh (hoaëc caáp roái) khaùc 
nhau cuûa khí quyeån vaø töø ñoù seõ hieåu roõ hôn qui luaät khueách taùn chaát oâ nhieãm trong khí 
quyeån. 

 Ñeå coù ñöôïc saùu caáp oån ñònh theo töøng baûng phaân loaïi cuûa Pasquill – Gifford 
(Baûng 4.4) thì moät ñieàu haïn cheá laø khoâng theå giaû thieát vaän toác gioù tính toaùn baát kyø maø 
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khi phaûi choïn trò soá trong moät giôùi haïn nhaát ñònh ñeå öùng vôùi trò soá vaän toác gioù aáy khi 
caùc ñieàu kieän khaùc nhö böùc xaï maët trôøi ban ngaøy, ñoä che phuû cuûa maây ban ñeâm thay 
ñoåi ta seõ coù ñöôïc ñuû saùu caáp oån ñònh khaùc nhau töø A ñeán F. 

 Trò soá vaän toác gioù khaû dó ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu neâu treân coù theå nhaän laø Ux = 
3m/s. 

 Tính toaùn cuõng ñöôïc tieán haønh theo caùc coâng thöùc (4.33), (4. 34) ñoái vôùi phöông 
phaùp Gauss vaø (3. 82 ) v.v… ñoái phöông phaùp Berliand – kyõ thuaät. 

 Caùc trò soá A trong phöông phaùp Berliand – kyõ thuaät ñöôïc choïn ñeå tính toaùn ôû 
tröôøng hôïp naøy laø A = 130, 180, vaø 230. 

 Keát quaû tính toaùn ñöôïc theå hieän ôû bieåu ñoà hình 4. 32. 

 Hình 4.32 Bieåu ñoà noàng ñoä doïc theo truïc gioù cuûa nguoàn coù soá lieäu ñaõ cho öùng 
vôùi 6 caáp khí haäu ( KH = 1÷ 6) theo Gauss vaø 3 trò soá A = 130, 180,vaø 230 theo 

Berliand (chæ daãn kyõ thuaät) 

 Töø bieåu ñoà ta coù theå ñoïc ñöôïc caùc giaù trò Cmax vaø xM nhö sau (Baûng 4.10) 
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Baûng 4.10: Keát quaû tính toaùn cuûa ví duï 4.8.2. 

Phöông phaùp 
Caáp khí haäu 

KH hoaëc A 
Cmax, mg/m3 XM, m 

GAUSS 

KH=1(caáp A) 

KH=2(caáp B) 

KH=3(caáp C) 

KH=4(caáp D) 

KH=5(caáp E) 

KH=6(caáp F) 

0,74 

0,340 

0,327 

0,230 

0,212 

0,143 

200 

300 

430 

940 

1400 

3000 

BERLIAND 

(Chæ daãn kyõ thuaät) 

A = 130 

A = 180 

A = 230 

0,132 

0,182 

0,233 

≈ 500 

≈ 500 

≈ 500 

° Ví duï 4.8.3 

 Xaùc ñònh noàng ñoä chaát oâ nhieãm treân maët ñaát trong tröôøng hôïp laëng gioù, töùc khi 
Ux= 0 m/s. 

 Cuõng vôùi caùc soá lieäu nguoàn nhö ñaõ cho ôû ví duï: 4.8.1 ta laäp baûn ñoà oâ nhieãm treân 
maët ñaát vôùi caùc thoâng soá tính toaùn ñaõ nhaän:  

 n = 0,2 vaø k1 = 0,1. 

 Tính toaùn ñöôïc tieán haønh theo coâng thöùc (4.16) cuûa Berliand M.E. 

“Veát khoùi” trong tröôøng hôïp naøy laø nhöõng khoanh troøn ñoàng taâm maø taâm ñieåm laø 
vò trí chaân oáng khoùi (hình 4.33). 

 Neáu xeùt söï phaân boá noàng ñoä treân truïc “xuyeân taâm” qua chaân oáng khoùi thì noàng 
ñoä cöïc ñaïi Cmax taïi taâm giaûm raát nhanh khi ra xa khoûi taâm. ÔÛ khoaûng caùch r = 300 ÷ 
400m noàng ñoä treân maët ñaát haàu nhö trieät tieâu (hình 4.34). 

ÔÛ baûng 4.11 sau ñaây laø giaù trò noàng ñoä cöïc ñaïi Cmax tính theo mg/m3  taïi chaân oáng 
khoùi cuûa tröôøng hôïp ñang xeùt öùng vôùi caùc trò soá n vaø k1 khaùc nhau qui veà cho taûi löôïng 
nguoàn thaûi baèng ñôn vò (vôùi M =1 g/s). 
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 Baûng 4.11. Noàng ñoä cöïc ñaïi Cmax mg/m3 tính cho caùc trò soá n vaø k1 khaùc nhau khi 
taûi löôïng cuûa nguoàn baèng ñôn vò (M =1 g/s) 

 

              N 

k1 

0 0,1 0,15 0,2 

0,10 6,217 3,957 3,127 2,456 

0,15 1,842 1,172 0,926 0,728 

0,20 0,777 0,495 0,391 0,307 

 

  Qua caùc soá lieäu tính toaùn ñöôïc ôû baûng 4.11 ta thaáy öùng vôùi trò soá n = const, noàng 
ñoä Cmax taïi chaân oáng khoùi giaûm raát nhanh khi k1 taêng – ÔÛ tröôøng hôïp ñang xeùt noàng 
ñoä Cmax giaûm khoaûng 8 laàn. Trong luùc ñoù, neáu k1 = const maø n taêng thì Cmax cuõng giaûm 
nhöng chaäm hôn – cuï theå ôû ñaây Cmax giaûm khoaûng 2,5 laàn. 

Hình 4.33: Baûn ñoà oâ nhieãm do oáng khoùi coù soá lieäu ñaõ cho gaây ra khi trôøi laëng gioù 
 (Ux = 0) 
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Hình 4.34 Bieåu ñoà noàng ñoä treân truïc ñi qua chaân oáng khoùi khi laëng gioù 

4.9. AÛNH HÖÔÛNG CUÛA ÑÒA HÌNH ÑOÁI VÔÙI QUAÙ TRÌNH KHUEÁCH 
TAÙN CHAÁT OÂ NHIEÃM  

 Lyù thuyeát vaø caùc coâng thöùc tính toaùn söï phaân boá noàng ñoä oâ nhieãm treân maët ñaát 
do nguoàn ñieåm cao (oáng khoùi) gaây ra ñaõ xem xeùt tröôùc ñaây ñeàu aùp duïng cho ñòa hình 
baèng phaúng. 

 Tröôøng hôïp ñòa hình khoâng baèng phaúng, treân ñöôøng lan truyeàn laøn khoùi gaëp vaät 
caûn coù daïng nhö nuùi ñoài, vöïc saâu, thung luõng … khi ñoù vaän toác gioù seõ bò thay ñoåi, möùc 
ñoä roái cuûa khí quyeån bò aûnh höôûng vaø do ñoù luoàng khoùi seõ bò bieán daïng, keùo theo laø söï 
phaân boá noàng ñoä chaát oâ nhieãm trong luoàng khoùi cuõng nhö treân maët ñaát bò thay ñoåi. 

Treân hình 4.35 laø hình aûnh cuûa luoàng khoùi treân ñòa hình coù ñoài nuùi. 

 

 

 

 

Hình 4.35. Luoàng khoùi lan truyeàn khi gaëp vaät caûn ñoài nuùi 
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ÔÛ phía ñoùn gioù cuûa söôøn ñoài luoàng gioù chuyeån ñoäng theo caùc ñöôøng doøng cuûa 
khoâng khí vaø do ñoù coù xu höôùng vöøa va ñaäp vaøo söôøn ñoài vöøa bò haát ngöôïc leân cao. Vì 
vaäy noàng ñoä chaát oâ nhieãm treân maët ñaát seõ taêng cao so vôùi tröôøng hôïp ñòa hình baèng 
phaúng. 

ÔÛ phía khuaát gioù cuûa ngoïn ñoài, böùc tranh caøng phöùc taïp hôn do coù hieän töôïng 
quaån gioù laøm cho chaát oâ nhieãm bò öù ñoïng laïi trong khu vöïc naøy vaø khoâng lan toûa ñöôïc 
ra xa hôn nöõa. 

Nhìn chung, aûnh höôûng cuûa ñòa hình ñoái vôùi quaù trình khueách taùn chaát oâ nhieãm laø 
raát ña daïng vaø phöùc taïp, khoâng theå aùp duïng moät lyù thuyeát toång quaùt naøo bao truøm heát 
moïi hình thaùi vaät caûn vaø tình huoáng coù theå xaûy ra maø chæ giôùi haïn trong moät tröôøng 
hôïp ñôn giaûn vaø caàn döïa vaøo nghieân cöùu thöïc nghieäm cho töøng tröôøng hôïp cuï theå laø 
chuû yeáu. 

 Theo Berliand M.E vaø coäng söï  thì ñoái vôùi ñòa hình coù ñoài nuùi thung luõng hoaëc 
söôøn doác keùo daøi theo chieàu tröïc giao vôùi höôùng gioù noàng ñoä chaát oâ nhieãm treân maët 
ñaát cuõng ñöôïc tính toaùn nhö tröôøng hôïp ñòa hình baèng phaúng nhöng keát quaû nhaän ñöôïc 
theâm heä soá η ñeå keå ñeán aûnh höôûng cuûa vaät caûn. 

ÔÛ baûng 4.12 laø trò soá ηM  öùng vôùi tröôøng hôïp baát lôïi nhaát cuûa vò trí nguoàn thaûi ñoái 

vôùi vaät caûn, ví duï nhö nguoàn thaûi naèm ôû ñaùy thung luõng hoaëc ngay döôùi chaân söôøn 
doác. 

 Heä soá η M phuï thuoäc vaøo caùc thoâng soá sau: 

n1 = H/h0 (4.118) 

vaø                                n2 = a/h0               (4.119) 

trong ñoù:  

 H: chieàu cao nguoàn thaûi  (oáng khoùi); m 

 h0: chieàu cao (hoaëc chieàu saâu) cuûa ñoài nuùi (hoaëc thung luõng); m 

 a: moät nöûa beà roäng cuûa ñoài nuùi (hoaëc thung luõng) hoaëc beà daøi cuûa chaân maùi doác 
(Hình 4.36). 
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Baûng 4.12. Trò soá cöïc ñaïi cuûa heä soá ηM  

Thung luõng Söôøn doác Ñoài nuùi 

n2 N1 

6 - 9 10 – 15 16 – 20 6 – 9 10 – 15 16 – 20 6 – 9 10 – 15 16 – 20

< 0,5 

0,6 – 1 

> 1 

2,0 

1,6 

1,5 

1,6 

1,5 

1,4 

1,3 

1,2 

1,1 

1,8 

1,5 

1,4 

1,5 

1,3 

1,2 

1,2 

1,2 

1,1 

1,5 

1,4 

1,3 

1,4 

1,3 

1,2 

1,4 

1,2 

1,0 

 

 Heä soá η ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc. 

η = 1 + f1 (ηM - 1 ) (4.120) 

 Heä soá f1 phuï thuoäc vaøo tyû soá 
a
x 0  ñöôïc cho döôùi daïng bieåu ñoà öùng vôùi caùc daïng 

vaät caûn khaùc nhau (hình 4.36). 

       Trong coâng thöùc treân cuõng nhö treân hình veõ: 

 x0 – khoaûng caùch tính töø ñænh ñoài (hoaëc ñaùy thung luõng) ñeán vò trí nguoàn thaûi. 
Tröôøng hôïp söôøn doác (hình 4.36c), khoaûng caùch x0 tính töø meùp cao cuûa söôøn doác. 

 Khoaûng caùch töø nguoàn thaûi ñeán ñieåm coù noàng ñoä cöïc ñaïi treân maët ñaát cuõng ñöôïc 
tính nhö tröôøng hôïp ñòa hình baèng phaúng nhaân vôùi heä soá hieäu chænh d: 

d = 1,1 ( 0,2 + η ) –1/2 (4. 121 ) 

 Keát quaû khaûo saùt thöïc teá vaø thöïc nghieäm treân moâ hình cuûa nhieàu taùc giaû, trong 
ñoù coù keát quaû nghieân cöùu hôïp taùc giöõa nhöõng nhaø khoa hoïc cuûa caùc nöôùc heä thoáng xaõ 
hoäi chuû nghóa (cuõ) ôû Trung Ñoâng AÂu tieán haønh ôû Varna (Hungari) vaø Tixoâvoâ (Tieäp 
Khaéc) cho thaáy phöông phaùp tính toaùn neâu treân cho keát quaû raát phuø hôïp vôùi thöïc teá, 
sai soá khoâng quaù 10%. Keát quaû thöïc nghieäm treân oáng khí ñoäng cuûa Toå chöùc baûo veä 
Moâi tröôøng Myõ (EPA – Environmental protection Agency) do caùc nhaø nghieân cöùu Myõ 
vaø Lieân Xoâ (cuõ) phoái hôïp tieán haønh naêm 1982 cuõng cho keát luaän töông töï.   
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Hình 4.36. Bieåu ñoà xaùc ñònh heä soá f1 phuï thuoäc vaøo tyû soá   
a
x 0  öùng vôùi caùc daïng vaät 

caûn khaùc nhau  

a) Ñoài nuùi; b) Thung luõng; c) Söôøn doác 

Caàn löu yù laø caùc heä soá vaø bieåu ñoà neâu treân chæ aùp duïng cho tröôøng hôïp nguoàn thaûi 
naèm ôû phía ñaàu gioù so vôùi vaät caûn vì ôû hình 4.36a vaø ta coù bieåu ñoà hoaøn toaøn ñoái xöùng 
qua truïc ñöùng, ngöôïc laïi ôû hình 4.36c bieåu ñoà f1 khoâng ñoái xöùng. 

4.10. TÍNH TOAÙN NOÀNG ÑOÄ TRUNG BÌNH CUÛA CHAÁT OÂ NHIEÃM 
TREÂN MAËT ÑAÁT DO CAÙC NGUOÀN THAÛI GAÂY RA 

4.10.1. Nguyeân taéc chung 

 Khi tính toaùn döï baùo möùc ñoä oâ nhieãm taïi moät ñòa ñieåm naøo ñoù do caùc nguoàn thaûi 
khaùc nhau gaây ra, ngoaøi vieäc xaùc ñònh noàng ñoä oâ nhieãm töùc thôøi, ta coøn caàn phaûi bieát 
vaø döï baùo ñöôïc söï phaân boá noàng ñoä trung bình ngaøy ñeâm, trung bình thaùng hoaëc trung 
bình naêm cuûa chaát oâ nhieãm taïi ñòa ñieåm xem xeùt. 
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 Quy taéc chung ñeå xaùc ñònh noàng ñoä trung bình naêm. Theo Noel de nevers “Air 
pollution control Engineering” , coù theå ñöôïc bieåu dieãn baèng bieåu thöùc: 

( ).caùc caápcaùc caùptaát caû caùc oån ñònh cuûavaän toác gioùnguoàn thaûi 8 16 khí quyeån
höôùng gioù

noàngñoä trung bình
naêm cuûa chaát oâ nhieãm PC
taïi ñieåm tính toaùn ÷

⎛ ⎞
⎜ ⎟

=⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ ∑ ∑ ∑  

trong ñoù: P – taàn suaát xuaát hieän cuûa caùc thoâng soá nhö: vaän toác gioù, höôùng gioù vaø caáp 
oån ñònh cuûa khí quyeån. 

 C – noàng ñoä töùc thôøi cuûa chaát oâ nhieãm taïi ñieåm xem xeùt do moät nguoàn nhaát ñònh 
trong ñieàu kieän thôøi tieát nhaát ñònh (vaän toác gioù, höôùng gioù, ñoä oån ñònh) gaây ra. 

 Noàng ñoä töùc thôøi C chính laø noàng ñoä ñoä tính toaùn ñöôïc theo caùc phöông phaùp 
khaùc nhau ñaõ giôùi thieäu ôû caùc muïc ñeà tröôùc ñaây. 

 Ñeå thöïc hieän qui taéc tính toaùn theo bieåu thöùc toång quaùt neâu phaàn ñaàu cuûa 
chöông naøy ñoøi hoûi phaûi coù ñaày ñuû raát nhieàu thoâng soá ñaàu vaøo vaø khoái löôïng tính toaùn 
seõ raát lôùn. 

 Tröôøng hôïp tính toaùn noàng ñoä trung bình cho thôøi gian ngaén, nhö trung bình 
ngaøy ñeâm chaúng haïn, ta coù theå ñôn giaûn hoaù vaán ñeà baèng caùch giaû thieát raèng trong 
töøng muøa nhaát ñònh (heø hoaëc ñoâng), caáp oån ñònh cuûa khí quyeån coù theå thay ñoåi trong 
ngaøy ñeâm chung quanh moät caáp trung bình naøo ñoù vaø ta chæ tính toaùn ñoái vôùi caáp oån 
ñònh trung bình aáy. 

 Ngoaøi ra, caùc caáp vaän toác gioù coù theå ñöôïc thay theá baèng moät trò soá vaän toác gioù 
trung bình UTB(∝) treân moät höôùng α naøo ñoù cuøng vôùi taàn suaát xuaát hieän cuûa gioù P(∝) 
treân höôùng ∝ aáy. 

 Moät ñieàu quan troïng khaùc caàn löu yù laø treân thöïc teá cuõng nhö soá lieäu quan traéc 
khí töôïng ñeàu chæ roõ, ngoaøi taàn suaát gioù treân caùc höôùng khaùc nhau P(∝) coøn coù taàn 
suaát laëng gioù Plaëng. Ñoù laø tyû leä thôøi gian khoâng coù gioù treân baát kyø höôùng naøo, noùi caùch 
khaùc laø u = 0. Tröôøng hôïp naøy khaùc vôùi tröôøng hôïp khoâng coù gioù treân moät höôùng αi 
xem xeùt, töùc laø noàng ñoä töùc thôøi treân höôùng ñoù khoâng baèng khoâng maø coù moät giaù trò 
nhaát ñònh naøo ñoù tuyø thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá khaùc nhau trong ñoù coù baùn kính tính töø 
ñieåm xem xeùt ñeán chaân nguoàn thaûi. 

 Nhö ñaõ ñeà caäp ñeán tröôùc ñaây, caùc phöông phaùp tính toaùn cuûa Bosanquet, 
Pearson, Sutton hoaëc “moâ hình Gauss“ cuûa Pasquill – Gifford ñeàu chæ aùp duïng cho 
tröôøng hôïp vaän toác gioù khaùc khoâng (u # 0 – non zero wind speed) vì khi u = 0 thì caùc 
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coâng thöùc tính toaùn cuûa caùc phöông phaùp neâu treân ñeàu trôû neân khoâng xaùc ñònh 
(division by zero) 

 Do vaäy, ñeå tính toaùn noàng ñoä trung bình chæ coù theå aùp duïng phoái hôïp giöõa caùc 
phöông phaùp tính toaùn vöøa neâu treân ñoái vôùi tröôøng hôïp laëng gioù cuûa Berliand hoaëc 
döïa haún vaøo phöông phaùp Berliand öùng vôùi caû hai tröôøng hôïp: coù gioù vaø laëng gioù. 

4.10.2. Veà heä soá trung bình öùng vôùi soá lieäu taàn suaát gioù vaø taàn suaát laëng gioù 

 Coù theå coù nhieàu phöông phaùp gia coâng soá lieäu khí haäu veà gioù khaùc nhau. 

 Ta quy öôùc goïi: 

τ gioù – thôøi gian coù gioù treân taát caû caùc höôùng. 

τ laëng – thôøi gian laëng gioù. 

τ 0 = τ gioù + τ laëng – Toång thôøi gian quan traéc (ngaøy ñeâm, thaùng hoaëc naêm) 

τα - Thôøi gian coù gioù treân höôùng α 

Phöông phaùp thöù 1 

 - Taàn suaát laëng gioù:         Plaëng = 
τ
τ
laëng

o
                                               (4.122) 

(Ñeå ñôn giaûn trong tính toaùn, ôû ñaây taàn suaát ñöôïc theå hieän baèng soá thaäp phaân, 
khoâng duøng %) 

- Taàn suaát gioù treân höôùng ∝ 

α α
α = =

−
τ τ
τ τ τlaëng laëng

P   (4.123) 

Tröôøng hôïp naøy ta coù:    ∑
=

=<
m

laëng PvaøP
1

11
α

α
 

- Heä soá trung bình K∝ cuûa höôùng gioù α trong tröôøng hôïp naøy seõ laø: 
αα α α

α
τ τ − ττ τ τ

= = ⋅ = ⋅
τ τ τ τ τ

gioù laëng

o gioù o gioù o
K   (4.124) 

Kα = Pα( 1 – Plaëng) 

Phöông phaùp thöù 2 

 - Taàn suaát laëng gioù: τ
=

τ
laëng

laëng
o

P  (nhö phöông phaùp 1) 
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- Taàn suaát gioù treân höôùng α:     α
α

τ
=
τl
0

P  (4.125) 

 Tröôøng hôïp naøy ta coù: 

 ; α α
α= α=

< < + =∑ ∑
m m

laëng laëng
1 1

P 1 P 1 P P 1nhöng  

Vaø luùc ñoù heä soá trung bình Kα  chính laø Pα: 

Kα  = Pα : (4.126) 

 

Phöông phaùp thöù  3 

 - Taàn suaát laëng gioù:     τ
=

τ
laëng

laëng
gioùù

P                (4.127) 

 - Taàn suaát gioù treân höôùng α: α
α

τ
=
τgioù

P  (nhö phöông phaùp 2) 

 Tröôøng hôïp naøy ta vaãn coù:  ∑
=

=
m

P
1

1
α

α
, nhöng heä soá trung bình αK  seõ laø 

 
( ).

α α α α
α

τ τ τ τ
= = = =
τ τ + τ τ + τ τ +o gioù laëng gioù laëng gioù gioù laëng

K
P 1 P

 

Vaø do ñoù :        
laëngP

P
K

+
=

1
α

α                                               (4.128) 

Trong ba phöông phaùp xöû lyù soá lieäu quan traéc taàn suaát gioù neáu tính thì 
phöông phaùp 1 ñöôïc aùp duïng nhieàu nhaát vaø trong Tieâu chuaån Vieät Nam 
4088 – 85 (TCVN 4088-85) veà soá  lieäu khí haäu xaây döïng soá lieäu gioù ñöôïc 
xöû lyù theo phöông phaùp naøy. 

4.10.3. Coâng thöùc xaùc ñònh noàng ñoä trung bình theo taàn suaát gioù 

 Töø nhöõng laäp luaän neâu ra treân ñaây, ta coù theå vieát bieåu thöùc xaùc ñònh noàng ñoä 
trung bình ngaøy ñeâm cuûa chaát oâ nhieãm treân maët ñaát taïi moät vò trí tính toaùn naøo ñoù do 
moät nguoàn thaûi thöù  i gaây ra nhö sau: 

∑
=

+×=
m

iilaënglaëngixy CKCPC
1

)()()(
α

αα
 (4.129) 

 Thay giaù trò cuûa heä soá trung bình Kα töø coâng thöùc (4.129) vaøo (3.134a) ta thu 
ñöôïc: 
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( )∑
=

−+×=
m

ilaëngilaënglaëngixy CKPCPC
1

)()()( 1
α

αα
 (4.130) 

vaø noàng ñoä toång coäng trung bình taïi ñieåm coù toïa ñoä x, y do n nguoàn thaûi gaây ra seõ laø: 

 ( )∑ ∑
= = ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −+×=

m m

ilaëngilaënglaëngtoångxy CKPCPC
1 1

)()()( 1
α α

αα
 (4131) 

 Trong caùc coâng thöùc treân: 

 Cxy(i) – noàng ñoä trung bình taïi vò trí coù toïa ñoä x, y do nguoàn thöù  i gaây ra 

 Cxy(toång) – noàng ñoä toång coäng trung bình do n nguoàn thaûi gaây ra taïi ñieåm tính 
toaùn 

 Claëng(i)     - noàng ñoä töùc thôøi do nguoàn thaûi thöù i gaây ra taïi ñieåm tính toaùn khi 
laëng gioù ( u = 0) 

 Cα(i) - noàng ñoä töùc thôøi do nguoàn thaûi thöù i gaây ra taïi ñieåm tính toaùn khi coù gioù 
thoåi theo höôùng α öùng vôùi vaän toác gioù trung bình treân höôùng ñoù vaø ñoä oån ñònh trung 
bình cuûa khí quyeån trong suoát khoaûng thôøi gian tính toaùn trò soá trung bình (ngaøy ñeâm, 
thaùng  hoaëc naêm). 

 Trò soá Cα(i) = 0 khi ñieåm tính toaùn naèm phía ñaàu gioù hoaëc caùch xa truïc cuûa 
höôùng gioù α ñang xem xeùt. 

4.10.4. Ví duï tính toaùn  

 Cho hai nguoàn thaûi coù soá lieäu nguoàn nhö nhau: 

 Nguoàn soá 1   Nguoàn soá 2 

 H1 = 40 m            H2 = 60 m 

 D1 = 1,2 m            D2 = 2,0 m 

 L1 = 9,05 m3/s            L2 = 25,14 m3/s 

 M1 = 17,69 g/s  M2 = 49,14 g/s 

 tkhoùi (1) = 2000C   tkhoùi (2) = 2000C 

 Vò trí töông ñoái cuûa hai nguoàn thaûi vaø ñieåm tính toaùn X ñöôïc xem laø naèm ôû taâm 
cuûa caùc oâ vuoâng caïnh 100 × 100 m cho ôû hình 4. 37. 
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                                                     Hình 4.37. 

 

Hãy xaùc ñònh noàng ñoä trung bình ngaøy ñeâm cuûa chaát oâ nhieãm khí SO2 do hai 
nguoàn thaûi gaây ra taïi ñieåm X naèm ôû  cuoái höôùng gioù Ñoâng Nam so vôùi nguoàn cho bieát: 

 Ñòa phöông tính toaùn: Haø Noäi; muøa heø. 

 Nhieät ñoä vaø taàn suaát gioù Taây theo TCVN 4088-85, thaùng 7 

  tN = 28,80C 

 Taàn suaát laëng gioù: Plaëng = 11,9% 

 Taàn suaát vaø vaän toác gioù trung bình 

 Höôùng  B: Taàn suaát 5,5% vaän toác TB 1,8 m/s 

   ÑB: Taàn suaát 7,4% vaän toác TB 2,7 m/s 

   Ñ: Taàn suaát 14,2% vaän toác TB 2,9 m/s 

   ÑN: Taàn suaát 45,2% vaän toác TB 3,2 m/s 

   N: Taàn suaát 12,9% vaän toác TB 3,0 m/s 

   TN: Taàn suaát 4,0% vaän toác TB 2,1 m/s 

   T: Taàn suaát 4,1% vaän toác TB 2,7 m/s 

   TN: Taàn suaát 6,7% vaän toác TB 3,0 m/s 

Tính toaùn ñöôïc tieán haønh theo phöông phaùp Berliand – chæ daãn kyõ thuaät cho 
tröôøng hôïp coù gioù vôùi vaän toác gioù baát kyø vaø tröôøng hôïp laëng gioù. 

Ñoä oån ñònh cuûa khí quyeån ôû ñaây ñöôïc theå hieän qua thoâng soá “möùc ñoä roái” cuûa khí 
quyeån A. Giaû thieát möùc roái trung bình laø A = 220. 

Ñoái vôùi chaát oâ nhieãm laø khi ta coù: F = 1, caùc heä soá tính toaùn cho tröôøng hôïp laëng 
gioù ñöôïc nhaän caùc trò soá  n = 0,2 ; K1 = 0,1. 

GIAÛI 

Tröôùc tieân caàn tính toaùn Cmax, xM cuûa töøng nguoàn ôû ñieàu kieän vaän toác gioù nguy 
hieåm ñeå xaùc ñònh vaän toác gioù nguy hieåm trung bình troïng ñieåm.         
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 Nguoàn 1 

  ;8
2

414,25
2 s

m=
×
×

=
π

ω  

  Δt = 200-28,8 = 171,20C >0 

AÙp duïng caùc coâng thöùc tính toaùn ôû treân ta coù: 

 280,0
2,17140

2,1810 2

2
3 =

×
×

=f  < 100 do ñoù ñaây laø nguoàn noùng. 

, ,, ,×
= =3M

9 05 171 2 mV 0 65 2 199 s40
 > 2 

, ( , , ) , /= + =u 2 199 1 0 12 0 28 2 339m sM  

   ( ), , , , , ,
−

= + + =
13m 0 67 0 1 0 280 0 34 0 280 1 058 

Ta coù n = 1. (vì >MV 2 ) 

   d0 = ( ) 282,1228,028,01199,27 3 =+   

  
( )

3
3

12max 2224,0
2,17105,940

1058,1169,17220
m

mgC =
×

××××
=  

  mxM 3,49140282,12
4

15
=××

−
=  

 Nguoàn 2 

  ;8
2

414,25
2 s

m=
×
×

=
π

ω  

  Δt = 200-28,8 = 171,20C > 0 

  280,0
2,17140

2,1810 2

2
3 =

×
×

=f  < 100 do ñoù daây laø nguoàn noùng. 

AÙp duïng caùc coâng thöùc ôû treân ta coù: 

  

s
mV

s
mV

M

M

2

701,2
60

2,17114,2565,0 3

>

=
×

=   do ñoù :  

  ( ) s
mUM 849,2280,012,01701,2 =+=  

  ( ) 058,1280,034,0280,01,067,0
13 =++=
−

m  



http://www.ebook.edu.vn 142 

  n = 1 

  d0 = ( ) 413,1328,028,01701,27 3 =+   

  
( )

3
3

12max 202,0
2,17114,2560

109,1114,49220
m

mgC =
×

××××
=  

  mxM 8,80460413,13
4

15
=××

−
=  

 Vaän toác gioù nguy hieåm trung bình troïng ñieåm 

   

s
m

U TB
M

582,2

202,02224,0
202,0849,2224,0339,2

=

+
×+×

=  

Ñieåm tính toaùn X naèm treân truïc hoaëc gaàn truïc gioù höôùng Ñoâng – Nam vaø caùch 
khaù xa truïc caùc höôùng gioù khaùc, do ñoù ôû ñaây ta chæ caàn tính toaùn ñoái vôùi höôùng gioù 
naøy. Vaän toác trung bình cuûa höôùng Ñoâng – Nam laáy töø baûng taàn suaát vaø vaän toác gioù 
ñaõ cho: 

 
s

mUTB 2,3=  vôùi taàn suaát Pα = 45,2% 

 239,1
582,2
2,3

===
M

TB
TB

U
U

λ  

 [ ]
076,168,0239,132,0

97,02239.1239,12239,13 1

=+×=
=+−××= −

P
r  

 Nguoàn 1 

      

   xM(u) = 1,076 × 491,3 = 528,6 m 

                      802,0
6,528

424
==q  

             S1(q) = 0,933 

 Cx,y=0(u) = 0,933 × 0,216 = 0,2015 mg/m3 

 Khi laëng gioù 

 Baùn kính R = 424 m 

 
( )

278,0
2,01
1,04

2 =
+
×

=a  

max( ) , , ,u 3
mgC 0 97 0 2224 0 216

m
= × =
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( ) ( ) 322,1

3

)( 1173,0
42440278,01,02,012

69,1710
m

mgC R =
+×××+

×
=

π
 

Noàng ñoä chung do nguoàn 1 gaây ra taïi ñieåm X laø khi coù gioù vaø khoâng coù gioù. 

 
( )

3

)1()1()1(

094,0

2015,0452,0119,011173,0119,0

)1(

m
mg

CPPCPC laëngRlaëngxy

=

××−+×=

××−+×= − αα  

 Nguoàn 2 

 
3)max( 196,0202,097,0 m

mgC u =×=     

 xM(u) = 1,076 × 804,8 = 866 m 

          816,0
866
707

==q  

 S1(q) = 0,94 

 128,0
707

4,1412,3
22

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛= x

yUTBβ   

 ( )( )[ ] 0330128,02,281128,04,81)( 12
2 =×+×+=

−βS  

 Cxy(u) = S1× S2 × Cmax(u) = 0,94×0,33×0,196 = 0,061 

 Khi laëng gioù 

 Baùn kính mR 7217074,141 22 =+=  

   
( ) ( ) 322,1

3

)( 113,0
72160278,01,02,012

14,4910
m

mgC R =
+×××+

×
=

π
 

 Noàng ñoä chung do nguoàn 2 gaây ra taïi ñieåm X laø khi coù gioù vaø khoâng coù gioù. 
  ( )

3

)2(

0377,0

061,0452,0119,01113,0119,0

m
mg

Cxy

=

××−+×=  

 Keát quaû cuoái cuøng 

Noàng ñoä trung bình toång coäng do hai nguoàn gaây ra taïi ñieåm X caû khi coù gioù laãn 
khi laëng gioù: 

 
33)( 132,01317,00377,0094,0 m

mg
m

mgU toångxy
TB ≈=+=  
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Ñeå coù theå hình dung ñöôïc toång quaùt söï phaân boá noàng ñoä oâ nhieãm trung bình treân 
maët ñaát trong moät phaïm vi roäng lôùn,  treân hình 4.38, cho thaáy baûn ñoà oâ nhieãm ñöôïc 
laäp ñoái vôùi caùc nguoàn coù soá lieäu veà nhieät ñoä, taàn suaát vaø vaän toác gioù trung bình treân  
taùm höôùng veà muøa heø (thaùng 7) cuûa ñòa phöông Haø Noäi. 

Töø baûn ñoà oâ nhieãm ta thaáy, höôùng gioù chuû ñaïo veà muøa heø ôû Haø Noäi laø Ñoâng – 
Nam vôùi taàn suaát 45,2% neân vuøng chòu aûnh höôûng nhieàu nhaát cuûa caùc nguoàn thaûi laø 
vuøng naèm veà höôùng Taây – Baéc so vôùi vò trí nguoàn thaûi tieáp ñeán laø caùc vuøng phiaù Taây 
vaø phía Baéc töùc laø caùc vuøng chòu aûnh höôûng cuûa gioù Ñoâng vaø gioù Nam vôùi taàn suaát 
töông öùng laø 14,2% vaø 12,9%. Ngoaøi ra, caùc vò trí naèm gaàn chaân nguoàn thaûi chòu taùc 
ñoäng töông ñoái lôùn cuûa quaù trình khueách taùn chaát oâ nhieãm khi laëng gioù. Noàng ñoä trung 
bình keå caû coù gioù vaø laëng gioù taïi chaân oáng khoùi leân ñeán 5,234 mg/m

3 ñoái vôùi nguoàn soá 1 
vaø 5,453 mg/m

3 ñoái vôùi nguoàn soá hai (xem baûng soá lieäu 4.13, caùc soá coù gaïch chaân, keøm 
theo baûn ñoà hình 4.38). 

 Treân hình 4.39 laø bieåu ñoà phaân boå noàng ñoä oâ nhieãm treân caùc maët caét chaïy doïc 
theo chieàu Ñoâng – Taây caùch meùp treân cuûa baûn ñoà oâ nhieãm moät khoaûng caùch laø 1550m 
vaø 1750m. 

 Ñaây laø caùc maët caét chaïy qua taâm cuûa haøng oâ vuoâng thöù j = 16 vaø j = 18 cuûa 
baûn ñoà, trong ñoù maët caét j = 16 (1550m) chaïy qua ñieåm tính toaùn X cho ôû ví duï. Do ñoù 
ta coù theå ñoïc ñöôïc trò soá noàng ñoä taïi ñieåm tính toaùn X treân bieåu ñoà vaø ñoái chieáu vôùi 
keát quaû tính toaùn baèng tay thöïc hieän ôû ví duï ta thaáy hoaøn toaøn khôùp nhau. Trò soá noàng 
ñoä taïi ñieåm tính toaùn X coøn coù theå ñoïc ñöôïc ôû baûng soá lieäu (baûng 4.13) öùng vôùi oâ i = 
25 vaø j = 16 (trò soá coù ñoùng khung ôû baûng 4.13) 
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Hình 4.38. Baûn ñoà phaân boá noàng ñoä trung bình toång coäng theo taàn suaát gioù 

 

Hình 4.39. Bieåu ñoà noàng ñoä trung bình toång coäng treân caùc maët caét  
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höôùng Ñoâng – Taây. 

Chuùng ta hình dung coù moät oáng khoùi thaûi moät löôïng chaát oâ nhieãm taïi ñoä cao h. 
Tröôùc heát, giaû thieát khí thaûi coù nhieät ñoä baèng nhieät ñoä cuûa khoâng khí vaø beà maët traùi 
ñaát hoaøn toaøn baèng phaúng khoâng coù moät chöôùng ngaïi vaät naøo. Khí thaûi sau khi ra oáng 
khoùi seõ chuyeån ñoäng theo chieàu gioù, khoái löôïng vaø toác ñoä taïi ñænh oáng khoùi nhoû tôùi 
möùc aûnh höôûng quaùn tính coù theå boû qua. Khoâng khí bò oâ nhieãm hoãn hôïp vôùi khoâng khí 
beân ngoaøi vaø phaùt taùn trong khí quyeån theo hình noùn. Noàng ñoä oâ nhieãm giaûm theo truïc 
höôùng gioù vaø truïc vuoâng goùc vôùi höôùng gioù. Khoái löôïng khoâng khí bò oâ nhieãm seõ taêng, 
nhöng khoái löôïng caùc chaát oâ nhieãm seõ giöõ khoâng ñoåi (xem hình 4.39). 

Caâu hoûi kieåm tra vaø ñaùnh giaù: 

1. Caùc yeáu toá naøo aûnh höôûng ñeán quaù trình phaùt taùn chaát oâ nhieãm? 

2. Söï phaân boá chaát oâ nhieãm theo quy luaät Gauss xaûy ra nhö theá naøo? 

3. So saùnh söï gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa caùc moâ hình Bosanquet, peason, 
sutton vaø Gauss? 

4. Trình baøy söï laéng ñoïng cuûa buïi trong quaù trình khueách taùn cuûa caùc nguoàn thaûi 
cao? 

5. Trình baøy caùch tính noàng ñoä trung bình cuûa caùc chaát oâ nhieãm treân maët ñaát? 

Taøi lieäu tham khaûo: 

Tieáng Vieät 

1.   Traàn Ngoïc Chaán, OÂ nhieãm khoâng khí vaø kyõ thuaät xöû lyù, taäp 1; Nhaø xuaát baûn 
Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät, Haø Noäi, 2000 – 2001. 
2.    Phaïm Ngoïc Ñaêng, Moâi tröôøng khoâng khí, Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät, 
Haø Noäi, 1997. 

 Tieáng Anh 

1.  Henry C. Perkins, Air pollution, Aerospace and Mechanical Engineering 
Department University of Arizona, 1974. 
2.   US. Departerment of Helth, Education and Welfare, Air pollution Control Field 
Operation Manual, PHS, Pub. N0937, Washington D.C., U.S. Government Printing 
Office, 1962. 
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CHÖÔNG V   

AÛNH HÖÔÛNG CUÛA OÂ NHIEÃM 
KHOÂNG KHÍ 

5.1. AÛNH HÖÔÛNG CUÛA OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ VÔÙI CON NGÖÔØI 

Vấn đề ô nhiễm không khí đã được nghiên cứu từ lâu tại các nước phát triển như Mỹ, 
Nhật, Đức, Anh, Pháp, … Các tổ chức quốc tế như WHO, WB, UNDP, WB, UNEP, 
JICA, SIDA, UNICEP… hàng năm tài trợ nhiều kinh phí cho các nước đang phát triển 
(châu Phi, châu Á, …) để thực hiện các chương trình nghiên cứu nhằm hạn chế tác động 
do ô nhiễm không khí. Các hội nghị quốc tế về môi trường không khí toàn cầu được tổ 
chức thường niên nhằm xây dựng chương trình bảo vệ bầu khí quyển của trái đất. Hiện 
nay Trung Quốc, Ấn Độ là nước chịu tác động nhiều do ô nhiễm không khí. Các quốc gia 
này đang tập trung khắc phục hậu quả do ngành công nghiệp gây ra đối với môi trường 
không khí trong lãnh thổ cũng như châu lục. 

Vấn đề ô nhiễm không khí gắn liền với hoạt động của con người. Mỗi người vừa là 
nạn nhân vừa là thủ phạm gây ô nhiễm không khí. Bầu không khí bị ô nhiễm gây ảnh 
hưởng tới sức khoẻ con người, làm thay đổi khí hậu, thời tiết, làm giảm chất lượng  nước, 
làm chua đất, làm cạn kiệt thuỷ sản, làm giảm diện tích rừng, phá huỷ các công trình xây 
dựng và vật liệu, gây ăn mòn kim loại, làm giảm mỹ quan. Vì những tác hại nêu trên mà 
vấn đề ô nhiễm không khí không chỉ mang tính chất cục bộ mà là vấn đề có quy mô toàn 
cầu. Một số vấn đề ô nhiễm không khí được cả thế giới quan tâm là “Hiệu ứng nhà kính”, 
quá trình làm mỏng hay làm thủng tầng ôzôn và quá trình mưa axít.   

 OÂ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí laø moät vaán ñeà böùc xuùc ñoái vôùi moâi tröôøng ñoâ thò, 
khu coâng nghieäp vaø moät soá laøng ngheà ôû nöôùc ta. OÂ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí coù taùc 
duïng xaáu ñoái vôùi söùc khoûe con ngöôøi, coù aûnh höôûng xaáu ñeán caùc heä sinh thaùi vaø gaây 
bieán ñoåi khí haäu. Toác ñoä coâng nghieäp hoùa maïnh meõ vaø vieäc ñoâ thò hoùa nhanh choùng 
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caøng laøm taêng theâm caùc nguoàn oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí. Caùc chaát oâ nhieãm 
khoâng khí chính laø khí SO2, NO2, CO, H2S, buïi lô löûng, chì vaø caùc chaát höõu cô bay hôi. 
Theo soá lieäu quan traéc moâi tröôøng hieän nay khoâng khí ôû caùc ñoâ thò lôùn ôû nöôùc ta ñaõ bò 
oâ nhieãm buïi, khí CO, trong ñoù hoïat ñoäng giao thoâng vaän taûi laø nguoàn thaûi chuû yeáu gaây 
ra oâ nhieãm caùc chaát ñoäc haïi, buïi hoâ haáp, CO, hôi xaêng daàu vaø buïi chì. Löôïng thaûi khí 
CO, hôi xaêng daàu chieám tæ leä töø 70 – 90% toång löôïng thaûi ôû ñoâ thò, coøn löôïng thaûi caùc 
chaát oâ nhieãm do hoaït ñoäng coâng nghieäp, thuû coâng nghieäp, xaây döïng vaø sinh hoïat ñoâ 
thò chieám tæ leä 10 – 30%.  

Chính vì theá maø vaán ñeà taäp trung nghieân cöùu tìm ra nhöõng nguyeân nhaân, nhöõng 
aûnh höôûng cuûa caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí ñeán caùc heä sinh thaùi ñaëc bieät laø aûnh höôûng 
tröïc tieáp ñeán söùc khoûe con ngöôøi thì voâ cuøng böùc thieát. Qua ñoù moïi ngöôøi seõ coù caùi 
nhìn toång quan hôn vaø tích cöïc hôn ñoái vôùi vaán ñeà oâ nhieãm khoâng khí. 

5.1.1. Caùc taùc nhaân gaây oâ nhieãm khoâng khí ñoái vôùi con ngöôøi 

1. OÂ nhieãm do nhieät ñoä 

  Nhiệt độ cao ở nơi làm việc và điều trị gây tác hại nhất định đến sức khoẻ cuả cán 
bộ, công nhân viên. Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới như ở nước ta, điều kiện nóng ẩm 
kèm theo nhiệt độ cao dễ xuất hiện những tai biến nguy hiểm cho người tiếp xúc: rối loạn 
điều hòa nhiệt, say nắng, say nóng, mất nước, mất muối...  

Trong cơ thể, sự chống đỡ với nhiệt chủ yếu bằng cách mất nhiệt qua da khi tiếp 
xúc với không khí mát. Nếu nhiệt độ bên ngoài gần bằng nhiệt độ cơ thể, sự mất nhiệt 
bằng bức xạ và đối lưu giảm thì cơ thể sẽ chống đỡ bằng cách ra mồ hôi và xung huyết 
ngoại biên. Sự dãn mạch ngoại biên có thể làm tụt huyết áp, thiếu máu não... Ra mồ hôi 
nhiều, gây khát dữ dội, nếu uống nhiều nước mà không thêm muối sẽ gây giảm clo trong 
huyết tương. Lượng muối mất có thể lên rất cao, tới 15 - 20 g trong 24 giờ, nếu không 
được điều trị bù đắp sẽ gây các tai biến do giảm clo như: nhức đầu, mệt mỏi, nôn và đặc 
biệt là co rút cơ ngoài ý muốn (chuột rút) hoặc gây các cơn kích thích não (cãi cọ, nổi 
nóng không có lý do). 

Nhiệt độ theo tiêu chuẩn vi khí hậu vùng làm việc đang áp dụng tại Việt Nam  

 

Nhieät ñoä khoâng khí oC Thôøi gian 
(muøa) 

Loaïi lao 
ñoäng Toái ña Toái 

thieåu 

Muøa laïnh Nheï 20 
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Trung bình 18 
Naëng  16 

Nheï 34  
Trung bình 32  

Muøa noùng 

Naëng 30  

 

2.  Taùc haïi do oâ nhieãm buïi. 

Bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng sơ hoá phổi gây nên những 
bệnh hô hấp. Nói chung, bụi đất không gây bệnh phổi cấp tính, nhưng nếu trong bụi có 
trên 2% silic tự do thì có thể phát sinh bệnh bụi phổi - silic sau nhiều năm tiếp xúc (ngành 
sản xuất vật liệu xây dựng). 

Bụi ôxít sắt khi thở hít vào lâu ngày có thể phát sinh bệnh bụi phổi-sắt. Đây là loại 
bụi phổi lành tính gặp phải khi hít phải bụi sắt với nồng độ cao (công nghiệp luyện kim).  

Bụi chì vô cơ khi thâm nhập vào cơ thể qua  đường hô hấp hoặc tiêu hoá sẽ bị đào 
thải một phần. Phần còn lại sẽ bị tích luỹ ở gan lách, thận, hệ thần kinh, lông tóc và đầu 
xương, răng...  gây thiếu máu, tăng huyết áp và nhiễm độc thần kinh. Nhöõng haït buïi coù 
kích thöôùc nhoû hôn 10 μm coù theå ñöôïc giöõ laïi trong phoåi. Tuy nhieân neáu caùc haït buïi 
naøy coù ñöôøng kính nhoû hôn 1 μm thì noù ñöôïc chuyeån ñi nhö caùc khí trong heä thoáng hoâ 
haáp. Khi coù taùc ñoäng cuûa caùc haït buïi tôùi moâ phoåi, ña soá xaûy ra caùc hö haïi sau ñaây: 

- Vieâm phoåi: laøm taét ngheõn caùc pheá quaûn, töø ñoù laøm giaûm khaû naêng phaân phoái 
khí. 

- Khí thuõng phoåi: phaù hoaïi caùc tuùi phoåi töø ñoù laøm giaûm khaû naêng trao ñoåi khí oxy 
vaø O2. 

- Ung thö phoåi: phaù hoaïi caùc moâ phoåi, töø ñoù laøm taét ngheõn söï trao ñoåi giöõa maùu 
vaø teá baøo, laøm aûnh höôûng khaû naêng tuaàn hoaøn cuûa maùu trong heä thoáng tuaàn hoaøn. Töø 
ñoù keùo theo moät soá vaán ñeà ñaùng löu yù ôû tim, ñaët bieät laø lôùp khí oâ nhieãm coù noàng ñoä 
cao. 

Moät soá beänh thöôøng gaëp cuûa con ngöôøi khi tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi buïi. 

      Đaây laø moät beänh thöôøng gaëp trong soá caùc beänh ngheà nghieäp trong khoaûng 
treân 20 naêm laïi ñaây, beänh naøy chieám khoaûng 40 – 70% beänh ngheà nghieäp noäi thöông, 
nguyeân nhaân laø do thöôøng xuyeân hít thôû buïi khoaùng vaø kim loaïi daãn ñeán hieän töôïng sô 
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hoaù phoåi, laøm suy chöùc naêng hoâ haáp. Tuyø theo loaïi buïi hít phaûi maø gaây neân caùc beänh 
buïi phoåi khaùc nhau. Moät soá beänh phoåi thöôøng gaëp: 

    - Silicose: do phoåi nhieãm buïi silic, thöôøng gaëp ôû caùc thôï moû, thôï khoang ñaù, thôï 
laøm saïc baèng caùt, ñaùnh boùng, maøi nhaün, caùc nôi saûn xuaát coù SiO2 ôû nhieät ñoä cao nhö 
loø goám, loø gaïch… 

    - Asbestose: do phoåi nhieãm buïi Asbest, thöôøng thaáy ôû thôï moû vaø cheá bieán 
Asbest. 

- Beriliose: do phoåi nhieãm buïi Berili, thöôøng gaëp ôû thôï cheá taïo coù sinh buïi 
huyønh quang. 

- Aluminose: do phoåi nhieãm buïi Boác xít, ñaát seùt. 

    - Anthracose: do phoåi nhieãm buïi than thöôøng thaáy ôû thôï moû vaø daân cö soáng ôû 
thaønh phoá. 

- Siderose: do phoåi nhieãm buïi saét, gaëp ôû ngöôøi cheá hoaù quaëng saét, luyeän kim, 
haøn ñieän. 

Caùc beänh khaùc do buïi gaây ra: 

- Beänh ôû ñöôøng hoâ haáp: tuyø theo nguoàn goác caùc loaïi buïi maø gaây ra caùc beänh 
vieâm muõi, hoïng khí pheá quaûn khaùc nhau. Buïi höõu cô nhö boâng sôïi, gai, lanh dính vaøo 
nieâm maïc gaây vieâm phuø thuõng, tieát nhieàu nieâm dòch. Buïi voâ cô raén, caïnh saét nhoïn, 
ban ñaàu thöôøng gaây vieâm muõi, tieát nhieàu nieâm dòch laøm hít thôû khoù khaên laâu ngaøy coù 
theå teo muõi, giaûm chöùc naêng giöõ loïc buïi, laøm beänh phoåi nhieãm buïi deã phaùt sinh. 
Ngoaøi ra coøn keå ñeán caùc loaïi buïi nhö croâm, asen, buïi len, mangan, phoátphaùt… coù theå 
gaây caùc beänh loeùt vaùch muõi, vieâm muõi, pheá quaûn, thay ñoåi tính mieãn dòch cuûa phoåi… 

- Beänh ngoaøi da: buïi taùc ñoäng ñeán caùc tuyeán nhôøn laøm cho khoâ da, phaùt sinh 
caùc beänh veà da. Ví duï vieâm da tröùng caù thöôøng gaëp ôû coâng nhaân ñoát loø hôi, thôï maùy, 
saûn xuaát cement, buïi laøm lôû loeùt da nhö voâi, thieát, thuoác tröø saâu, döôïc phaåm… 

- Beänh gaây toån thöông maét: do khoâng coù kính phoøng hoä, buïi baén vaøo maét gaây 
kích thích maøng tieáp hôïp, vieâm mi maét, sinh ra moäng maét, nhaøi quaït…ngoaøi ra buïi coøn 
coù theå laøm giaûm thò löïc, boûng giaùc maïc, thaäm chí gaây muø maét. 

- Beänh tieâu hoùa: buïi ñöôøng, boät coù theå laøm saâu raêng, laøm hoûng men raên. Buïi 
kim loaïi coù theå laøm toån thöông nieâm maïc daï daøy, gaây roái loaïn tieâu hoùa. 
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3. Muøi hoâi 

OÂ nhieãm khoâng khí ngoaøi buïi, caùc loaïi hôi khí ñoäc vaø tieáng oàn khoâng theå ñeán 
caùc chaát gaây muøi hoâi thoái khoù chòu. Thöïc chaát caùc chaát gaây muøi hoâi ñeàu laø caùc loaïi hôi 
khí ñoäc. Caùc chaát gaây muøi ñeàu phaùt sinh töø caùc quaù trình töï nhieân vaø haàu heát caùc hoaït 
ñoäng kinh teá xaõ hoäi.  

Caùc chaát gaây muøi xuaát hieän haàu heát moïi nôi do tröïc tieáp thaûi ra töø caùc nguoàn vaø 
quaù trình phaùt taùn chaát oâ nhieãm trong khí quyeån. Caùc chaát gaây muøi deã nhaän bieát do 
khöùu giaùc cuûa con ngöôøi, nhöng do thaønh phaàn ña daïng, phöùc taïp, phuï thuoäc vaøo töøng 
lónh vöïc hoaït ñoäng neân raát khoù nhaän danh caùc chaát oâ nhieãm gaây ra muøi laø chaát naøo. 
Tuy nhieân trong moät soá tröôøng hôïp, ngöôøi ta vaãn coù theå nhaän dieän ñöôïc caùc chaát gaây 
muøi hoâi ví duï nhö trong coâng nghiệp cao su, nhöïa:  Caùc hôïp chaát nitơ, SOx, chaát hoaù 
deûo, dung moâi, hydrocarbon bò oxy hoaù chöa hoaøn toaøn (Aldehyde, keton, phenol, …); 
từ các súc vật chết: Caùc hôïp chaát sulfua höõu cô, disulfua, mercaptan, aldehyde, 
trometyl amin…; sản xuất thuốc trừ sâu:  H2S, Mercaptan, NH3, aldehyde, amin… 

4. Khí SOx 

Khí axít SOx khi tiếp xúc với ôxy và hơi nước trong không khí sẽ biến thành các 
hơi axít gây kích thích khi tiếp xúc với niêm mạc. Hơi axít vào cơ thể qua đường hô hấp 
hoặc hoà tan vào nước bọt rồi vào đường tiêu hoá sau đó phân tán vào máu. Hơi axít khi 
kết hợp với bụi tạo thành các hạt bụi axít lơ lửng, nếu kích thước nhỏ hơn 2-3 micronmét 
sẽ vào tới phế nang, bị đại thực bào phá huỷ hoặc đưa đến hệ thống bạch huyết. 

SO2 xâm nhập vào cơ thể động vật qua đường hô hấp và tiếp xúc với các niêm 
mạc ướt hình thành nhanh chóng các axít  sau đó sẽ phân tán vào máu qua hệ thống tuần 
hoàn. Ở máu các axít chuyển hoá thành các muối sulphat rồi thải qua nước tiểu. Tác hại 
của SO2 là do hình thành các acid H2SO4, H2SO3 độc hơn rất nhiều lần. Nồng độ tối đa 
cho phép của SO2 trong không khí xung quanh (trung bình 24 giờ) là 0,3mg/l. 

Các hợp chất sulphat được hình thành trong khí quyển từ SO2 được thải ra có liên 
quan đến việc làm giảm tầm nhìn, nghĩa là chúng ta không thể nhìn xa được như trong 
khi chúng ta nhìn trong môi trường không khí bình thường (không khí trong lành). Các 
sol khí sulphat ảnh hưởng tới tính chất lí học và quang học của đám mây. Đây là ảnh 
hưởng đáng kể thể hiện giữa sulphat acid trong khí quyển và sương mù. Các sol khí này 
có khả năng tán xạ ánh sáng mạnh.Ví duï Ở phía Đông nước Mỹ, các hợp chất sulphat 
đóng góp 50-70% những nguyên nhân gây ra hạn chế tầm nhìn, ảnh hưởng tới việc 
thưởng ngoạn của các du khách trong công viên quốc gia Shenandoah và núi Great 
Smoke. Bảng 5.1 và 5.2  cho thấy ảnh hưởng của SO2 theo nồng độ và tác hại của chúng 
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đến môi trường. 

Bảng 5.1. Ảnh hưởng của SO2 theo nồng độ 

Triệu chứng (mg/m3) (ppm) (ppm) 

- Chết nhanh từ 30 phút đến 1 giờ 

- Nguy hiểm sau khi hít thở 30 
phút đến 1 giờ 

- Kích ứng đường hô hấp, ho 

- Giới hạn độc tính 

- Giới hạn ngöûi thấy mùi 

1300 – 
1000 

260 – 130 

 

50 

30 – 20 

13 - 8 

500 – 400 

100 – 50 

 

20 

12 – 8 

5 - 3 

665 – 565 

165 – 130 

 

- 

10 

- 

Bảng 5.2. Tác hại của SO2 đối với người 

Nồng độ Tác hại với con người 

30 – 20 (mg/m3) Giới hạn của độc tính 

50 (mg/m3) Kích thích đường hô hấp, ho 

260 – 130 (mg/m3) Liều nguy hiểm sau khi hít thở (30 - 60 phút) 

1300 – 1000 (mg/m3) Liều gây chết nhanh (30 – 60 phút) 

 

5. Khí NOx và NH3 

NOx là khí axít và có tác động tương tự như khí SOx. Các chất khí này sau khi 
được hấp thụ qua màng nhầy sẽ lan toả và đi vào máu. Toàn bộ phế nang có diện tích rất 
lớn với một mạng lưới mao mạch dày đặc giúp chất độc khuếch tán nhanh vào máu, 
không qua gan và không được giải độc như theo đường tiêu hoá mà đi ngay qua tim để đi 
đến các phủ tạng, đặc biệt là đến hệ thần kinh trung ương. Do đó, chất độc xâm nhập qua 
đường hô hấp tác động gây độc nhanh gần như là tiêm thẳng vào tĩnh mạch. 

 Oxit Nitơ là một chất khí không màu, không mùi, không tan trong nước. NO có 
thể gây nguy hiểm cho cơ thể do tác dụng với hồng cầu trong máu, làm giảm khả năng 
vận chuyển ôxy, gây bệnh thiếu máu. Nitơ Oxit được biết đến như một chất gây kích 
thích viêm tấy (viêm xơ phổi mãn tính) và có tác hại đối với hệ thống hô hấp. NO với 
nồng độ thường có trong không khí không gây tác hại đối với sức khoẻ của con người, nó 
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chỉ nguy hại khi bị oxy hoá thành NO2. Tiêu chuẩn Việt Nam qui định  nồng độ NO2 cho 
khu dân cư nhỏ hơn 0,1mg/m3 (trung bình 24 giờ), khu vực sản xuất nhỏ hơn 0,5 mg/m3. 

Dioxit Nitơ (NO2): Khi tiếp xúc với niêm mạc, tạo thành axit qua đường hô hấp 
hoặc hoà tan vào nước bọt rồi vào đường tiêu hoá, sau đó vào máu. Ở hàm lượng 15 – 50 
ppm, NO2 gây nguy hiểm cho tim, phổi và gan. Tác dụng của NO2 phụ thuộc vào nồng 
độ và thời gian tiếp xúc. Bảng 5.3 minh hoạ ảnh hưởng của chúng với con người. 

Bảng 5.3 Ảnh hưởng của NO2 với con người  

Noàng ñoä NO2 Nhaän xeùt 
Taùc ñoäng 

ppm μg/m3 

Khoaûng 
thöû 

nghieäm  

Lieân quan ñeán quaù trình oxy 
hoùa, noàng ñoä < 200 μg/m3(1 
ppm) 

0,04 80 Trong 3h töø 6h-9h 

Laøm taêng chöùng beänh hoâ haáp 0,062-
0,109 

117-
205 

2 - 3 
naêm 

Nghieân cöùu vôùi 6 
noàng ñoä 

Taêng chöùng beänh vieâm cuoáng 
phoåi ôû treû sô sinh vaø treû em 

0,063- 
0,083 

118-
156 

2 - 3 
naêm 

Nghieân cöùu vôùi 6 
noàng ñoä 

Ngöôõng ngöûi thaáy cuûa con 
ngöôøi 

0,12 225  
Tröïc tieáp nhaän 

thaáy 

Khoâng chieán 5 9400 10 phuùt Ít xuaát hieän 

Ở nồng độ thấp thường gặp trong môi trường lao động hoặc trong không khí xung 
quanh, tác hại của NO2 tương đối chậm và khó nhận biết. Ví dụ theo tài liệu của Liên Xô 
(cũ) ở một số vị trí thao tác nghề nghiệp của công nhân nơi có ô nhiễm khí NOx với nồng 
độ < 3ppm, tác hại của NOx xảy ra sau một thời gian dài từ 2 – 5 năm. Tác hại của NOx 
chủ yếu là gây bệnh mãn tính đối với hệ thống hô hấp. 

Amoniac (NH3): có mùi khó chịu và gây viêm đường hô hấp cho người, động vật, 
gây loét giác mạc, thanh quản, khí quản. Amoniac thường gây nhiễm độc cấp tính. Là 
một chất khí gây kích thích đường hô hấp, có mùi khai đặc trưng và có khả năng gây 
ngạt. Người làm việc trong môi trường có nồng độ NH3 cao thường gặp các triệu chứng 
cay mắt, khó thở, viêm phế quản, ở nồng độ quá cao có thể gây chết người. Tác động của 
NH3 lên cơ thể tuỳ thuộc vào nồng độ NH3 trong môi trường lao động. Nồng độ không 
gây tác hại đáng kể khi tiếp xúc trong vòng 1 giờ là 0.03% thể tích, khi tiếp xúc trong 
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vòng 4-5 giờ là 0.01% thể tích. Trong trường hợp phải hít nhiều NH3 và đột ngột, khí 
NH3 chưa vào đến phổi mà đã gây phản xạ ở thanh quản, cuống họng, co rút đột ngột 
đường hô hấp làm nạn nhân nghẹt thở chết. Bảng 5.4 cho thấy mức độ tác động của NH3 
với con người. 

    Bảng 5.4 Mức tác động đến cơ thể con người tương ứng với các nồng độ NH3  

T
T 

Mức độ tác động Nồng độ (% thể tí 
ch) 

1
. 

Cho phép NH3 trong phân xưởng với nồng độ 0.02 

2
. 

Bắt đầu cảm thụ khứu giác (ngửi thấy) 0.035 

3
. 

Nồng độ làm khản cổ 0.30 

4
. 

Nồng độ làm chảy nước mắt 0.50 

5
. 

Nồng độ làm ho 1.20 

6
. 

Nồng độ cho phép khi ở lâu trong không khí có NH3 0.07 

7
. 

Tác dụng độc hại tối đa cho phép khi có mặt tạm thời 0.2 – 0.35 

8
. 

Nồng độ gây chết khi tác dụng trong 0.5 – 1 giờ 1.5 – 2.7 

6. Khí HF 

Chất này có thể bị hấp thụ vào cơ thể qua đường hô hấp, qua da và qua đường tiêu 
hoá. Mặc dù HF yếu hơn các axit vô cơ khác nhưng nó có thể gây ra những ảnh hưởng 
sức khoẻ nghiêm trọng bằng bất cứ hình thức tiếp xúc nào. Những ảnh hưởng này là do 
ion F- thấm qua mô tế bào và phá huỷ.  

Tuỳ thuộc vào nồng độ và thời gian tiếp xúc có thể gây đỏ ở da, phỏng sâu và thời 
gian chữa trị lâu. Hầu hết các trường hợp tiếp xúc với HF là tiếp xúc qua da, tiếp xúc với 
dung dịch HF. Ion F- xâm nhập sâu vào tế bào và gây ra tổn thương cả ở cục bộ tế bào và 
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cả hệ thống; nó xâm nhập nhanh chóng qua các tế bào còn nguyên lẫn bị tổn thương. HF 
ăn mòn trên da, mắt, và lớp niêm dịch mỏng.  

Nồng độ trên 50% (bao gồm HF dạng khan) gây tổn thương ngay lập tức, làm 
rung động, gây nên những vết đốm trắng trên da, thường có dạng vết phỏng. Nồng độ 
20%-50% có thể gây đau và sưng. Nồng độ nhỏ hơn 20% có thể gây đau ngay lập tức khi 
tiếp xúc hoặc gây tổn thương nghiêm trọng sau 12-24 giờ. 

Tiếp xúc với HF dạng lỏng qua da có thể gây bỏng nặng, nổi ban đỏ, sưng, nổi 
mụn nước và đông cứng nghiêm trọng. Khi bị bỏng nặng sẽ gây lở loét, hoại tử. Gây phá 
hủy nghiêm trọng mắt khi nồng độ > 0.5%. Khi acid HF bắn vào mắt ngay lập tức hoặc 
sau vài ngày là bị bong tróc bề mặt của mắt, sưng tấy các phần khác của mắt, hủy hoại tế 
bào do thiếu máu cung cấp. Về lâu về dài gây đục bề mặt mắt, giảm tầm nhìn. 

Ở nồng độ 0.2 mg/l đã cực kì nguy hiểm đối với hệ hô hấp mặc dù nhiễm trong thời 
gian rất ngắn. Do áp suất hơi của HF là rất lớn (122.900 Kpa) nên có thể nói HF cực kì 
nguy hiểm qua đường hô hấp của công nhân khi sản xuất phân lân bằng apatít, nhất là khi 
phân hủy quặng apatit bằng acid trong hầm ủ hoàn toàn không đảm bảo độ thoáng khí và 
độ ẩm cao sẽ đẫn đến khả năng nhiễm HF ở nồng độ cao. Hít phải hơi HF lúc đầu sẽ gây 
ra ảnh hưởng lên mũi, cổ họng, và mắt. Ảnh hưởng này gây tổn thương vùng niêm mạc 
và gây bỏng, ho, và làm hẹp phế quản. Những tổn thương ở phổi có thể xuất hiện nhanh 
hoặc sau 12-36 giờ. Sự tích tụ chất lỏng trong phổi làm co phế quản, và có thể làm phá 
huỷ hoàn toàn phổi. Những ảnh hưởng lên phổi có thể xuất hiện ngay cả khi da bị dính 
phải. 

Những nguy hiểm gây ra cho đường hô hấp không chỉ do tiếp xúc với khí HF mà 
còn từ hơi do dung dịch chứa HF với nồng độ cao. Khí HF nhẹ hơn không khí. Một lượng 
nhỏ HF cũng có khả năng gây tổn thương nhanh chóng cho mắt, mũi, cổ họng. HF có tính 
sát thương mạnh ở nồng độ 0,04 ppm. Những ảnh hưởng mang tính hệ thống xuất hiện từ 
mọi đường tiếp xúc và gây ra nôn mửa, ói, đau bao tử, loạn nhịp tim. Những triệu chứng 
có thể không phát hiện trong một vài ngày đặc biệt trong trường hợp dung dịch HF được 
pha loãng. 

So với người lớn thì trẻ em có thể tiếp xúc với liều lượng HF lớn hơn bởi vì 
chúng có diện tích bề mặt phổi lớn hơn và do tỉ trọng cơ thể. Trẻ em cũng có thể bị tổn 
thương nghiêm trọng hơn người lớn vì đường kính lỗ thoáng khí nhỏ. Ăn phải HF dù là 
một lượng rất nhỏ cũng gây ra những tổn thương cho cơ thể và có thể gây ra cái chết. HF 
khi aên vào qua miệng sẽ gây bỏng, rát. Ở bao tử xuất hiện vết bỏng và chảy máu; sau đó 
là triệu chứng gây nôn mửa, đau bụng, loạn nhịp tâm thất, viêm ruột kết cấp tính với các 
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lỗ răng cưa, viêm dạ dày kèm chảy máu xuất hiện, tiêu chảy. Nuốt phải 1.5 g HF gây tử 
vong trong vòng 30 phút. 

7. Khí COx 

CO và CO2 thâm nhập vào cơ thể con người qua đường hô hấp. Sau khi hít phải, 
nó được hấp thụ qua màng nhầy, lan toả và đi vào máu. CO cản trở sự vận chuyển oxy 
trong máu đến các cơ quan trong cơ thể. Tùy thuộc vào hàm lượng CO hít vào làm cho 
tim mạch xấu hơn, và tăng sự mệt mỏi, đau đầu, làm suy nhược, mất phöơng hướng, gây 
buồn nôn và chóng mặt. Nếu hít CO với lượng lớn có thể gây tử vong. CO gây ngộ độc 
chủ yếu bằng hai cách: 

  - CO ngăn cản sự vận chuyển O2 đến các tế bào, các mô của cơ thể:  

Khi có mặt CO trong không khí hít vào, CO kết hợp với Hb thành một hợp chất 
bền là cacboxihemoglobin (COHb), chất này làm cho O2 không vận chuyển đến các tế 
bào, theo phản ứng: 

O2Hb + CO =  COHb + O2 

Trong điều kiện tiếp xúc với CO dẫn đến hậu quả là cơ thể thiếu O2 dẫn đến ngạt 
với các triệu chứng khác nhau, cuối cùng cơ thể bị chết do thiếu O2. Tuy nhiên phản ứng 
thuận trên đây có thể trở thành nghịch, nghĩa là CO có thể bị tách khỏi COHb dưới tác 
dụng của O2 áp suất cao hoặc O2 nguyên chất, giải phóng Hb để làm nhiệm vụ vận 
chuyển O2 như sau: 

COHb + O2  =  O2Hb + CO 

- CO nội sinh và các yếu tố quyết định sự tạo thành COHb trong máu: 

Ngoài CO trong không khí thở bên ngoài, CO do cơ thể sinh ra cũng góp phần tạo 
ra COHb trong máu (tỷ lệ khoảng 0,1 – 1%). CO là kết quả quá trình dị hoá của các nhân 
pyrolic của hemoglobin, myoglobin, các xytochrom và các sắc tố khác trong hem (hème). 
Hậu quả là thiếu O2 ở tế bào càng trầm trọng do tác dụng của CO. Các yếu tố quyết định 
tỷ lệ COHb trong máu là: nồng độ CO trong không khí, thời hạn tiếp xúc, CO nội sinh, sự 
thông khí phổi khi nghỉ ngơi và hoạt động,... 

CO kết hợp với Hemoglobin tạo nên carbonxyhemoglobin (HbCO), làm giảm khả 
năng cung cấp oxy của máu gây ra sự giảm oxy – huyết cấp tính. Thêm một nhân tố làm 
suy giảm oxy giải phóng một loạt là sự chuyển trái của đường cong phân tích của 
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oxyhemoglobin gây ra bôûi CO cho thấy CO có thể làm giảm lượng oxy đưa lên não thậm 
chí gây tử vong do sự thiếu oxy huyết. Não sẽ điều chỉnh sự hô hấp dựa trên hàm lượng 
CO2 ở trong máu hơn là dựa vào khí O2 vì thế nạn nhân có thể bị chết do thiếu oxy huyết. 
Hemoglobin sẽ có màu đỏ tươi khi biến đổi thành carbonhemoglobin vì thế người chết do 
ngộ độc CO nhìn bề ngoài má hồng và trông khỏe mạnh. Tuy nhiên, bề ngoài màu đỏ anh 
đào thì rất không bình thường (chiếm 2% trong tất cả các trường hợp), sự quan tâm sẽ 
không chú ý đến sự chẩn đoán thậm chí nếu màu sắc không hiện ra. Hemoglobin bào thai 
dễ kết hợp với Hemoglobin trưởng thành. HbCO cũng mất thời gian để làm sạch từ sự 
lưu thông máu trong bào thai. Người mẹ chỉ có thể làm giảm sự ngộ độc CO đến bào thai, 
sẽ ảnh hưởng rất xấu. Bảng 5.5 minh hoạ ảnh hưởng của CO tuỳ theo nồng độ và thời 
gian.  

Bảng 5.5:  Các ảnh hưởng của CO với con người 

Nồng độ CO(ppm) Thời gian tiếp xúc Triệu chứng 

100 2-3 giờ Gây nhức đầu nhẹ 

200 2-3 giờ Gây nhức đầu nhẹ 

400 1-2 giờ  Gây nhức đầu nhẹ 

800 45 phút 

2 giờ 

Hoa mắt, buồn nôn, co giật. 

Bất tỉnh 

1600 20 phút 

2 giờ 

Đau đầu, hoa mắt. Buồn nôn. 

Chết 

3200 5-10 phút 

30 phút 

Đau đầu, hoa mắt, buồn nôn 

Chết 

6400 1-2 phút 

20 phút 

Đau đầu, hoa mắt 

Chết 

12800 3 phút Chết 

 

Ở nồng độ thấp, CO2 kích ứng trung tâm hô hấp. Ở nồng độ cao, CO2 gây ngạt. 
Trong điều kiện không khí thở bình thường, máu của cơ thể khi đến phổi mang theo CO2 
do cơ thể thải ra dưới dạng CO2Hb (cacbonhemoglobin). Ở phổi, CO2Hb phân li thành 
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CO2 theo không khí thở ra và Hb, Hb kết hôïp ngay với O2 của không khí hít vào để thành 
O2Hb và chuyển đeán tế bào, mô, tổ chức của cơ thể. 

Ngày nay theo D. Matheson, người ta biết CO2 có tiềm năng độc ở nồng độ thấp do 
các hậu quả của tác dụng trên màng tế bào và các tổn thương sinh, hoá học như tăng áp 
suất riêng phần CO2, tăng nồng độ ion Cacbonat trong máu làm mất cân bằng kiềm – toan 
gây ra bệnh nhiễm axit (acidose) và được gọi là nhiễm axit hô hấp….Tiếp xúc lâu dài với 
CO2 từ 5 – 100‰ có thể dẫn đến tăng lắng đọng Ca trong các mô cơ thể, kể cả thận. 
Nồng độ CO2 từ 1 -2% sau vài giờ đã có thể gây nguy hiểm dù không khí đủ O2. Bảng 
5.6 minh hoạ ảnh hưởng của CO2 với con người. Hình 5.1 minh hoạ sự thâm nhập của 
CO vào con người.   

                  

                                      Hình 5.1. Sự xâm nhập của CO vào cơ thể người 

Bảng 5.6: Ảnh hưởng của CO2 với con người  

TT Nồng độ (%) Ảnh hưởng đến con người 

01 0,5 Gây khó chịu về hô hấp 

02 1,5 Không thể làm việc được 

03 3 – 6 Có thể nguy hiểm đến tính mạng 

04 8 – 10 Có hiện tượng ngạt thở 

05 10 – 30         Gây ngạt thở ngay 

06 35         Gây chết người 

Bảng 5.7 minh hoạ các triệu chứng thường thấy ở con người khi tiếp xúc CO2 
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Bảng 5.7:  Các triệu chứng thường thấy ở con người khi tiếp xúc CO2 

Các loại Triệu chứng 

Các triệu chứng của cơ 
thể 

Đau đầu, buồn nôn, nôn mửa, đau cơ, đau khớp, mệt mỏi 
thường xuyên, hoa mắt, chóng mặt, tình trạng tê liệt, ù tai, tê liệt 
nhẹ 

Sự giảm sút về nhận thức/ 
trí nhớ 

Thiếu chức năng quyết định thực hiện: các vấn đề về sự chú ý, 
tập trung, các vấn đề về đa nhiệm, các vấn đề về tìm từ, đặt từ, 
mất khả năng tư duy, vấn đề nhận thức chậm 

Rối loạn cảm xúc (dễ xúc 
động, ảnh hưởng đến 
nhân cách) 

Sự thay đổi tính tình: dễ cáu kỉnh. 

Sự suy yếu, suy nhược: sự lo lắng, buồn khóc, tính thờ ơ, 
thiếu động lực, thiếu sự quan tâm, tức giận, dễ cáu kỉnh, rối loạn 
giấc ngủ, rối loạn tâm thần, tâm thần phân liệt. 

Rối loạn về giác và sự 
vận động (thị giác, thính 
giác … ) 

 

Không nhìn rõ, hoa mắt, ù tai, không nghe được. 

Sự nhạy cảm đối với các chất hóa học, tốc độ vận động chậm, 
giảm sự vận động mạnh, rối loạn về ăn nói, nuốt thức ăn. 

Rối loạn về thần kinh Tai biến mạch máu, chứng mất ngôn ngữ, dễ mất thăng bằng, 
sự rùng mình.  

 

8. Chì (Pb) 

       Chì ñöôïc bieát ñeán nhö moät chaát ñoäc, hôïp chaát cuûa chì ñaõ ñöôïc duøng ñeå pha 
vaøo nhieân lieäu cho ñoäng cô. Chì laø moät chaát deã daøng haáp thu qua da. Chuùng laøm thuùc 
ñaåy quaù trình tieâu hoaù mỡ trong cô theå, bao goàm caû não. Khoaûng 50% chì ñöôïc haáp 
thuï vaøo cô theå qua ñöôøng hoâ haáp ñöôïc giöõ laïi. Khi soá löôïng chì trong cô theå ôû mức ñoä 
cao noù seõ laøm caûn trôû quaù trình taïo maùu. Khoâng khí bò oâ nhieãm chì laø ñieàu raát nguy 
hieåm cho moâi tröôøng soáng cuûa con ngöôøi, laøm aûnh höôûng nghieâm troïng tôùi söùc khoeû. 
ÔÛ nöôùc ta töø khi caám xöû duïng xaêng pha chì thì vaán ñeà oâ nhieãm khoâng khí do chì giaûm 
ñaùng keå.  

9. Thuốc tröø saâu 
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Thuốc tröø saâu laø nhöõng chaát ñoäc coù lôïi veà maët kinh teá, duøng ñeå kieåm soaùt vaø 
tieâu dieät saâu coù haïi, saâu haïi laø nguyeân nhaân laøm haïi muøa maøng aûnh höôûng ñeán kinh 
teá vaø cuõng coù taùc ñoäng coù haïi ñeán söùc khoeû cuûa con ngöôøi. Tuy nhieân hydrocacbon 
clorua vaø hôïp chaát phospho trong thuoác tröø saâu laø moät moái nguy haïi lôùn ñoái vôùi söùc 
khoûe con ngöôøi, vì tính ñoäc voán coù vaø tính khoù phaân huyû cuûa chuùng. Trieäu chöùng cuûa 
söï nhieãm ñoäc coù caùc ñaëc ñieåm sau: ñau ñaàu, hoa maét, choaùng vaùng, roái loaïn tieâu hoaù 
vaø bò kích thích. Trong tröôøng hôïp nhieãm ñoäc naëng coù trieäu chöùng nhö run giaät baép 
thòt, roái loaïn thaàn kinh trung öông vaø cuoái cuøng laø töû vong. Haàu heát caùc tröôøng hôïp 
naøy laø khoù xaùc ñònh neáu bò nhieãm ñoäc do hoâ haáp vaø haáp thuï qua da. Lôïi ích kinh teá xaõ 
hoäi veà vieäc söû duïng thuoác tröø saâu laø raát lôùn. Tuy nhieân, caùc taùc ñoäng laø nguyeân nhaân 
gaây töû vong cho ñoäng vaät laø moät ñieàu caûnh baùo tröôùc cho con ngöôøi. 

10. Ozon 

          99% ozon coù trong khoâng khí sinh ra töø quaù trình quang hoùa caùc oxit coù 
trong khoâng khí. Noàng ñoä khí ozon lôùn hôn 196Mg/m3. (0.1ppm) laø nguyeân nhaân gaây 
kích thích maét. Neáu tieáp xuùc vôùi ozon trong 8h ôû noàng ñoä > 0.3ppm thì trieäu chöùng 
ñaàu tieân laø kích thích ôû khoang muõi vaø coå hoïng. Tieâu chuaån cho pheùp tieáp xuùc vôùi 
ozon trong 1h laø 0.15ppm. Khi noàng ñoä ozon töø 0.3 – 1ppm neáu tieáp xuùc töø 15 phuùt -
2h thì xuaát hieän trieäu chöùng ngaït thôû, ho, meät moûi. Neáu noàng ñoä 1.5 – 2ppm maø tieáp 
xuùc quaù 2h gaây ra caùc chöùng ñau ngöïc, ho, ñau ñaàu, cô theå maát caân baèng, moûi meät, 
ñau nhöùc caùc khôùp xöông; ôû noàng ñoä 9ppm gaây oám naëng. 

11. Chaát oâ nhieãm sinh hoïc 

       Chaát oâ nhieãm sinh hoïc laø daïng vaät chaát trong vuõ truï, ñöôïc xaùc ñònh baèng möùc 
ñoä caûm nhaän cuûa con ngöôøi. Ña soá caùc loaïi beänh sinh ra do aûnh höôûng cuûa chaát oâ 
nhieãm sinh hoïc laø soát vaø hen suyeãn. Nhìn chung caùc beänh naøy hay gaây soát, phaùt ban, 
ngoaøi ra coøn coù caùc ñaëc ñieåm khaùc laø vieâm thanh quaûn vaø noát chaøm ñoû treân da. Caùc vi 
sinh vaät vuõ truï ñeán töø ñaát, nöôùc vaø thöïc vaät. Ñoäng vaät cuõng laøm phaùt sinh caùc vi sinh 
vaät trong chuoàng traïi trong quaù trình baøi tieát vaø thaùo moà hoâi. Haàu heát caùc vi sinh vaät 
coù trong khoâng khí thuoäc loaïi hoaïi sinh vaø khoâng laø nguyeân nhaân chính gaây beänh. Tuy 
nhieân, haàu heát caùc vi sinh vaät sinh ra trong moâi tröôøng höõu cô ñeàu coù khaû naêng gaây 
beänh vaø soáng kyù sinh treân moät vaät chuû. Caùc vi sinh vaät vuõ truï chæ coù theå xaâm nhaäp vaøo 
cô theå ngöôøi khi coù ñieàu kieän thuaän lôïi. Caùc vi sinh vaät coù tính laøm baån khoâng khí 
thöôøng ñöôïc saûn sinh ra töø nöôùc thaûi saûn xuaát, töø caùc nhaø maùy cheá bieán thöïc phaåm coù 
nguoàn goác ñoäng vaät vaø thöïc vaät. Bảng 5.8, 5.9 và 5.10 minh hoạ triệu chứng lây nhiễm 
của một số loại vi khuẩn và nấm trong khí quyển .   
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Baûng 5.8: Chaát oâ nhieãm sinh hoïc thoâng thöôøng 

Chaát oâ nhieãm sinh hoïc Nguoàn goác 

Phaán hoa Gioù laøm phaùt taùn töø thöïc vaâït nhö coû, coû daïi, caây coái 

Naám moác Thöôøng phaùt sinh ra töø caùc vi sinh vaät hoaïi sinh, xaûy 
ra phuï thuoäc ñieàu kieän veà nhieät ñoä, ñoä aåm 

Kích thích (Danders) Loâng gaø, vòt, ngoãng, meøo choù ngöïa cöøu, gia suùc khaùc 
ñaõ thí nghieäm treân ñoäng vaät vaø treân ngöôøi 

Buïi nhaø Toång hôïp cuûa taát caû caùc loaïi buïi tìm thaáy trong nhaø 

Chaát laøm möôùt da, möôùt toùc Daàu goäi ñaàu, kem döôõng da, nöôùc hoa, thuoác nhuoäm 
toùc 

Rau coû, sôïi thöïc vaät Boâng, boâng caây gaïo, caây gai, caây gai daàu, caây ñay, 
rôm raï, ñu ñuû, ñaäu, haït caø pheâ, luùa maïch ñen, luùa mì 

Thuoác tröø saâu Thaønh phaàn chung trong thuoác tröø saâu laø caây cuùc tröø 
saâu 

Sôn, vani, keo daùn Daàu haït lanh vaø chaát höõu cô hoøa tan 

Nguồn APTD 69-23 

Bảng 5.9:  Caùc vi khuaån vuõ truï phoå bieán laây nhieãm cho con ngöôøi. 

Chöùng 
beänh 

Nguyeân nhaân Trieäu chöùng vaø chuaån ñoaùn 

Lao phoåi Vi truøng lao Nguyeân nhaân gaây thöông toån bôûi caùc u böùôu tìm thaáy 
trong phoåi. Trong vaøi tröôøng hôïp caùc u böôùu bò voâi hoaù, 
tröôøng hôïp khaùc do söï taäp trung u böôùu laøm phaù hoaïi 
caùc moâ.  

Thaùn thö Khuaån que Xaûy ra ôû ñoäng vaät nhöng noù cuõng xaûy ra vôùi con ngöôøi. 
Ñaây laø ñieàu nguy hieåm maëc duø chuùng khoâng phoå bieán. 
Caùc trieäu chöùng nhö beänh vieâm phoåi vaø thöøông tieán 
trieån thaønh nhieãm truøng maùu gaây töû vong. 

Khuaån tuï caàu 
laây nhieãm qua 

Khuaån tuï caàu Thöôøng daãn ñeán caùc chöùng vieâm phoåi hoaëc xuaát huyeát 
do phoåi bò toån thöông naëng. 
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ñöôøng hoâ haáp 

Khuaån caàu 
chuoãi laây nhieãm 
qua ñöôøng hoâ 
haáp. 

Khuaån caàu chuoãi 
sinh muû. 

Coù theå phaùt trieån ra nhieàu trieäu chöùng khaùc nhau bao 
goàm vieâm amidan, vieâm xoang, vieâm tai giöõa, vieâm 
cuoáng phoåi, vieâm haàu hoaëc bò nhieãm truøng gaây vieâm 
hoïng vaø coù theå bieán chöùng thaønh soát xuaát huyeát khi bò 
nhieãm truøng naëng. 

Beänh vieâm 
maøng naõo. 

Vi truøng vieâm 
maøng naõo 

Trieäu chöùng ban ñaàu laø vieâm xoang muõi, nhöng trieäu 
chöùng naøy nhanh choùng phaùt trieån trôû thaønh vieâm maøng 
naõo. 

Vieâm phoåi Vi truøng gaây vieâm 
phoåi 

Trieäu chöùng ban ñaàu laø vieâm thuyø phoåi. Tuy nhieân vi 
truøng gaây beänh luoân thoâng qua khoang muõi, thoâng qua 
caùc maïch maùu maø chuùng phaân phoái ñi khaép cô theå taïo ra 
caùc oå vi truøng. Gaây töû vong do caûn trôû hoâ haáp hoaëc 
nhieãm truøng maùu. 

Dòch vieâm phoåi Pasteurella pestis Beänh naøy laây nhieãm qua boï cheùt, laây lan thaønh beänh 
dòch. Ñaàu tieân chuùng gaây beänh taïi phoåi sau ñoù laây 
nhieãm töø ngöôøi naøy sang ngöôøi khaùc, beänh naøy gaây töû 
vong. 

Ho khan Bordetella Thöôøng phaùt beänh ôû treû em, ñaàu tieân laø tieâu chaûy 
vaø ho nheï, sau ñoù chuyeån sang ho döõ doäi vôùi ñaëc ñieåm 
ho nhieàu keùo daøi, saâu trong coå.  

Diphtheria  Corynnebacterium 
diphtheria 

Gaây beänh ôû treû em, thöôøng laây nhieãm qua lôùp nhaày, coå 
hoïng laø nôi deã laây nhieãm nhaát. Phoåi laø nôi ñaàu tieân bò 
laây nhieãm sau ñoù chuyeån sang caùc boä phaän khaùc trong 
cô theå. 

Klebsiella 
pulmonary 
infection 

Klebsiella 
pneumoniae 

Laøm hoaïi töû caùc nhu moâ trong phoåi vaø thöôøng gaây töû 
vong neáu khoâng ñöôïc chöõa chaïy kòp thôøi. 

Staphylococcal 
wound infection 

Staphylococcus 
aureus 

Caùc veát phaåu thuaät bò nhieãm truøng bôûi caùc vi truøng trong 
khoâng khí. Caùc vi sinh vaät laây nhieãm coù theå theo vaøo 
cuøng vôùi caùc phaåu thuaät vieân hoaëc chuùng vaøo phoøng moå 
bôûi söï trao ñoåi khoâng khí. 
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Bảng 5.10:  Caùc nấm vuõ truï phoå bieán laây nhieãm cho con ngöôøi 

Chöùng beänh Nguyeân nhaân  Trieäu chöùng vaø chuaån ñoaùn 

Vieâm loeùt 
da 

Naám gaây vieâm loeùt Trieäu chöùng ban ñaàu laø nhöõng haït nhoû, sau ñoù daàn 
chuyeån sang beänh lao phoåi gaây ra caùc chöùng ho, ñau 
trong loàng ngöïc, suy giaûm söùc khoeû. 

Khuaån caàu 
gaây naám 

Coccidioidesimmitis ÔÛ nhöõng tröôøng hôïp naëng coù trieäu chöùng chung gioáng 
beänh cuùm, nhieàu tröôøng hôïp coøn suy giaûm trieäu chöùng. ÔÛ 
giai ñoaïn thöù hai hoaëc tieáp tuïc phaùt beänh seõ trôû thaønh 
naám khuaån caàu treân da, döôùi da vaø trong phuû taïng, gaây 
toån thöông trong xöông, tæ leä gaây töû vong cao. 

Cryptococc-
csis 

Cryptococcus Chuû yeáu phaùt beänh do laây nhieãm, chuùng coù theå chuyeån 
qua daïng ung thö phoåi raát nhanh, möùc ñoä lan roäng trong 
phoåi cao 

Histoplasm-
osis 

Histoplasma sulatum Khi cô theå bò nhieãm naám seõ coù söï thay ñoåi nghieâm troïng 
trong cô theå, cô quan bò toån haïi nhanh nhaát laø phoåi 

Nocardiosis Nocardia asteroides Moät chöùng beänh kinh nieân nhö lao phoåi. Noù thöôøng baét 
ñaàu ôû phoåi nhöng trong vaøi tröôøng hôïp chuùng laây nhieãm 
ra toaøn cô theå. 

Naám cuùc Aspregillosis Töông töï nhö lao phoåi, chuùng coù khaû naêng laây nhieãm raát 
cao. Beänh phaùt sinh do hít phaûi caùc baøo töû trong vuõ truï. 

Theå baøo töû Sporotrichum 
Schenckii 

Chöùng beänh gaây u böôùu treân da, phaùt sinh chöùng hoaïi töû 
gaây vieâm loeùt. Beänh phaùt sinh do hít phaûi caùc baøo töû 
trong vuõ truï. 

 

12. Moät soá chaát oâ nhieãm phi sinh hoïc khaùc 

Sau ñaây laø baûng toùm taét veà nguoàn goác vaø nhöõng taùc ñoäng cuûa moät soá chaát oâ nhieãm 
phi sinh hoïc leân cô theå con ngöôøi. 

Bảng 5.11: Nguồn gốc và tác động của một số chất ô nhiễm phi sinh học 

Chaát oâ 
nhieãm 

Nguoàn goác Taùc ñoäng 
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Aldehyde Khí thaûi töø ñoäng cô, töø ñoát chaùy chaát thaûi, 
ñoát chaùy nhieân lieäu, phaûn öùng quang hoùa. 

Kích thích maét, da vaø heä thoáng 
hoâ haáp bôûi muøi ñaëc tröng. 

Amoniac Coâng nghieäp hoaù chaát, luyeän than coác, 
luyeän kim, chaên nuoâi vaø ñoát chaùy nhieân lieäu 

Phaù huyû maøng nhaày baøo veä, hö 
hoûng maét vaø heä thoáng hoâ haáp. 

Asen Loø naáu kim loaïi, töø thuoác tröø saâu, thuoác dieät 
coû. 

Hít vaøo, aên vaøo buïng, haáp thuï 
qua da laø nguyeân nhaân gaây 
vieâm da, vieâm phoåi vaø kích 
thích khoang muõi, chuùng coøn bò 
nghi ngôø laø chaát gaây ung thö. 

Miaêng (khoaùng 
thaïch ma) 

Nhaø maùy cheá bieán miaêng hoaëc khai moû xaây 
döïng. 

Xô hoùa phoåi, voâi hoùa phoåi, ung 
thö phoåi. 

Bari Khai moû, tinh cheá, saûn xuaát Bari, caùc ngaønh 
coâng nghieäp duøng Bari. Ñoù chöa keå tôùi 
löôïng Bari coù trong thieân nhieân. 

AÛnh höôûng ñeán tim, vieâm 
ñöôøng ruoät, taùc ñoäng ñeán trung 
taâm thaàn kinh vaø heä hoâ haáp. 

Berili Duøng trong coâng nghieäp, saûn xuaát ñeøn 
huyønh quang, duøng laøm nhieân lieäu cheá phaùo 
saùng. 

Gaây hö haïi phoåi, caùc maøng 
nhaày baûo veä do caùc daïng muoái 
hoaø tan cuûa Berili 

Bo Coâng nghieäp saûn xuaát bo, ñoát chaùy daàu moû 
than ñaù. 

Nhieãm ñoäc thoâng qua ñöôøng 
ruoät vaø ñöôøng hoâ haáp. Buïi sinh 
ra töø quaù trình thieâu ñoát laø 
nguyeân nhaân gaây kích thích. 
Boronhydrid coù taùc haïi tôùi trung 
taâm thaàn kinh. 

Cadimi Töø coâng nghieäp tinh cheá, cheá taïo maùy, maï 
ñieän, haøn baèng Cadimi. Saûn phaåm phuï töø 
quaù trình tinh cheá chì, keõm, ñoàng. Coù trong 
thuoác tröø saâu, phaân boùn, cöïc bình aéc quy, töø 
caùc nhaø maùy phaùt ñieän haït nhaân, trong caùc 
saûn phaåm daàu hoûa. 

Nhieãm ñoäc maõn tính hay töùc 
thôøi, hít phaûi hôi khoùi laø nguyeân 
nhaân gaây hö hoûng ôû thaän, gaây 
beänh khí thuõng phoåi, ung thö, 
roái loaïn ruoät, daï daày, caùc chöùng 
veà tim, gan, naõo.   

Clo Töø saûn xuaát khí clo, roø ræ trong kho vaø khi 
vaän chuyeån. 

Kích thích maét muõi, hoïng. Vôùi 
noàng ñoä cao gaây haïi cho phoåi. 
Gaây ra caùc beänh nhö khí thuõng 
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phoåi, vieâm maøng phoåi. 

Etylen Khí thoaùt ra töø caùc phöông tieän vaän taûi, coâng 
nghieäp hoaù chaát, ñoát chaùy chaát thaûi noâng 
nghieäp 

Gaây kích thích maét gioáng nhö 
loaïi oâ nhieãm sinh ra töø quaù trình 
quang hoaù giöõa nitro oxit vaø 
ozon 

Acid Clohydric Saûn phaåm phuï töø quaù trình cheá taïo caùc chaát 
clorua höõu cô, ñoát chaùy than ñaù, ñoát chaùy 
nhöïa vaø giaáy coù chöùa clo, ñoát chaùy daàu hoûa 
coù chöùa clorua etylen 

Hít vaøo gaây ho, khoù thôû, gaây 
loeùt heä thoáng hoâ haáp phía treân, 
laøm môø giaùc maïc oå maét. 

H2S Töø saùt sinh vaät thoái röõa trong nöôùc tuø ñoïng, 
nghieàn giaáy goùi haøng, thaûi boû chaát thaûi coâng 
nghieäp xuoáng ao hoà, xöû lyù nöôùc thaûi, tinh 
cheá vaø luyeän than coác. 

Ñau ñaàu, vieâm keát maïc, maát 
nguû, ñau maét. Vôùi noàng ñoä cao 
coù theå laøm caûn trôû söï vaän 
chuyeån oxy, laøm taùc ñoäng leân 
caùc teá baøo, nhieãm ñoäc enzim, 
laøm hö haïi caùc moâ thaàn kinh. 

Saét Töø caùc nhaø maùy saûn xuaát saét vaø hôïp kim, 
trong vaûi tro taøn töø caùc quaù trình ñoát chaùy 
nhieân lieäu than vaø daàu, ñoát chaùy chaát thaûi ôû 
thaønh phoá, thò xaõ, vieäc söû duïng caùc que haøn. 

Baét ñaàu laø vieâm phoåi vaø nhieãm 
saét. Saét oxit sinh ra do caùc 
phöông tieän giao thoâng, chuùng 
chuyeån sang daïng ung thö vaø coù 
taùc duïng giöõ cho caùc sulfur 
dioxit naèm saâu laïi trong phoåi. 

Mangan Phaùt sinh töø quaù trình saûn xuaát hôïp chaát 
ferrmangan. Söû duïng que haøn, ñoát chaùy caùc 
saûn phaåm coù chöùa mangan. 

Heä thoáng thaàn kinh trung öông 
bò nhieãm ñoäc, mangan vaøo 
ngöôøi qua ñöôøng hoâ haáp, aên vaøo 
buïng vaø haáp thuï qua da. 

Thuûy ngaân Khai moû vaø tinh cheá thuyû ngaân, duøng thuûy 
ngaân trong phoøng thí nghieäm, töø thuoác tröø 
saâu. 

Hít phaûi hôi thuyû ngaân coù theå bò 
nhieãm ñoäc hoaëc ngoä ñoäc caùc 
nguyeân sinh chaát trong cô theå. 

Niken Töø caùc nhaø maùy luyeän kim, ñoát chaùy nhieân 
lieäu coù chöùa niken, ñoát chaùy than ñaù, daàu, 
maï niken caùc ñoà duøng, ñoát caùc saûn phaåm 
cuûa niken. 

Coù theå laø nguyeân nhaân gaây ung 
thö phoåi, ung thö caùc xoang, roái 
loaïn heä thoáng hoâ haáp, vieâm da. 
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Phospho Töø caùc nhaø maùy saûn xuaát phaân phosphat, 
phosphoacid, phospho pentocid. Phaùt sinh töø 
caùc phöông tieän giao thoâng maø nhieân lieäu 
ñoát coù duøng chaát phospho laøm chaát choáng aên 
moøn. 

Kích thích da, gaây nhieãm ñoäc cô 
theå, khi noàng ñoä cao chuùng seõ 
aûnh höôûng ñeán heä thaàn kinh. 

Chaát phoùng xaï Tröïc tieáp gaây oâ nhieãm baèng vieäc phaân raõ 
haït nhaân, coù theå töø buïi lô löûng trong töï 
nhieân hoaëc do nhaân taïo. Giaùn tieáp gaây oâ 
nhieãm  do nhieãm ñoäc thöùc aên bôûi naêng 
löôïng phoùng xaï vaøo nöôùc, thöïc vaät vaø ñoäng 
vaät. 

Gaây taùc ñoäng laøm phaùt sinh 
beänh baïch caàu, loaïi khaùc gaây 
ung thö, ñuïc nhaân maét, giaûm 
tuoåi thoï. Taùc ñoäng ñoät bieán gien 
laøm ñoät bieán di truyeàn ñeán theá 
heä sau. 

Selen Ñoát chaùy nhieân lieäu trong coâng nghieäp vaø 
nhieân lieäu thaûi boû, khí thaûi, ñoát chaùy caùc saûn 
phaåmveà giaáy coù chöùa Selen. 

Kích thích maét muõi, cuoáng 
hoïng, boä maùy hoâ haáp, vieâm boä 
maùy tieâu hoaù. Nhieãm ñoäc maõn 
tính coù aûnh höôûng ñeán thaän gan 
vaø phoåi. 

Vanadi Coâng nghieäp tinh cheá Vanadi, luyeän kim, 
nhaø maùy ñieän, laøm giaøu vanadi trong daàu. 

Coù caùc taùc ñoäng sinh lyù khaùc 
nhau leân boä maùy tieâu hoaù vaø hoâ 
haáp. Laøm öùc cheá quaù trình toång 
hôïp cholesterol. Nhieãm ñoäc laâu 
ngaøy gaây ra caùc chöùng beänh veà 
tim vaø ung thö. 

Keõm Tinh cheá keõm, saûn xuaát ñoàng thao, quaù trình 
maï keõm. 

Hôi keõm coù tính aên moøn da vaø 
kích thích gaây hö haïi maøng 
nhaày 

 

5.1.2 AÛnh höôûng ñeán söùc khoûe con ngöôøi 

a. Gây hại sức khoẻ  

Ô nhiễm không khí có nhiều ảnh hưởng tai hại cho sức khoẻ con người. Chủng loại 
và sự trầm trọng của các ảnh hưởng này tùy thuộc vào loại hoá chất, nồng độ và thời gian 
nhiễm. Các nhóm đặc biệt nhạy cảm là những người bị rối loạn tim phổi, trẻ em, nhất là 



http://www.ebook.edu.vn 167

các em hiếu động, những người bị suyễn và bị nghẹt mũi phải thở bằng miệng. Khó mà 
nói một cách chính xác chất độc nào gây ra một bệnh nào. Vì các chất ô nhiễm tác động 
trong một thời gian dài, có sự cộng hưởng của nhiều chất và thời gian ủ bệnh lâu như 
bệnh khí thủng (emphysema), viêm phế quaûn mãn tính, ung thư phổi và bệnh tim.  

b. Sự tự vệ của cơ thể người chống ô nhiễm không khí   

Rất may là hệ hô hấp người có nhiều cơ chế tự vệ chống lại ô nhiễm không khí. 
Khi ta hít vào, lông mũi chặn các bụi lớn và khi chất ô nhiễm kích thích mũi thì ta nhảy 
mũi (hắt hơi) đẩy không khí ra. Hơn nữa vách mũi, khí quản, phế quản và vi phế quản 
được phủ chất nhày. Chất nhày thu giữ các bụi nhỏ và hoà tan vài chất ô nhiễm không 
khí. Phần lớn ống hô hấp được trải bởi màng tiêm mao (cilia), chúng uốn lượn đẩy chất 
nhầy và chất ô nhiễm về phía miệng nơi chúng sẽ được tống ra. Nếu phổi bị kích thích, 
chất nhầy chảy nhiều hơn và tạo ra ho, đẩy không khí dơ và các chất nhầy bị ô nhiễm ra.  

c. Sự quá tải và xuống cấp của cơ chế tự vệ  

Khi bị nhiễm chất ô nhiễm mạnh hoặc thời gian ô nhiễm kéo dài tuy với nồng độ 
thấp, chất nhầy bị bão hoà, chất ô nhiễm sẽ vào sâu trong hệ hô hấp và gây hại nhiều hơn. 
Bụi mịn rất hại vì có thể vào sâu mang theo các chất độc gắn vào các bề mặt của phế 
quản hay phế bào. Nhiễm khói thuốc lâu dài và các chất ô nhiễm khác như ozon, SO2, 
NO2 làm hủy hoại tiêm mao. Do đó vi khuẩn và các hạt mịn xuyên thấu phế bào làm 
viêm nhiễm và ung thư phổi. Ngoài ra hút thuốc lâu năm và nhiễm ô nhiễm không khí lâu 
dài làm chất nhày nhiều, ngăn chặn luồng khí và tạo ra ho. Khi cơ của phế quản bị chai vì 
ho lâu, chất nhày tích tụ và thở ngày càng khó, sẽ dẫn đến viêm phế quản mãn tính. Bệnh 
khí thủng (emphysema) xảy ra khi một số lớn phế bào bị hư hại làm cho bệnh nhân 
không thể thở ra hết khí trong phổi, phế bào bị đóng lại, khí độc sẽ lan sang các phế bào 
kế cận, chúng mất khả năng đàn hồi và có thể bị rách, làm giảm diện tích cần thiết để O2 
vào máu. Bệnh nhân có thể chết vì suy tim hay nghẹt thở. Bệnh khí thủng giết chết nhiều 
người nhiều hơn ung thư và các bệnh nan y khác.  

Ung thư phổi là do sự tăng trưởng bất bình thường của tế bào màng nhày của phổi 
và phế quản. Hút thuốc là nguyên nhân hàng đầu, nhưng nó cũng do hít phải các chất ô 



http://www.ebook.edu.vn 168 

nhiễm không khí: chất phóng xạ, bụi amiant, arsenic, crôm, nickel... Các công nhân làm 
việc trong các nhà máy là đối tượng của ô nhiễm không khí mãn tính. Họ thường bị ho, 
thở ngắn, viêm phổi, viêm phế quản, khí thủng và ung thư phổi. Ðáng chú ý là sợi asbete 
(một loại amiant) dù với lượng nhỏ nhưng vẫn gây ung thư phổi 15  đến 40 năm sau. Tấm 
lợp fibrociment có sợi amiant là một nguy hiểm tiềm tàng cho chúng ta. Hình 5.2 minh 
hoạ hệ thống hô hấp của con người phần nào cho chúng ta thấy mức độ nguy hiểm khi hít 
thở không khí bị ô nhiễm. 

                              

                                          Hình 5.2 Hệ hô hấp của người 

         Hieän nay việc nghieân cöùu oâ nhieãm khoâng khí laøm aûnh höôûng ñeán söùc khoeû 
con ngöôøi ôû Vieät Nam noùi chung vaø ôû thaønh phoá HCM noùi rieâng ñaõ coù nhöõng chuyeån 
bieán khaû quan do ñöôïc nhaø nöôùc vaø caùc cô quan quoác teá taøi trôï nhö dự án “Nghiên cứu 
ô nhiễm không khí, đói nghèo và tác động đến sức khoẻ” tại thành phố Hồ Chí Minh với 
tổng kinh phí 900.000 USD trong đó ADB tài trợ 600.000 USD, số còn lại do Viện 
nghiên cứu sức khoẻ của Mỹ (HEI) và thành phố Hồ Chí Minh đóng góp. Mục tiêu của 
dự án nhằm tìm ra caùc giải pháp làm giảm tác động của ô nhiễm không khí đến người 
nghèo, cải thiện sức khoẻ và chất lượng cuộc sống cộng đồng. 

 
5.1.3 AÛnh höôûng ñeán söï sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa con ngöôøi 

a. Dioxin (chaát ñoäc da cam) 

Nhö chuùng ta ñaõ bieát haäu quaû cuûa chaát ñoäc da cam maø ñeá quoác Myõ gaây ra cho 
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nhaân daân mieàn Nam Vieät Nam rất nặng nề. Từ năm 1961 đến 1971 chúng đã rải xuống 
miền Nam Việt Nam 72 triệu lít chất độc hoá học trong đó có 44 triệu lít chất độc màu da 
cam với mục đích phá hoại muà màng, tàn phá rừng nhằm phá huỷ các căn cứ hoặc hạn 
chế việc vận chuyển của quân đội ta. Hậu quả của chúng để lại rất tàn ác, gây ảnh hưởng 
rất nghiêm trọng đối với con người và môi trường. Hơn 3 triệu ha rừng bị phá huỷ, nhiều 
loài động và thực vật bị huỷ diệt và không thể hồi sinh, trên 1 triệu nạn nhân bị nhiễm 
chất độc da cam, hàng trăm ngàn gia đình với nhiều con cái của những người nhiễm chất 
độc bị dị tật, nhiều phụ nữ bị xảy thai hoặc sinh con di dạng…, có những gia đình có từ 4 
– 5 đưá con đều bị khuyết tật do cha mẹ chúng nhiễm phải chất độc da cam. Nhö chuùng 
ta bieát chieán tranh huyû hoaïi con ngöôøi, huyû hoaïi moâi tröôøng moät caùc taøn khoác, dö aâm 
cuûa noù keùo daøi ñeán taän thôøi bình. Chaát ñoäc Dioxin ñaõ ñi vaøo ñaát, nöôùc, vaø khoâng khí. 
Noù ngaám vaøo maùu vaø gaây ra nhöõng haäu quaû khoù löôøng nhö beänh ung thö, voâ sinh hay 
sinh quaùi thai, laøm aûnh höôûng ñeán söï sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa con ngöôøi. 

b. Các chất độc khác  

Bên cạnh Dioxin còn rất nhiều các chất ô nhiễm khác cũng gây ảnh hưởng rất lớn 
đến sự sinh trưởng và phát triển của con người, trong đó các hợp chất của chì là một ví 
dụ. Phụ nữ nhiễm độc chì trong lúc mang thai rất dễ sinh con quái thai hoặc di dạng. Rất 
nhiều chất ô nhiễm khác như Nicotin, các loại hoá chất khác đều gây ảnh hưởng đến sức 
khoẻ con người nếu nhiễm phải chúng. 

5.1.4. AÛnh höôûng ñeán coâng vieäc 

Con ngöôøi soáng trong moâi tröôøng  bò oâ nhieãm thì ñeán moät ngaøy naøo ñoù cô theå 
seõ heát khaû naêng choáng choïi. Nhöõng vi khuaån laây nhieãm ôû trong moâi tröôøng oâ nhieãm 
seõ deã daøng xaâm nhaäp vaøo cô theå daãn ñeán söï suy nhöôïc cuûa cô theå,  taïo ñieàu kieän cho 
dòch beänh phaùt trieån. Ngöôøi lao ñoäng khoâng theå taäp trung vaøo coâng vieäc laøm cho naêng 
xuaát lao ñoäng giaûm quan troïng hôn laø tai naïn lao ñoäng raát deã xaûy ra. Theo thoáng keâ 
cuûa Cuïc An toaøn lao ñoäng năm 2005, cả nước xảy ra 4.095 vụ tai nạn lao động (TNLÐ), 
trong đó có 4.220 người bị nạn, làm 495 người chết, hàng nghìn người bị thương tật. Tỷ 
lệ đó tuy có giảm so với năm 2004, nhưng theo Bộ LÐ-TB và XH, con số thống kê trên 
chưa phản ánh đầy đủ tình trạng TNLÐ đã xảy ra, vì chỉ có 3.400/160 nghìn doanh 
nghiệp có báo cáo về tình hình TNLÐ. Lĩnh vực xây lắp các công trình dân dụng, công 
nghiệp và giao thông chiếm tỷ lệ số vụ TNLÐ cao nhất và số người chết nhiều nhất: 
37,55% và 36,26%; khai thác than: 10,28% và 14,29%. Số lao động mắc bệnh nghề 
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nghiệp tăng nhanh, hiện có 21.537 người, trong đó chủ yếu là bệnh bụi phổi và các bệnh 
nhiễm độc nghề nghiệp.  

5.2. AÛNH HÖÔÛNG CUÛA OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ ÑEÁN ÑOÄNG VAÄT 

 1. Tác động do khí SOx và H2S 

Tương tự như ở cơ thể người, SO2 xâm nhập vào cơ thể động vật qua đường hô 
hấp và tiếp xúc với các niêm mạc ướt hình thành nhanh chóng các axit sau đó sẽ phân tán 
vào máu qua hệ thống tuần hoàn. Ở máu các axit chuyển hoá thành các muối sulphat rồi 
thải qua nước tiểu. Tác hại của SO2 là do hình thành các axit H2SO4, H2SO3 độc hơn rất 
nhiều lần. H2S có tác dụng nhiễm độc toàn thân, tác dụng kích thích tại chỗ lên niêm mạc 
vì tiếp xúc ẩm, hình thành các loại sulfur. Các sulfur được tạo thành có thể xâm nhập hệ 
tuần hoàn, tác động đến các vùng nhạy cảm, mạch, vùng sinh phản xạ của các thần kinh 
động mạch cảnh và thần kinh. 

2. Tác động do khí NOx và NH3 

a. NOx  

Khi hít phải NOx sẽ có một phần được thải loại (khoảng 50% ở súc vật) một phần 
vào sâu trong phổi và gây ra các tác dụng gây độc cho động vật. NOx  thường gây bệnh 
viêm phổi ở động vật. Ví dụ: Ở chuột, tiếp xúc với nồng độ NO2 là 0,940 mg/m3 trong 4 
giờ làm thay đổi hình thái các tế bào phổi . 

 NO2 đổi màu nâu hoặc trắng, làm gẫy vụn các mô, ngưỡng phá hoại: 4.700 µg/m3 
trong khoảng thời gian tác dụng 4 giờ. Cho động vật tiếp xúc 1ppm/1 giờ thấy biến đổi 
các mô phổi dẫn tới khí thủng. Chuột nhắt cho tiếp xúc nhiều lần với nồng độ 0,5ppm 
NOx bị rối loạn hô hấp dẫn tới viêm phổi. Cho khỉ trực tiếp tiếp xúc với khí có nồng độ 
NO2 15-50ppm trong vòng vài giờ đã gây nguy hiểm cho phổi tim và gan. Với nồng độ 
khoảng 0,06ppm cũng có thể gây bệnh phổi cho người nếu tiếp xúc lâu dài. NO ít độc 
hơn NO2 , thực nghiệm động vật cho thấy NO2  độc hơn 4 lần so với NO. Khí NOx với 
nồng độ khoảng 100ppm có thể gây tử vong cho người và động vật sau một số phút tiếp 
xúc có thể dẫn đến ảnh hưởng xấu với bộ máy hô hấp. 

b. NH3  

NH3 có mùi khó chịu, gây viêm đường hô hấp cho người, động vật, gây loét giác 
mạc, thanh quản, khí quản. NH3 thường gây nhiễm độc cấp tính. Độc tính của NH3 còn 
phụ thuộc vào giá trị pH của nước. Tại pH= 8,5, DO= 4-5 mg/l tổng lượng NH3 = 2,5 
mg/l đã gây độc cho các sinh vật nước. NH3 dễ hoà tan trong nước gây nhiễm độc cá và 
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các sinh vật trong nước. Chỉ có dạng NH3 (khí hoà tan) của Amonia là gây độc cho ao hồ. 
Sự phân chia này chịu ảnh hưởng của pH, nhiệt độ và độ mặn nhưng pH ảnh hưởng quan 
trọng hơn cả. Nếu tăng 1 đơn vị pH thì sẽ tăng 10 lần tỷ lệ của NH3 (khí hoà tan) amonia. 
Độ độc của amonia gây ra không đáng ngại lắm trong ao hồ vì thực vật phiêu sinh 
(phytoplankton) sẽ giữ cho độ độc này ở mức thấp, tuy nhiên nếu ao hồ có mật độ cao 
quá thì mức NH3 vẫn có thể xuất hiện. Mức độ NH3 (khí hoà tan) amonia thay đổi về ban 
đêm đáp ứng sự thay đổi của pH và nhiệt độ. Dưới tác dụng của vi khuẩn, Amonia sẽ bị 
biến đổi thành Nitrite (NO2) (bằng nitrosomonas bacteria) rồi nitrate (NO3) (bằng 
nitrobacter bacteria). 

 Nitrate thường vô hại, nhưng trong môi trường nước mà lượng chlorinity thấp thì 
nitrite sẽ gây độc cho tôm. Nitrite gây độc chính yếu là tạo thành chất methemoglobin và 
giảm sự chuyển oxygen tới tế bào. Để xử lý nitrite ta có thể áp dụng chloride để mang tỷ 
lệ nitrite: chloride tới 0,25.  

3. Tác động do khí HF 

     HF ở nồng độ thấp có lợi cho người và động vật. Ở nồng độ cao (dạng khí, bụi) 
rất độc, gây độc cho các loài động vật ăn thực vật. Gia súc ăn phải sẽ “chóng già” hơn, 
làm giảm hàm lượng canxi trong xương và răng, gây chứng mềm xương dẫn tới gây giảm 
trọng lượng. Nếu gia súc ăn thức ăn nhiễm florua với liều lượng vượt quá giới hạn cho 
phép thì xương và răng bị vôi hoá bất bình thường. HF là chất khí gây kích thích phổi 
nghiêm trọng. Ở dạng lỏng, nó có tính ăn mòn đối với da và mắt. Đối với chuột, khỉ thì 
LC50 lần lượt là 1276ppm và 1774ppm. Sau khi cho chuột, thỏ, heo Tây Phi và chó tiếp 
xúc trực tiếp qua đường hô hấp ở nồng độ có thể gây chết thì màng tiếp hợp tế bào mũi, 
hệ hô hấp bị kích thích. Những tổn thương xuất hiện ở thận và gan, và mức độ tổn thương 
liên quan chặt chẽ với nồng độ chất. Ở nồng độ gây chết, khi tiếp xúc sẽ gây hoại tử ở 
vùng niêm mạc, da động vật bị tổn thương với những vết bỏng nặng, lông bị tróc ra mà 
không gây đau đớn. Thí nghiệm cho thấy ở nồng độ 20%, khi cho dung dịch từ từ vào 
mắt thỏ sẽ gây ra tổn thương ngay lập tức ở vùng giác mô gây nên sự mờ đục, sự ngưng 
huyết ở vùng tiếp hợp mạc, sau một giờ xuất hiện phù. Ở mức độ nặng hơn, khi chó, thỏ 
tiếp xúc ở nồng độ 30ppm trong 30 ngày gây ra sự xuất huyết nhẹ và phù ở phổi. Khi giải 
phẩu chuột thấy có sự thoái hoá nghiêm trọng ở vùng thận và vỏ não, ở chó có sự lở loét 
ở bộ phận sinh dục. Tiếp xúc ở nồng độ 5,5ppm trong cùng điều kiện gây ra sự xuất 
huyết cục bộ ở phổi (tỉ lệ bị mắc phải ở chó là 20%) nhưng không có dấu hiệu gì nghiêm 
trọng ở chuột. 

4. Tác động do khí COx 
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a. Đối với động vật trên cạn 

Các bảng 5.12, 5.13, 5.14 sau đây cho thấy ảnh hưởng của COx  xảy ra với động vật.  

Bảng 5.12: Ảnh hưởng đến động vật của COx. 

Loài Nhiễm độc CO Ảnh hưởng 

Chuột Nồng độ CO cao, nhiễm 
trong vài phút, thường 
xuyên. 

Sẩy thai, dễ tái hấp thụ CO, nếu được sống sót 
phát triển không bình thường. 

Chuột Nồng độ vừa phải, trong 
nhiều ngày. 

Tăng khả năng tử vong của bào thai. 

Chuột Nồng độ vừa phải, trong 
nhiều ngày, giảm lượng 
protein 

Giảm trọng lượng cơ thể, tăng khả năng tử vong 
bào thai, đuôi nhỏ, đầu nhỏ, lưỡi thò ra, mở 
mắt, miệng. 

Chuột Nồng độ vừa phải, trong 
nhiều ngày. 

Tăng khả năng tái hấp thụ CO, giảm trọng 
lượng bào thai, tăng chiều dài mông và xương 
không bình thường. 

Loài gặm 
nhấm 

Nồng độ cao, trong vài phút, 
thường xuyên. 

Giảm lứa đẻ, loài sống sót giảm khả năng cai 
sữa. 

Loài gặm 
nhấm 

Nồng độ cao, vài giờ, 
thường xuyên. 

Khả năng hấp thụ, chết non, xương không bình 
thường, giảm trọng lượng bào thai, chiều dài 
mông. 

Loài gặm 
nhấm 

Nồng độ thấp, nhiều ngày, 
giảm oxi 

Giảm trọng lượng bào thai, tăng trọng lượng 
não, giảm trọng lượng phổi, giảm chất bổ trong 
não 

Loài gặm 
nhấm 

Nồng độ cao, nhiều giờ, 
thường xuyên 

Giảm trọng lượng bào thai 

Loài gặm 
nhắm 

Nồng độ vừa phải, nhiều 
ngày 

Tăng trọng lượng nhau, giảm trọng lượng bào 
thai 

Loài gặm Nồng độ cao, nhiều giờ, Giảm trọng lượng bào thai, trọng lượng nhau 
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Loài Nhiễm độc CO Ảnh hưởng 

nhấm thường xuyên 

Thỏ Nồng độ trung bình, nhiều 
ngày 

Tăng trọng lượng nhau và chiều dài mông. 

Thỏ Nồng độ cao, nhiều phút, 
nhiều ngày 

Tăng khả năng chết của bào thai 

Heo Nồng độ trung bình – cao, 
nhiều ngày 

Tăng khả năng chết non. 

Bảng 5.13: Ảnh hưởng của động vật sau khi sinh khi tiếp xúc với CO. 

Loài Nhiễm độc CO Ảnh hưởng 

Gà Nồng độ rất cao, nhiều 
giờ, 7 ngày 

Xuất huyết vùng não trước, giảm kích thước nhân của 
phôi thai trước khi sinh 

Loài gặm 
nhấm 

Nồng độ trung bình – 
cao, trong suốt thời kỳ 
thai nghén 

Tăng nồng độ CO sẽ làm giảm kích thước tiểu não. 
Huyết thanh trong học cầu xương tủy giảm trực tiếp khi 
CO tăng 3 tuần sau khi sinh. Norepinephrine cũng tăng 
trong vỏ não mới 

Loài gặm 
nhấm 

Nồng độ vừa phải Norepinephrine tăng trong tiểu não và cho phép được 
tăng từ 2-6 tuần sau sinh 

Loài gặm 
nhấm 

Nồng độ trung bình cao, 
từ khi thụ thai cho đến 
10 ngày sau sinh 

Giảm trọng lượng tiểu não và acid gamma aminobutyric 
(GABA) sau sinh. 

Loài gặm 
nhấm 

Nồng độ trung bình cao, 
trong suốt thời kỳ mang 
thai 

Giảm tiểu não và việc tạo ra các chất ở dây thần kinh. 
Giảm chỗ gãy xương, sự thoái hóa Purkinje và những tế 
bào nhỏ trong vỏ não. Thể vân mới có chứa DNA tăng 
khi nồng độ CO tăng. Noreoinephrine và huyết thanh 
trong tủy xương giảm sau khi sinh 

Loài gặm 
nhấm 

Nồng độ trung bình cao, 
nửa sau giai đoạn mang 

Họat động khử carbon trong cổ cá ngựa tăng gấp đôi sau 
4 giờ 
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Loài Nhiễm độc CO Ảnh hưởng 

thai 

Loài gặm 
nhấm 

Nồng độ vừa phải, trong 
suốt thời gian mang thai 

Dấu hiệu bệnh là giảm Wallerian trong dây thần kinh 
hông, được nhìn thấy khi loài có tuổi 

Loài gặm 
nhấm 

Nồng độ từ thấp cho đến 
trung bình, trong suốt 
thời gian mang thai 

Quá trình động lực học của sự khử hoạt tính của natri 
trong dây thần kinh hông diễn ra ngắn ngủi; cực âm thay 
đổi trong trạng thái cân bằng điện thế của Natri 

Loài gặm 
nhấm 

Nồng độ từ thấp cho đến 
trung bình, trong suốt 
thời gian mang thai 

Thực bào khó chịu thải ra các gốc Candida albicans và 
calcium làm giảm thùy thị giác  

Mèo  Nồng độ cao, 1-2.5 giờ Khu vực bị tổn thương nhiều nhất là mủ trắng trong não 
và hệ não, tiếp theo là những hạch cơ bản sau đó đến vỏ 
não 

Khỉ nâu Nồng độ cao, 1-3 giờ Trong 9 con mới sinh thì 4 con bình thường, 1 hoạt động 
khác thường, 4 trong tình trạng nguy hiểm, 1 con khi 
sinh bị nhược trương, hôn mê, khả năng bú yếu. Khám 
nghiệm tử thi phát hiện chết hoại do xuất huyết ảnh 
hưởng đến lớp da bên ngoài và hạch song phương của 
động vật. 4 con nguy hiểm do tăng áp suất trong sọ, đau 
nhức ở khớp nối sọ và hạch võng mạc nhô lên. Chúng 
cho thấy chứng giật cầu mắt của xương đùi sau và sự co 
thắt cơ đuôi không liên tục. Có nhiều hạch chết trong vỏ 
não.  

 Bảng 5.14: Ảnh hưởng của CO lên chuột và chim hoàng yến. 

% CO (ppm) 
Ảnh hưởng lên chim 

hoàng yến 
%CO (ppm) Ảnh hưởng lên chuột 

0.16 

(1600) 

Ảnh hưởng nhẹ vào cuối giờ 0.09 

(900) 

Ảnh hưởng nhẹ vào cuối giờ 

0.20 Nguy hiểm trong 8 phút, một 0.12 Yếu hơn vào cuối mỗi giờ sau 
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% CO (ppm) 
Ảnh hưởng lên chim 

hoàng yến 
%CO (ppm) Ảnh hưởng lên chuột 

(2000) số suy nhược trong 15 phút (1200) khi nhiễm CO nồng độ 0.9% 

0.31 

(3100) 

Nguy hiểm trong 4 phút, suy 
nhược trong 7.5 phút, giảm 
sức lực cơ bắp trong 35 phút 

0.15 

(1500) 

Nguy hiểm trong 3 phút, ngã 
quỵ trong 18 phút 

0.46 

(4600) 

Nguy hiểm trong 2 phút, suy 
yếu trong 4 phút 

0.20 

(2000) 

Nguy hiểm trong 1.5 phút, 
ngã quỵ trong 5 phút 

0.57 

(5700) 

Nguy hiểm trong 1 phút, suy 
yếu trong 2 phút, giảm sức 
lực cơ bắp trong 7 phút, chết 
trong 16 phút 

0.29 

(2900) 

Ngã quỵ trong 2.5 phút 

0.77 

    (7700) 

Nguy hiểm trong 1 phút, 
giảm sức cơ bắp trong 6.5 
phút, chết trong 12.5 phút 

  

  Chim hoàng yến thích hợp trong việc xác định sự tồn tại của CO trong không 
khí bởi vì chúng cho thấy dấu hiệu ngộ độc nhanh hơn. Triệu chứng ngộ độc ở chim 
thường dễ xác định hơn. Ảnh hưởng ở chim dễ nhận thấy hơn khi bay, khi té ngã là dấu 
hiệu nguy hiểm hơn khi nằm. Tình trạng này kéo dài hơn ở chuột, chuột chỉ được nhận 
thấy khi khó đi lại, khó thở hay những triệu chứng nhiễm độc ban đầu khác. 

Chim hoàng yến có những dấu hiệu nhiễm độc CO thường xuyên hơn và triệu chứng 
nhiễm độc dễ nhận thấy hơn. 

Khi cây phát triển chúng đòi hỏi phải được cung cấp CO2, chúng cần ngay lập tức, 
đầy đủ và không đổi. Cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy đã mất quá nhiều thời gian cho 
CO2 đi qua tubin. Trong hầu hết trường hợp, chúng ta sẽ không nhận được mức CO2 tốt 
nhất và sự biến dưỡng của cây sẽ chậm trễ. Máy phát CO2 Green Air Product cho phép 
chúng ta đưa một lượng lớn CO2 trong khu vực có rào chắn một cách nhanh chóng và 
hiệu quả. Với sự phát tán chính xác, CO2 từ máy phát sẽ đi vào gió và phân tán, hòa lẫn 
với không khí trong phòng. 

b. Ñối với động vật dưới nước 
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 Mức độ CO2 đi vào đại dương cao gây nên tính axit. Các nhà khoa học tại Hội 
nghị bảo trợ của nhiều Chính phủ UN đã kết luận: vào giữa thế kỷ này, một lượng lớn 
CO2 vào đại dương thế giới sẽ dẫn đến sự gia tăng tính axit của tầng phía trên làm hại đến 
đời sống ở biển và phá vỡ chuỗi thức ăn của các loài sống trong môi trường nước. Sự 
thay đổi sâu sắc hệ thống CO2 trên bề mặt đại dương  không được quan tâm trong hơn 20 
triệu năm. Các nhà khoa học biển tiên đoán sự tích lũy CO2 có tính chất nghiêm trọng lớn 
gấp 3 lần và nhanh gấp 100 lần hơn là sự tích luỹ CO2 trong thời kỳ băng hà. Theo cuộc 
nghiên cứu được trình bày tại hội nghị tổ chức bởi IOC: Sự gia tăng tính acid này có thể 
phá vỡ chuỗi thức ăn của biển và thay đổi chu kì sinh hoá của biển. Khoảng 50% tổng 
lượng khí CO2 do con người thải ra kể từ cuộc cách mạng công nghiệp đã hoà tan vào các 
đại dương của thế giới, ảnh hưởng xấu đến sinh vật biển. 

Đây là kết luận từ hai nghiên cứu quốc tế mới. Trong nghiên cứu thứ nhất, các 
nhà khoa học đã tập trung vào lượng CO2 tích trữ trong đại dương. Họ phát hiện các đại 
dương thế giới có chức năng như một chiếc bồn khổng lồ hấp thụ khí nhà kính. Theo họ 
quá trình loại bỏ loại khí này khỏi khí quyển Trái đất đã làm chậm lại sự ấm hoá toàn 
cầu.  

                       

               Hình 5.3  Những ống khói thải ra nhiều khí nhà kính 

Tuy nhiên trong nghiên cứu liên quan thứ hai, các nhà khoa học cho biết “hiệu 
ứng bồn chứa” này hiện đang thay đổi tính chất hoá học của đại dương. Sự thay đổi đó đã 
làm chậm quá trình sinh trưởng của động vật phù du, san hô và các loài động vật không 
xương sống khác, yếu tố cơ bản nhất trong chuỗi thức ăn đại dương. Các tác động tới 
sinh vật biển có thể là rất nghiêm trọng. 
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                                  Hình 5.4 Hiện tượng cá chết hàng loạt 

Chuyên gia địa vật lí Christopher Sabine, thuộc Cục khí quyển và đại dương Mỹ, 
cho biết: “Các đại dương đang phục vụ nhân loại bằng cách loại bỏ CO2 khỏi khí quyển. 
Vấn đề là sự giúp đỡ này gây hậu quả cho cấu trúc sinh thái và sinh học của đại dương”. 

 Là một loại khí nhà kính, CO2 bẫy nhiệt mặt trời trong khí quyển Trái đất. Đây là 
loại khí đóng góp lớn nhất vào quá trình ấm hoá toàn cầu. Kể từ khi nhiên liệu hóa thạch 
được sử dụng mạnh vào khoảng năm 1800, lượng CO2 trong khí quyển đã tăng từ khoảng 
280mg/l lên 380mg/l. Mức CO2 trong khí quyển ngày nay chỉ bằng khoảng 50% so với 
lượng mà các nhà khoa học đã dự đoán, dựa trên ước tính mỗi năm con người đóng góp 
244 tỷ tấn CO2 vào khí quyển. Theo Sabine, nửa lượng khí CO2 phát thải còn lại được đại 
dương hoặc thực vật trên cạn hấp thụ.. 

5. Tác động của khí CFC 

Độ độc cấp tính khi hít vào: 

Halogen hóa hoàn toàn Chlorofluoromethanes, CFC–12 và CFC–13 thể hiện độ 
độc cực kỳ thấp khi hít vào, CFC-11 cũng có độ độc thấp, nồng độ gây chết người nằm 
trong khoảng 571 – 1427 g/m3 (100 000 – 250 000 ppm). Trong khi đó 
chlorofuorethanes, CFC–114 và 115 dường như độ độc cũng thấp tiếp theo là CFC–113 
và CFC–112. Triệu chứng của sự nhiễm độc cấp tính ảnh hưởng trên hệ thần kinh trung 
ương và tiếp theo là ảnh hưởng đến hệ tim mạch và hệ hô hấp. 

Bảng 5.15 Độ độc cấp tính khi hít vào của sự halogen hóa hoàn toàn CFCs 

Hợp 
chất và 
các loài 

Nồng độ a Nồng độ b Thời gian 
phơi nhiễm 
(phút) 

Ảnh hưởng quan 
sát được 

Tác giả 

CF – 11 22-25 125-
143

120 Run rẩy, khó thở  

N k ll (1993)
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Hợp 
chất và 
các loài 

Nồng độ a Nồng độ b Thời gian 
phơi nhiễm 
(phút) 

Ảnh hưởng quan 
sát được 

Tác giả 

45-51 

 

257-
291 

120 

 

Run rẩy, bắt đầu 
gây mê  

100 571 50 Bị gây mê
250 

 

1427 30 Gây chết (LC50) 
Scholz (1961) 
Caujolle(1964) 

Paulet (1969) 

 

10 57 1440 

 

Không có dấu hiệu 
lâm sàng  

Quevauviller et 
al. 

 

Chuột 
nhà 
(1963) 

100 571 30 Gây chết (LC50) Paulet (1969) 

50 285 120 Bắt đầu gây mê Scholz (1961) 

 

90 514 30 Gây mê Lester&Greenbe
rg (1950) 

 

 

 

Chuột  

150 856 30 Gây chết (LC50) Paulet (1969)  

Chuột 
đồng 

100 571 240 Gây chết (LC50) Taylor & Drew 
(1974) 

Mèo 100 571 60 Gây chết Scholz (1961) 

 

CFC – 
12  

Chuột 
lang 
Nam Mỹ 

 

 

540 

900 

 

 

2716 

4527 

 

 

30 

30 

Ảnh hưởng đến hệ 
thần kinh, nhưng 
không gây tử vong 

 

 

Paulet (1969)  

Chuột 
nhà 

320 1610 30 Ảnh hưởng trên hệ 
thần kinh 

Paulet (1969)  
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Hợp 
chất và 
các loài 

Nồng độ a Nồng độ b Thời gian 
phơi nhiễm 
(phút) 

Ảnh hưởng quan 
sát được 

Tác giả 

200 1006 30 Không ảnh hưởng  

300 -400 1509 -2012 30 Gây mê 

500 2515 30 Giảm phản xạ  

700-800 3521-4024 30 Gây mê, không gây 
tử vong 

Chuột  

800 4024 360 Không gây tử vong 

Lester & 
Greenberg 
(1950) 

Khỉ, chó 200 1006 420-480 Không kết hợp Sayers et al. 
(1930). 

CFC-13  

Chuột 
lang 
Nam Mỹ 

 

600 

 

2604 

 

120 

 

Không ảnh hưởng  

Chuột  600 2604 120 Không ảnh hưởng 

 

 

Weigand (1971) 

 

30 254 40-60 CFC–
112 

 5-10 42-85 1080 

Gây chết (xuất 
huyết phổi) 

Lester & 
Greenberg 
(1950) 

CFC–
113 

Chuột 
lang 
Nam Mỹ 

 

120 

 

935 

 

60 

 

Gây tử vong (LC50) 

 

Trockimowitz 
(1984) 

90-95 701-
740 

120 Gây chết (LC50) Desoille et al. 
(1968) 

Chuột 
nhà 

90 701 120 Gây chết (LC50)  Trockimowitz 
(1984)  

 52.5 409 240 Gây chết (LC50)   
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Hợp 
chất và 
các loài 

Nồng độ a Nồng độ b Thời gian 
phơi nhiễm 
(phút) 

Ảnh hưởng quan 
sát được 

Tác giả 

110 857 120 Gây chết (LC50)  

Thỏ 59.5 463 120 Gây chết (LC50) Trockimowitz 
(1984)  

 

20-47 

 

42-

 

120 

 

Khó thở 

 

Nuckolls (1933) 

CFC -
114 

Chuột 
lang 
Nam Mỹ 

400 2844 1440 Không kết hợp Scholz (1961) 

Chuột 
nhà 

700 4977 30 Không tử vong Paulet (1969) 

300 2133 120 Không kết hợp Scholz (1961)  

Chuột  720 5119 30 Không tử vong Paulet (1969)  

Thỏ  750 5332 30 Không tử vong Paulet (1969)  

CFC -
115 

Chuột 
lang 
Nam Mỹ  

 

600 

 

 

3852 

 

 

120 

 

Không ảnh hưởng  

 

Weigand (1971) 

Chuột  600 3852 120 Không ảnh hưởng Weigand (1971) 

Chú thích: a nồng độ phần ngàn; b nồng độ: g/m3 

Bảng 5.16: Độ độc cấp tính khi tiếp xúc bằng đường miệng của những 
cloruafloruaankan trên chuột. 

Hợp chất Mức độ độc có thể gây chết (mg/kg) 

CFC – 11 3725b 
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CFC – 12 > 1000c 

CFC – 112 25000 

CFC – 112a 25000 

CFC – 113 45000d 

CFC-114 > 2250c 

Chú thích:  
a Được xác định từ: Clayton (1966). 

b Được xác định từ: Slater (1965). 

c Độ độc của CFC phân hủy trong đậu 

d LD50 = 43000 mg/kg. 

Trong trường hợp của CFC–11, sự phơi nhiễm không liên tục đến nồng độ 143 
g/m3 (25000ppm) (3.5 h/ngày, 5 ngày /tuần trong 4 tuần) không gây ảnh hưởng bất lợi 
cho loài chuột lớn và chuột lang Nam Mỹ (Scholz, 1962). Tương tự, không có những ảnh 
hưởng xuất hiện trong những con chuột lớn, chuột lang Nam Mỹ, khỉ, chó sau khi sự phơi 
nhiễm không liên tục đến nồng độ 58.5 g/m3 (10.250 ppm) (8h/ ngày, 5 ngày/ tuần trong 
6 tuần) hoặc phơi nhiễm liên tục đến nồng độ 57.1 g/m3 (10.000 ppm) trong 90 ngày 
(Jenkins et al., 1970). Leuschner et al. (1983) đã cho phơi nhiễm nhóm những con chó 
đến nồng độ 28.5 g/m3 (5000 ppm) và những con chuột lớn đến nồng độ 57.1 g/m3 
(10000 ppm) trong 6h/ ngày trong suốt 90 ngày và không thấy sự thay đổi nào.  

Sự phơi nhiễm của những con chuột lớn, mèo, chuột lang, và chó đối với CFC–12 
ở nồng độ 503 g/m3 (100000ppm) (3.5h/ngày, 5 ngày/ tuần trong 4 tuần) không gây ảnh 
hưởng bất lợi (Scholz, 1962). Prendergast et al. (1967) đã quan sát được hiện tượng thấm 
qua mỡ và gây hoại tử ở gan sau khi phơi nhiễm liên tục (90 ngày) của chuột lang Nam 
Mỹ đối với CFC–12 ở nồng độ 4.02 g/m3 (800 ppm) nhưng không có trong loài chuột, 
thỏ, chó, khỉ được phơi nhiễm đến độ độc gần nhau. Sự phơi nhiễm đối với CFC–12 
trong 90 ngày (6h/ ngày) của chó ở nồng độ 25.1 g/m3 (5.000 ppm) và chuột tại nồng độ 
0.3 g/m3 (10000 ppm) thì không gây độc (Leuschner et al). (1983). 

Trong hầu hết các nghiên cứu về độ độc khi hít vào, CFC-113 không gây ảnh 
hưởng bất lợi, thậm chí sau 90 ngày phơi nhiễm của chuột tại nồng độ 155g/m3 (20.000 
ppm) (Trochimowicz, 1984) và chó  tại nồng độ 40 g/m3 (5000 ppm) (Leuschner et al., 
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1983). Tuy nhiên, theo Clayton (1966) đã đưa ra những ảnh hưởng trên loài chuột sau 30 
lần phơi nhiễm (mỗi lần 7h) tại nồng độ 40 g/m3 (5.000 ppm) và Vaibio et al. (1980) đã 
tìm thấy sự thay đổi của hoạt động các enzym trong gan và làm tăng độ trơn màng lưới 
nội chất sau khi chuột bị phơi nhiễm đến nồng độ 15.6 – 31.2 g/m3 (2.000 – 4.000 ppm) 
(6h/ngày trong khoảng từ 7 – 14 ngày). Làm tuyến giáp của khỉ lớn lên và làm gia tăng 
trọng lượng quả thận trong chuột sau khi phơi nhiễm liên tục đến nồng độ 15.6 g/m3 
(2000 ppm) trong 14 ngày (Carter et al., 1970. 

CFC–114 không gây ảnh hưởng trên loài chuột lớn, chuột lang Nam Mỹ, mèo, 
chó sau khi phơi nhiễm không liên tục với nồng độ 711 g/m3 (100000 ppm). Tại mức độ 
độc cao hơn (995 – 1422 g/m3; 140.000 – 200.000 ppm) sự nhiễm độc được đánh dấu 
trên loài chuột lang Nam Mỹ, chó, mèo, chuột (xem bảng 5.17). Loài chuột lớn đã phơi 
nhiễm với CFC–112 ở nồng độ 8.470 mg/m3 (1.000 ppm) (6h/ngày trong 31 ngày) đã làm 
gan có sự thay đổi nhưng không đáng kể. Sự phơi nhiễm đến nồng độ tương tự trong 
18h/ngày trong suốt 16 ngày không gây ra độc, trong khi đó ở hệ thần kinh trung ương và 
hệ hô hấp ở nồng độ cao hơn (25.410 mg/m3; 3.000 ppm) (Clayton, 1967). Ngược lại, 
loài chuột, thỏ và chó chịu tác động của CFC–115 tại nồng độ 642 g/m3 (100.000 ppm) 
trong 90 ngày (6h/ngày) mà không bị bất cứ ảnh hưởng có độc nào (Clayton, 1966). 

Tóm lại có thể kết luận rằng độ độc khi hít vào trong thời kỳ ngắn thì thấp. Ảnh 
hưởng của độc tố liên quan chính đến hệ thần kinh trung ương, hệ hô hấp, và gan. 

Bảng 5.17: Sự phơi nhiễm của CFC khi hít vào trong thời kì ngắn của các loài 
thú.  

Loài và số 
lượng thú 

Sự phơi nhiễm 
(g/m3a) 

Ảnh hưởng Tác giả 

CFC–11 

Loài chuột (4) 

 

68 (12.000 ppm), 
4h/ngày, 10 ngày. 

 

Thay đổi triệu 
chứng ở phổi, gan, 
não và lá lách 

 

Clayton (1966) 

 

Chuột (5) 

 

143 (25.000 ppm), 
3.5 h/ngày, 5 ngày/ 
tuần, 4 tuần 

 

Không gây bất lợi 

 

Scholz (1962) 
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Loài và số 
lượng thú 

Sự phơi nhiễm 
(g/m3a) 

Ảnh hưởng Tác giả 

 

Loài chó (2) 

 

71 (12.500 ppm) 
3.5h/ ngày, 5 ngày 
/tuần, 4 tuần  

 

Không gây bất lợi  

 

Scholz (1962) 

 

Mèo (2) 

Chuột (12) 

Chuột lang Nam 
Mỹ (2) 

Thỏ (1) 

 

 

23 (4.000 ppm), 6h/ 
ngày, 5 ngày/ tuần, 
28 lần phơi nhiễm  

 

 

Không gây bất lợi  

 

 

Clayton (1966)  

Chuột (15) 

Chuột lang Nam 
Mỹ (15) 

Khỉ (9) 

Chó (2) 

 

58 (10.250), 
8h/ngày, 5ngày/ 
tuần, 6 tuần    

 

 

Không ảnh hưởng 

 

 

Jenkins et al (1970) 

Chuột (15) 

Chuột lang Nam 
Mỹ (15) 

Khỉ (9) 

Chó (2) 

5.7 (1.008 ), 
24h/ngày, 90 ngày  

Không ảnh hưởng  

 

Jenkins et al (1970) 

Chó (6) 28.5 (5.000), 
6h/ngày, 90 ngày  

Không gây bất lợi Leuschner et al. (1983) 

Chuột lớn (40) 57.1 (10.000), 
6h/ngày, 90 ngày 

Không gây bất lợi Leuschner et al. (1983) 
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Loài và số 
lượng thú 

Sự phơi nhiễm 
(g/m3a) 

Ảnh hưởng Tác giả 

Mèo (2) 

Chuột lớn (5) 

Chuột lang Nam 
Mỹ (3) 

Chó (2) 

503 (100.000), 
3.5h/ngày, 5ngày/ 
tuần 

Không gây bất lợi Scholz (1962) 

Chuột lang Nam 
Mỹ (15) 

Chuột lớn (15) 

Chó (2) 

Khỉ (3) 

4.1 (810), 24h/ngày, 
90 ngày 

Chất béo thấm vào, 
gây hoại tử gan của 
chuột lang Nam Mỹ, 
không ảnh hưởng 
trên các loài khác 

 

Prendergast et al. (1967) 

Chuột lang Nam 
Mỹ (15) 

Chuột lớn (15) 

Chó (2) 

Khỉ (3) 

4.1 (800), 8h/ ngày, 
5 ngày/tuần 

Chất béo thấm vào, 
gây hoại tử gan của 
chuột lang Nam Mỹ, 
không ảnh hưởng 
trên các loài khác 

 

Prendergast et al. (1967) 

Chó  

Khỉ 

1.006 (200.000) 7 -8 
h/ngày 

Gây mê, khó thở, 
chảy nước miếng, 
không có sự thay 
đổi trong mô. 

Sayers (1930) 

Chó (6) 25 (5.000), 6h/ngày, 
90 ngày 

Không gây bất lợi Leuschner et al (1983) 

Chuột lớn (40) 50 (10.000) 
6h/ngày, 90 ngày 

Không gây bất lợi Leuschner et al  

(1983) 
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Loài và số 
lượng thú 

Sự phơi nhiễm 
(g/m3a) 

Ảnh hưởng Tác giả 

8.5 (1.000), 
18h/ngày, 16 ngày  

Không gây độc Chuột lớn 

25 (3.000), 4h/ngày, 
10 ngày 

Có dấu hiệu trên hệ 
thần kinh trung 
ương và hệ hô hấp 

 

 

Clayton (1967a) 

Chuột lớn, chuột 
nhà, chuột lang 
Nam Mỹ, thỏ 

8.5 (1.000), 
6h/ngày, 31 ngày 

Thay đổi ít trong 
gan 

Clayton (1967a) 

CFC–113 

Chuột lớn  

16-31 (2.000-
4.000), 6h/ngày, 7-
14 ngày 

Thay đổi hoạt động 
enzym trong gan, 
làm tăng độ trơn 
trong màng nội chất 

Vainio et al. (1980) 

Chuột lớn, chuột 
nhà, chó, khỉ  

16 (2.000), 
24h/ngày, 14 ngày 

Không gây bất lợi Trochimowicz (1984) 

Khỉ, chuột lớn 16 (2.000), 24h/ 
ngày, 14 ngày 

Tuyến giáp của khỉ 
lớn lên, tăng trọng 
lượng quả thận 
trong chuột  

Carter et al. (1970) 

Chuột nhà, chó 16 (2.000), 
24h/ngày, 14 ngày 

Không gây bất lợi Carter et al. (1970) 

Chuột lớn, chuột 
lang Nam Mỹ 

195 (25.000), 
3.5h/ngày, 20 lần 
phơi nhiễm 

Không gây bất lợi Trochimowicz (1984) 

Chó 97 (12.500), 
3.5h/ngày, 29 lần 
phơi nhiễm 

Không gây bất lợi Trochimowicz (1984) 

Chuột lớn, chó, 
chuột lang Nam 
Mỹ 

40 (5.100), 6h/ngày, 
20 lần phơi nhiễm 

Không gây bất lợi Trochimowicz (1984) 
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Loài và số 
lượng thú 

Sự phơi nhiễm 
(g/m3a) 

Ảnh hưởng Tác giả 

Chuột lớn 16-22 (2075 2850), 
7h/ngày, 30 lần phơi 
nhiễm 

Không gây bất lợi, 
làm giảm tỉ lệ lên 
can của cơ thể, làm 
đổi màu gan. 

Clayton (1966) 

Chuột lớn Trên 156 (20.000), 
6h/ngày, 5ngày/ 
tuần, 90 ngày 

Không gây bất lợi Trochimowicz (1984) 

Chó (6) 39 (5.000), 6h/ngày, 
90 ngày 

Không gây bất lợi Leuschner et al. (1983) 

Chuột lớn (40) 78 (10.000), 
6h/ngày, 90 ngày 

Không gây bất lợi Leuschner et al. (1983) 

CFC – 114 

Mèo, chuột lớn, 
chó, chuột lang 
Nam Mỹ 

711 (100.000), 
3.5h/ngày, 20 lần 
phơi nhiễm 

Không gây bất lợi Scholz (1962) 

Chuột lang 
Nam Mỹ(6) 

1.002 
(141.000), 8h/ngày, 
21 ngày 

Gây thoái hóa mỡ 
trong gan 

Yant et al. (1932) 

Chuột lang Nam 
Mỹ (6) 

1.422 (200.000), 
8h/ngày, 4 ngày 

Gây thoái hóa mỡ 
trong gan 

Yant et al. (1932) 

Chó (3) 1.002 (141.000), 
8h/ngày, 3-21 ngày 

Sự nghiên cứu 
không phù hợp, gây 
mê, thỉnh thoảng co 
giật; bắt đầu từ ngày 
thứ 3-5 trở đi 

 

 

Yant et al. (1932) 

Chó (5) 1.422 (200.000), 
8h/ngày, 3-4 ngày 

100% chết, gây mê, 
co giật,  làm giảm 
sự tăng trọng lượng 
cơ thể, sự thay đổi 
trong máu, sung 

 

Yant et al. (1932) 
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Loài và số 
lượng thú 

Sự phơi nhiễm 
(g/m3a) 

Ảnh hưởng Tác giả 

huyết các bộ phận 
cơ thể 

Chuột lớn (10) 

Chuột nhà (10) 

711 (100.000), 
2.5h/ngày, 5 ngày/ 
tuần, 2 tuần 

Không gây bất lợi Paulet & Desbrousses 
(1969) 

Chuột lớn (10) 

Chuột nhà (10) 

1.422 (200.000), 
2.5h/ngày, 5 
ngày/tuần, 2 tuần 

Giảm sự tăng cân 
trong cơ thể, làm 
tăng số lượng tế bào 
bạch huyết, gây 
bệnh về mô, ứ máu 
ở túi phổi và cuống 
phổi 

 

Paulet & Desbrousses 
(1969) 

Chuột lớn (10) 

Chuột nhà (10) 

71 (10.000), 
2.5h/ngày, 
5ngày/tuần, 2tuần 

Không gây bất lợi Paulet & Desbrousses 
(1969) 

Chó (6) 36 (5000), 6h/ngày, 
90 ngày 

Không gây bất lợi  Leuschner et al. (1983) 

Chuột lớn (40) 71 (10.000), 
6h/ngày, 90 ngày 

Không gây bất lợi Leuschner et al. (1983) 

CFC – 115 

Chuột lớn, chuột 
nhà, chó, thỏ 

642 (100.000), 
6h/ngày, 90 ngày 

Không gây bất lợi Clayton (1966) 

Chú thích: a giá trị trong dấu ngoặc được phơi nhiễm với nồng độ một phần ngàn. 

Những nghiên cứu trong thời kì dài về độc tố qua đường miệng được thực hiện 
trên CFC–11 và CFC–12. NCI (1978) đã hoàn thành một thí nghiệm đối với CFC–11, 
được thực hiện bằng việc đưa ngũ cốc bằng ống vào dạ dày, vì những chất có thể gây ung 
thư có trong loài chuột lớn Osborne-Mendel và những con chuột nhắt B6C3F1. Những 
nghiên cứu về các chất gây ung thư là phủ định đối với loài chuột nhà và không có kết 
luận gì đối với loài chuột lớn. Trọng lượng độc trung bình là 488 và 977 mg/kg/ngày đối 
với chuột đực lớn, 538 và 1.077 mg/kg/ngày đối với chuột cái lớn, 1962 và 3.925 
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mg/kg/ngày đối với chuột nhà. Tất cả các độ độc được thực hiện 5 ngày/tuần. Cả những 
con chuột đực và cái đều có khả năng tử vong cao khi so sánh với phương pháp tá dược 
lỏng trong thí nghiệm Tarone. Khả năng tử vong này tăng cao xuất hiện sớm trong 4 tuần 
ở loài chuột cái khi chúng nhận được nồng độ độc cao. Tuy nhiên, sự tử vong sớm này 
không có liên quan đến sự thay đổi trọng lượng cơ thể, dấu hiệu lâm sàng, hoặc không có 
những chứng bệnh về u bướu. Tỉ lệ mắc phải viêm màng phổi và viêm màng ngoài tim 
thấp (2-6%) được thấy ở cả những con chuột đực và cái trong thí nghiệm tại cả hai mức 
độ độc nhưng không có trong các loài thú được kiểm soát.  

Sherman (1957) đã thực hiện những nghiên cứu về độ độc qua đường miệng trong 
thời gian dài trên loài chuột lớn và chó. Một phần của nghiên cứu về độc tố, nhóm gồm 
50 con đực và 50 con cái loài chuột Charles River của thế hệ F1a được giữ lại thí nghiệm 
trong 2 năm, với một thời gian chết là 1 năm. Bắt đầu từ nhóm 6 tuần tuổi, kiểm soát với 
độ độc thấp và độ độc cao được thực hiện đối với CFC – 12 trong dầu ngũ cốc bằng 
phương pháp đưa thức ăn bằng ống vào dạ dày trong 6 tuần và 5 lần/tuần sau đó. Sau 
nghiên cứu này, độ độc của CFC-12 với độ độc thấp trên những con đực và con cái giảm 
từ 27 -11 và 25 – 11 mg/kg/ngày, với độ độc cao giảm từ 273 -130 và 242 – 128 
mg/kg/ngày. Độ độc trung bình là 15 mg/kg/ngày đối với nhóm có độ độc thấp và 150 
mg/kg/ngày đối với độ độc cao. Làm giảm sự tăng trọng lượng cơ thể trong nhóm độ độc 
cao, đặc biệt là giữa những con cái. Không thấy có dấu hiệu nào của độc tố, và không có 
sự khác nhau đặc biệt giữa những nhóm thí nghiệm và nhóm được kiểm soát trong những 
con còn sống,  

Trong những nghiên cứu tương tự, nhóm gồm 4 con chó săn thỏ đực và cái CFC–
12 được đưa qua đường miệng (trong thức ăn lạnh của chó) ở nồng độ đo được là 1, 8, 80 
mg/kg/ngày trong 2 năm. Không có con chó nào chết hoặc dấu hiệu về độc tố. Không có 
sự khác nhau đặc biệt giữa nhóm dùng làm thí nghiệm và nhóm được kiểm soát được tìm 
thấy trong thực phẩm tiêu dùng, trọng lượng cơ thể, chu kỳ máu, hóa học lâm sàng, kiểm 
tra nước tiểu, trọng lượng các bộ phận. Một thí nghiệm trên tuyến thượng thận cũng 
không đem lại kết quả. Không có dấu hiệu nào của chất gây ung thư (Sherman, 1974). 

Đối với CFC–113 những kích thích cục bộ được thấy sau 5 ngày trên da của thỏ ở 
dạng ẩm ở nồng độ 5g/kg/ngày (Waritz, 1971). Quevauviller et al. (1964) and 
Quevauviller (1965) đã áp dụng đối với CFC–11; CFC–12; CFC–114; và hỗn hợp CFC–
11, CFC–12,  CFC–11 và CFC– 22 trên da, lưỡi, vòm miệng, thính giác, thực quản của 
loài chuột lớn, 1 - 2 lần/ngày, 5 ngày/tuần, trong 5 - 6 tuần. Những hợp chất tương tự 
được áp dụng một lần trong ngày, 5 ngày/tuần trong 1 tháng trên mắt của thỏ. Những 
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kích thích nhẹ chỉ thấy trên da của loài chuột và trên mắt của thỏ.  

Khi được áp dụng trên da của thỏ ở nồng độ 7.5g/kg đã gây ra bệnh ban đỏ và 
CFC – 112a ở nồng độ 11g/kg đã gây ra những kích thích mạnh mẽ trên da, trong khi đó 
CFC – 113 ở nồng độ 11g/kg chỉ gây ra những kích thích cục bộ. CFC–114 không gây ra 
kích thích khi phun trực tiếp trên lưng của loài chuột lang Nam Mỹ (Clayton, 1966). 
CFC–112 gây ra những kích nhẹ nhưng không gây mẫn cảm khi được áp dụng trên da 
của loài chuột lang Nam Mỹ (Clayton et al., 1964). 

6.  Ảnh höôûng cuûa chaát oâ nhieãm sinh hoïc leân ñoäng vaät  

Bảng 5.18: Caùc chöùng beänh do naám vaø vi khuaån vuõ truï cuûa ñoäng vaät. 

Chöùng beänh Vaät chuû Nhaân toá gaây 
beänh 

Chuaån ñoaùn vaø nhaän xeùt 

Bovine Gia suùc, lôïn Vi khuaån 
mycobacterium 

Laây sang con ngöôøi 

Lao Cöøu, choù meøo Vi khuaån bovis Tröø maàm beänh baèng caùch gieát boû. 

Loeùt muõi truyeàn 
nhieãm 

Ngöïa, löøa Vi khuaån 
Actinobaccillus 

Daïng u böôùu, vieâm loeùt ôû heä thoáng 
hoâ haáp, caùc cô quan beân trong, treân 
da, tæ leä töû vong cao 

Naám Chim, chim boà caâu, 
vòt gaø 

Naám 
Aspergillosis  
fumigatus 

Hít phaûi naám töø thoùc luùa, rơm raï bò 
mốc, lieân quan ñeán phoåi. 

Cryptococcosi Ngöïa  Naám 
Cryptococcus 
neoformans 

Gaây ra caùc noát saàn trong phoåi 
ngöïa, tìm thaáy trong phaân caùc loaøi 
boà caâu. 

Coccidiomyco-
sis, soát röøng, thaáp 
khôùp 

Gia suùc, ngöïa, lôïn, 
choù, loaøi gaëm 
nhaám 

Naám 
coccidioides 
immitis 

ÔÛ möùc ñoä naëng nhìn chung laø bò 
caûm laïnh, reùt run. 

Histoplasmosi-s Vaät nuoâi trong nhaø. Naám 
Histopplasma 
sulatum 

Hít phaûi caùc baøo töû gaây toån thöông 
cho phoåi. 

 

7. Ảnh höôûng cuûa chaát oâ nhieãm phi sinh hoïc khaùc leân ñoäng vaät 
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Bảng 5.19: Ảnh höôûng cuûa chaát oâ nhieãm phi sinh hoïc khaùc leân ñoäng vaät. 

Chaát oâ nhieãm Nhaân toá gaây beänh vaø nguoàn goác 
cuûa noù 

Taùc ñoäng hoaëc beänh taät 

Asen trioxit Neáu chaûy asen vaø ñoàng, asen töø 
thuoác tröø saâu. 

Nhieãm ñoäc cho gia suùc, ngöïa, cöøu 

Miaêng Thí nghieäm treân ñoäng vaät Ung thö phoåi vôùi vaät thí nghieäm 

Cadimi Vieân neùn cadimi Boø giaûm khaû naêng cho söõa, lôïn bò cheát 

Clo Traøn, roø ræ ngaãu nhieân Gaây töû vong cho ñoäng vaät 

DDT Thuoác tröø saâu Gaây laéng ñoäng canxi, laø nguyeân nhaân gaây 
meàm voû tröùng ôû chim caùch cuït, ruïng loâng 
ôû ñaïi baøng. 

Flo vaø 
floruahydro 

Phaân boùn phosphat vaø caùc nhaø 
maùy saûn xuaát caùc saûn phaåm nhoâm 

Coù tính aên mòn raêng vaø xöông. Laø 
nguyeân nhaân gaây ra chöùng meàm xöông ôû 
thuù nuoâi. 

Chì 

 

Ñuùc chì Laøm lieät chi ôû gia suùc vaø ngöïa 

Thuûy ngaân Thuoác tröø saâu Ñoäng vaät bò nhieãm ñoäc bôûi aên phaûi thöùc 
aên nhieãm thuoác tröø saâu coù chöùa thuyû ngaân

Molypden  Nhaø maùy luyeän kim Gaây töû vong cho gia suùc 

Nitro dioxit Thí nhieäm treân ñoäng vaät Ñoäng vaät thí nghieäm deã bò xuùc caûm vôùi 
caùc beänh vieâm phoåi khi thöû vôùi lieàu löôïng 
NO2 

Ozon  Thí nhieäm treân ñoäng vaät Vieâm phoåi, khí thủng. Vieâm cuoáng phoåi. 
Giaûm khaû naêng sinh saûn ôû vaät thí nghieäm 

Chaát phoùng xaï Strontium 90, iodine 131, sesium - 
137 

Taäp trung trong thòt söõa, taùc ñoäng giaùn 
tieáp khi aên phaûi caùc loaïi thòt söõa naøy. 

Selen Coù nhieàu selen trong coû daïi, hôïp 
chaát voâ cô selen coù trong thöïc vaät 
hoaëc baùm vaøo thoùc, luùa, rôm raï, 

Nhieãm ñoäc caáp, gaây töû vong cho nhöõng 
ñoäng vaät aên coû. Nhieãm ñoäc gaây môø maét, 
ñi khoâng vöõng, chöùng beänh kieàm hoaù. 
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5.3. ẢNH HÖÔÛNG CUÛA OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ ÑEÁN THÖÏC VAÄT 

5.3.1. Các tác hại chung 

Taùc haïi caáp cuûa thöïc vaät bôûi oâ nhieãm khoâng khí laø raát khoác lieät, vieäc phaù hoûng 
caùc moâ trong laù thöôøng lieân quan ñeán vieäc vôõ vuïn caùc nguyeân sinh chaát, vôõ vuïn caùc 
moâ. Vieäc phaù hoaïi caùc moâ trong laù, laøm khoâ laù, ñoát chaùy meùp laù nhö laø quaù trình cheát 
hoaïi trong laù. 

       + Cheát hoaïi 

Ñaây laø hieän töôïng laøm cho taát caû caùc moâ bò cheát, caû phía treân vaø phía döôùi beà maët 
laù. 

+ Taùc haïi maõn tính 

Khaùc vôùi taùc haïi caáp, taùc haïi maõn tính laø keát quaû cuûa quaù trình taùc ñoäng laâu daøi 
cuûa chaát oâ nhieãm ôû noàng ñoä thaáp, taùc haïi naøy thöôøng xuyeân laøm thay ñoåi maøu laù hoaëc 
uùa vaøng bôûi vì söï phaù hoaïi chaát dieäp luïc vôùi moät cöôøng ñoä khoâng roõ raøng. 

+ Toån haïi saéc toá 

Ñoù laø caùc chöùng laøm cho laù naâu ñen, ñen, ñoû tía hoaëc laø ñoû loám ñoám xuaát hieän. 

+ Taùc ñoäng ñeán söï phaùt trieån 

Nhöõng taùc haïi naøy laø khoâng roõ raøng maø khoâng phaûi luoân luoân xaùc ñònh ñöôïc. 
Nhöng coù theå nhaän thaáy qua söï kìm haõm söï phaùt trieån hoaëc söï kích thích phaùt trieån 
cuûa thöïc vaät. Trong tröôøng hôïp bò kìm haõm söï phaùt trieån thì caùc choài non bò giöõ laïi 
khoâng naûy choài ñöôïc (caùc choài non bò kìm haõm laøm caûn trôû söï naûy choài cuûa caùc choài 
khaùc), laøm cho chuùng bò xoaén laïi, ruïc ruõ hoaëc coøi coïc, laù bò ruïng vaø hoa nôû thì cuõng 
choùng bò taøn heùo. Trong tröôøng hôïp chuùng laøm kích thích söï phaùt trieån thì chuùng laïi 
phaùt trieån caùc laù quaù nhanh, laø nguyeân nhaân laøm cho phieán laù bò quaên xoaén laïi. 

5.3.2. Caùc chaát oâ nhieãm gaây taùc haïi cho thöïc vaät 

1. Tác động do khí SOxvà H2S 

a. Khí SOx 

Khí axít SOx nói riêng khi kết hợp với nước mưa tạo nên mưa axít gây ảnh hưởng 
tới sự phát triển của cây trồng và thảm thực vật. Khi nồng  độ hơi axít trong không khí 
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cao có thể gây chấn thương đối với lá cây sau vài giờ tiếp xúc. Theo R. Hyperman (1979) 
ngưỡng chịu đựng của cây ăn quả đối với SO2 khi bị tác động trong thời gian dài là 
0.010- 0.083 ppm (0.0285 - 0.23 mg/m3). Khi nồng độ SO2 khoảng 1-2 ppm (2.85 - 5.70 
mg/m3) có thể gây chết từng phần đối với lá cây. Một số cây rất bền vững đối với SO2 (ví 
dụ: cây ngô, hành). Oxít lưu huỳnh (SOx), oxít nitơ (NOx), florua hydrô (HF) và các chất 
ô nhiễm khác thâm nhập từ không khí vào cây xanh thông qua quá trình trao đổi khí hoặc 
sa lắng nước mưa, sương, bụi trên bề mặt chồi cây. Các loại khí axít (SO2, NO2, HF) tác 
động vào cây xanh khi bị tiếp xúc lâu dài, với nồng độ lớn sẽ gây tổn thương tới cây 
trồng. 

Tác hại của các chất ô nhiễm không khí đối với cây xanh phụ thuộc vào nồng độ 
chất ô nhiễm và thời gian tiếp xúc. Trong  giai đoạn đầu bị tác động dấu hiệu cây xanh bị 
tổn thương chưa rõ ràng nhưng đã thể hiện thay đổi hóa học, sinh hóa, cấu trúc, chức  
năng. Những dấu hiệu tổn thương của cây xanh là : 

- Sự tích tụ chất độc trong thực vật. 

- Sự thay đổi pH trên bề mặt chồi hoặc trong mô. 

- Tăng hoặc giảm hoạt tính của men (ví dụ HF làm giảm hoạt  tính của men enolaza, 
tăng hoạt tính của men peroxidaza). 

- Phân hủy clorophyl. 

- Đình chỉ quá trình quang hợp. 

- Thay đổi trong quá trình trao đổi protein và  đồng  hóa  thứ cấp. 

- Phá hủy sự phát triển dẫn đến giảm năng suất cây trồng ... 

Khi nồng độ SO2 trong không khí khoảng 1-2 ppm có thể gây chấn thương đối 
với lá cây sau vài giờ tiếp xúc. Đối với các loại thực vật  nhạy cảm giới hạn gây độc kinh 
niên khoảng 0.15 - 0.30 ppm. Nhạy cảm nhất đối với SO2 là động vật bậc thấp như rêu, 
địa y. Theo một số tác giả nước ngoài thì ngưỡng bị tác động xấu đối với cây trồng trong 
thời gian lâu dài: 

- Nồng độ SO2 từ 0,029 mg/m3 - 0,23 mg/m3 gây ảnh hưởng tới cành cây, nồng độ 
SO2 từ 2,85 - 5,70mg/m3 có thể làm chết từng phần của lá cây. 

S đi vào thực vật nhờ các ion SO2-4, hơn nữa trong các vùng không khí bị nhiễm 
baån bởi SO2 thì S có thể bị hấp thụ bởi lá cây dưới dạng SO2, nếu hàm lượng lớn có thể 
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tiêu diệt thực vật trên một diện tích rộng. Một số thí nghiệm đã cho thấy SO2 có liên quan 
tới sự tăng trưởng cây cỏ ở những nơi thiếu hụt S trong đất. Ở dạng khí, nồng độ SO2 
khoảng 0.03ppm đã gây ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của rau quả. Nhiều loài thực vật 
nhạy cảm khác, giới hạn gây độc kinh niên khoảng 0.15-0.30 ppm. Nhạy cảm nhất với 
SO2 là các loài thực vật bậc thấp: rêu, địa y. ÔÛ nồng độ thấp nhưng thời gian kéo dài có 
thể gây vàng lá, rụng. Khi nồng độ SO2 khoảng 1-2ppm có thể gây chấn thương lá cây 
sau vài giờ tiếp xúc. Ở nồng độ cao thì trong một thời gian ngắn đã làm rụng lá và gây 
beänh chết hoại đối với thực vật. 

Khi SO2 chuyển hoá thành H2SO4 tạo ra tính axit trong nước mưa làm tổn thương 
lá cây, lá cây, trở ngại quá trình quang hợp làm cho cây bị vàng úa rồi rụng, phá hoại các 
tổ chức bên trong, khiến cho cây trồng mọc rất khó khăn, cản trở sự sinh trưởng của rễ 
làm giảm khả năng chống bệnh và sâu hại cây. Ảnh hưởng gián tiếp: nước mưa làm axit 
hoá đất giải phóng các ion kim loại gây độc. 

b. Khí H2S 

H2S có tác dụng làm tổn thương lá cây, làm rụng lá và làm giảm sinh trưởng. H2S 
làm ngộ đoäc rễ thực vật, gây chết cho động vật và một số vi sinh vật hiếu khí trong môi 
trường đất. Lưu huỳnh xuất hiện dưới dạng sunfide thì rất độc với các mô thực vật. Lưu 
huỳnh bị biến đổi thành dạng sunfide trong quá trình phân hủy yếm khí trong đất và tích 
lũy đến nồng độ gây độc trong đầm lầy mặn. Sự thích ứng với nồng độ sulfur cao của 
thực vật ngập nước có biên độ thay đổi rộng. Các loài thực vật khác nhau thì có khả năng 
chịu độc khác nhau. 

Một trong những tác hại nghiêm trọng của mưa axit là các tác hại đối với thực vật 
và đất. Khi có mưa axit, các dưỡng chất trong đất sẽ bị rửa trôi. Các hợp chất chứa nhôm 
trong đất sẽ phóng thích các ion nhôm và các ion này có thể hấp thụ bởi rễ cây và gây độc 
cho cây. Như chúng ta đã nói ở trên, không phải toàn bộ SO2 trong khí quyển được 
chuyển hóa thành acid sulfuric mà một phần của nó có thể lắng đọng trở lại mặt đất dưới 
dạng khí SO2. Khi khí này tiếp xúc với lá cây, nó sẽ làm tắt các thể soma của lá cây gây 
cản trở quá trình quang hợp. Một thí nghiệm trên cây Vân Sam (cây lá kim) cho thấy, khi 
phun một hỗn hợp acid sulfuric và acid nitric có pH từ 2,5 - 4,5 lên các cây Vân Sam con 
sẽ làm xuất hiện và phát triển các vết tổn thương có màu nâu trên lá của nó và sau đó các 
lá này rụng đi, các lá mới sẽ mọc ra sau đó nhưng với một tốc độ rất chậm và quá trình 
quang hợp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

2. Tác động do khí NOx và NH3 
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a. Khí NOx  

NOx tạo mưa axit, bản chất hoá học của mưa axit không phức tạp lắm nhưng vấn 
đề mưa axit có thể đưa đến hàng loạt những ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp trên hệ sinh 
thái cạn và hệ sinh thái thuỷ vực. Trong những ảnh hưởng của mưa axit được công bố là 
suy thoái rừng, suy thóai hệ sinh thái thuỷ vực và chuyển từ thảm thực vật nghèo nitơ 
sang giàu nitơ. Các axit hoá có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp. Những tác động trực 
tiếp là những tác động xảy ra do thực vật hoặc động vật tiếp xúc với không khí có chứa 
chất ô nhiễm với nồng độ quá cao. Tác động gián tiếp khi thảm thực vật và hệ sinh thái bị 
phá huỷ do đất hoặc nước bị axít hoá. Đặc biệt khó dự đoán các tác động gián tiếp vì 
chúng còn phụ thuộc vào tính chất lý hoá của đất và nước số thực vật có tính nhạy cảm 
đối với môi trường sẽ bị tác hại khi nồng độ NOx khoảng 1ppm và thời gian tác dụng là 
khoảng 1 ngày. Nếu NOx nhỏ khoảng 0.35ppm thì thời gian tác dụng 1 tháng. 

 NOx là chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình phát triển của động thực vật (trên 
cạn cũng như dưới nước). Hầu hết các loài thực vật thích nghi với điều kiện nghèo dinh 
dưỡng. 

 - Tác hại cấp tính: vài nguy hại thể hiện rõ trên phiến lá mỏng, thường tác động 
phá huỷ plasmolyit và gân lá.  

- Tác hại lâu dài: là kết quả do sự biểu hịên kéo dài ở mức độ ô nhiễm thấp và 
thường  thấy được sự đổi màu diệp lục tố cùng với sự phân huỷ diệp lục và khí khổng thể 
hiện rõ tác hại của nó lên trên cơ thể thực vật.  

- Trạng thái cây: Tác hại dạng ẩn có thể biểu hiện trong quá trình phát triển sự suy 
yếu biểu hiện ở kích thước trong tăng trưởng, ở ngọn biểu hiện dạng xoắn, phình to, sự 
trương nở hoặc tàn lụi của hoa thường dẫn đến sinh ra dị dạng, sự phát triển không đồng 
đều của cuốn lá gây ra hiện tượng xoắn lá và dị dạng ở phiến lá. 

3. Tác động do khí HF 

Nồng độ HF rất nhỏ 0.001 - 0.002 ppm (tức là 0.00089 - 0.00178 mg/m3) đã gây 
tác động đối với lá cây như làm cháy lá. Khi tiếp xúc với nồng độ HF lớn hơn 0.002 
mg/m3 thì lá cây  bị tổn thương hoặc cây đã bị phá huỷ. Một số cây ăn quả rất nhạy đối 
với HF. Một số cây rất bền vững đối với HF như cà chua, hướng dương, măng tre, lúa. 
Theo Treshow (1980): nồng độ HF: 0.2 – 0.5 µ/m3 trong thời gian 24 giờ: ngưỡng độc 
hại đối với thực vật. Theo Le Blanc và Rao (1975): địa y (lichen) mẫn cảm với ô nhiễm 
florua. HF có thể sử dụng làm thực vật chỉ thị cho độ sạch của không khí. Ở nồng độ 0.1 
µ/m3 có thể gây độc hại đối với địa y Ramalina siliquosa. Khí florua xâm nhập qua khí 
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khổng và bụi florua được hấp phụ trên bề mặt lá dẫn đến hiện tượng đóng từng phần các 
khí khổng. Theo Agrawal và Rao (1984): florua làm tăng hàm lượng acid amin tự do, 
asparagin trong cây họ đậu và làm chết lá. 

Purohit (1988) đã xếp nhiều loài thực vật thành ba loại: 

 Mẫn cảm đối với ô nhiễm florua: đào Trung Quốc, hồ đào, ngũ cốc, thông. 

 Mẫn cảm trung bình: cây óc chó, chanh, cam, hoa hồng và một số loài táo. 

 Chống chịu đối với ô nhiễm florua: cây hoa hướng dương, lúa mì, cây liễu. 
 

HF với nồng độ nhỏ đã hạn chế chế độ sinh trưởng của cây, làm rụng quả, lép quả, 
quả nhỏ và hay bị nứt. Nó là chất phá hoại cây xanh rất mạnh: đốt cháy đầu lá. HF cũng 
như hầu hết các chất ô nhiễm trong môi trường không khí đều có tác hại xấu đến thực vật, 
gây ảnh hưởng có hại đối với nghề nông và nghề làm vườn. Biểu hiện chính là làm cho 
cây trồng chậm phát triển đặc biệt là sương khói quang hoá đã gây tác hại rất lớn đối với 
các loại rau: rau diếp, đậu Hà Lan, lúa, ngô, các loại cây ăn quả và các loại phong lan. 
Những thành phần ô nhiễm trong môi trường không khí như sulfurơ SO2, hydro florua 
HF, natri clorua NaCl, các hơi, bụi từ công nghiệp luyện đồng, chì, kẽm, nhuộm … Đặc 
biệt là hơi khí bốc ra từ các lò nung vôi, nung gạch thủ công, ngay cả khi nồng độ của 
chúng còn thấp cũng đã làm chậm quá trình sinh trưởng của thực vật, nồng độ cao làm 
vàng lá, làm hoa quả bị lép, bị nứt, bị thúi và mức độ cao hơn thì lá cây cũng như hoa quả 
đều bị rụng, chết hoại. 

4. Tác động do khí COx 

- Dioxit cacbon (CO2) với nồng độ nhỏ hơn 1 % không  những không độc hại đối 
với cây xanh mà ngược lại làm tăng cường qúa trình đồng hóa dẫn đến tăng sinh trưởng. 

- Thực vật ít nhạy cảm với CO so với người và động vật nhưng khi nồng độ CO 
cao (100  -  10.000 ppm) làm cho lá rụng, bị xoắn, quăn, cây non bị chết, cây cối chậm 
phát triển. Ngoài ra, CO làm mất khả năng cố định Nitơ, làm thực vật bị thiếu đạm. Ví 
dụ: Trái cây có thể bị nhiễm CO2 khi để ngoài không khí, vỏ có màu nâu, nhám, bị lõm 
vào … 
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Hình 5.3: Ảnh hưởng của CO2 với trái cây 

Những cuộc điều tra đã chỉ ra rằng sự tăng mức CO2 trong nhà kính đến 550 ppm 
sẽ làm cho cây trồng mọc nhanh hơn từ 30 – 40%. Mức CO2 tự nhiên trong khí quyển 
khoảng 450 ppm đã tăng 250 ppm so với thời kỳ băng hà, vì vậy sự tăng nhẹ này  không 
quan trọng vào lúc đầu. Vấn đề quan trọng là mức CO2 trung bình trong nhà kính có hệ 
thống thông hơi kín sẽ giảm nhanh do sự hấp thụ cuả cây trồng và sẽ nằm trong khoảng 
150 -200 ppm nếu  không có gì xảy ra trong những ngày mùa Đông Bắc dài, lạnh và âm 
u. Hầu hết những nhà kính thương mại sẽ có hệ thống chiếu sáng và sưởi ấm để khuyến 
khích sự tăng trưởng của cây trồng nhưng không được mở hệ thống thông hơi và cho  
không khí lạnh bên ngoài vào nhà kính nếu không mùa màng sẽ bị mất sớm. Trong một 
vài cách, đó là phương án duy nhất làm tăng mức CO2 tự nhiên, quy luật chung là tăng 
khoảng 1.000 ppm vào ban ngày và để nó giảm một cách tự nhiên vào ban đêm. Kể từ khi 
các quá trình sinh học của cây trồng tiêu thụ oxy và sinh ra CO2 vào ban đêm, thì vào 
sáng sớm nồng độ của CO2 sẽ tự động tăng lên nhẹ. Điều này cần được kiểm tra vì có quá 
nhiều yếu tố liên quan có thể thay đổi và một hệ thống điều khiển đơn giản mà sử dụng  
bộ cảm biến hồng ngoại có thể giữ nồng độ khí cố định ở mọi lúc. 

Tỷ lệ tiêu thụ sẽ khác nhau từng mùa, cường độ nhẹ, nhiệt độ, thời tiết, thời kỳ 
phát triển của cây trồng và mức độ dinh dưỡng. Mức tiêu thụ trung bình được ước tính 
khoảng 0.12 – 0.24 kg/giờ/100m2 ở khu vực dưới sàn nhà kính. Tỷ lệ cao hơn phản ánh 
cách sử dụng trong ngày có nắng và những mùa trồng nhiều. 

Có nhiều quá trình sinh ra CO2 một cách tự nhiên và  không thể tránh được như 
sự lên men và sự đốt cháy. Trong những vùng ôn đới thật là cần thiết để sưởi ấm nhà kính 
và sự sưởi ấm này sẽ hầu như luôn luôn liên quan đến việc đốt nhiên liệu hóa thạch, mà 
việc này sản sinh ra CO2. Điều này thúc đẩy sự lưu thông lại tự nhiên của khí ga từ hệ 
thống sưởi ấm lại vào trong nhà kính và vì vậy đạt được sự tăng trưởng gấp đôi cho cây 
trồng. Kiểm soát một cách cẩn thận các ống khói sẽ đảm bảo rằng hầu hết chỉ có một ít 
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CO vào được nhà kính, điều này  không những làm hại cây trồng mà còn có khả năng gây 
chết người đang làm việc ở đó. Sự kết hợp của nhà máy sản xuất bia với hệ thống nhà 
kính là một việc nghiêm trọng ở một số vùng. Nói chung, những phương pháp này được 
sự chấp nhận và thật sự xứng đáng với sự ủng hộ của chính phủ,  không những tạo ra mùa 
màng mà chúng còn loại bỏ chất gây ô nhiễm  không khí.  

5. Tác động của khí CFC 
a. Thực vật trên cạn 

Sự gia tăng bức xạ UV-B lên bề mặt trái đất do sự suy giảm tầng ozon có thể xem 
là có ảnh hưởng không tốt lên cả sinh vật trên cạn và dưới nước. Việc đánh giá tác động 
của sự gia tăng phơi nhiễm bức xạ UV-B đối với mùa màng và hệ sinh vật trên cạn hiện 
nay vẫn còn tồn tại những nhận thức không đầy đủ và không chính xác. Tuy vậy, nhiều 
dữ liệu nghiên cứu đã chỉ ra rằng mùa màng có khả năng bị tổn thương bởi sự gia tăng 
cường độ bức xạ UV-B. Không giống như những tác động do sự khô hạn hay do những 
điều kiện địa lý khác, suy giảm ozon ở tầng bình lưu ảnh hưởng lên tất cả các khu vực 
trên thế giới, bao gồm cả những hệ sinh thái mà sự nhạy cảm của nó đối với tia UV-B 
chưa được điều tra phát hiện. 

Có hơn 200 loài và lớp phủ thực vật chịu ảnh hưởng của tia UV, khoảng 2/3 trong 
số đó đã được xác định là khá nhạy cảm. Những thử nghiệm đã được tiến hành trong môi 
trường được kiểm soát với nguồn bức xạ UV nhân tạo. Sự nhạy cảm thường bị quá mức 
khi so sánh với kết quả thu được từ sự phơi nhiễm bức xạ mặt trời trên cánh đồng. Những 
nhóm thực vật nhạy cảm nhất bao gồm những cánh đồng trồng đậu Hà Lan, hột café, dưa 
hấu, cây mù tạp và cải bắp, nhưng có sự khác nhau rất lớn trong sự nhạy cảm giữa những 
mùa vụ khác nhau ở các khu vực nghiên cứu khác nhau. Nhìn chung, bức xạ UV-B giảm 
số lượng lá cây và sự tăng trưởng của thân cây, tổng trọng lượng khô sẽ nhỏ hơn, và tính 
chất quang tổng hợp cũng bị giảm. Những kết quả này thu được tương ứng với thí 
nghiệm làm gia tăng thêm 25% bức xạ mặt trời UV-B (tương đương với việc giảm 12% 
của tầng ozon), ở đó sự phơi nhiễm tia UV-B được kiểm sóat bởi màng lọc ozon nhân tạo 
ở độ cao cao và tại những vĩ tuyến phía Nam. Loài thân thảo nhìn chung ít nhạy cảm, có 
lẽ là do tính chất tự bảo vệ giống như khả năng tự phục hồi quang học hay sự sản sinh ra 
những màng chắn có màu. 

Sự biến đổi lớn trong khả năng nhạy cảm ở các vụ mùa với mỗi loại cây trồng 
khác nhau đã cho thấy mức độ chịu đựng tia UV-B phải nằm trong những gen chung. Di 
truyền học cơ bản về sự nhạy cảm đối với những tia UV-B thì không được hiểu một cách 
đầy đủ. Tuy nhiên, nó lại cần cho việc lựa chọn sự sinh sôi của mùa vụ để có thể làm 



http://www.ebook.edu.vn 198 

giảm một số tác động có hại tiềm tàng. Ngoài những nhân tố trên, sản lượng mùa vụ có 
thể bị giảm sút do việc tăng cường độ bức xạ UV-B, đặc biệt là ở một số loài cây trồng 
như cà chua, khoai tây, củ cải đường và đậu nành. Những loại cây trồng đặc biệt có chứa 
Protein và dầu hay những hạt đậu nành đã bị sút giảm đến 10% khi cây trồng bị phơi 
nhiễm dưới cường độ bức xạ UV-B tương đương với mức suy giảm 25% tầng ozon. 

Sự gia tăng cường độ bức xạ UV-B cũng có thể ảnh hưởng lên khả năng sản xuất 
của rừng. Theo nghiên cứu của Sullivan & Teramura (1988) thì có đến một nửa loài cây 
trồng từ hạt dẻ chịu các ảnh hưởng bất lợi bởi bức xạ UV-B. Những kết quả nghiên cứu 
cũng chỉ ra rằng sự gia tăng bức xạ UV-B sẽ làm giảm sự phân bố và tính đa dạng của 
thực vật, và làm thay đổi cấu trúc của hệ sinh thái do những biến đổi của sự cạnh tranh 
cân bằng giữa các loài khác nhau. Sự thay đổi nhỏ trong cạnh tranh cân bằng trong một 
khoảng thời gian cũng có thể dẫn đến sự thay đổi lớn trong cấu trúc và thành phần loài. 

b. Thực vật dưới nước 

Những kinh nghiệm thực tế cho thấy bức xạ UV-B có thể làm tổn hại đến ấu trùng 
cá và những con cá nhỏ, cũng như ấu trùng của các loài tôm hùm, cua và những thực vật 
chủ yếu của mạng lưới thức ăn ở biển. Sự tác động này còn ảnh hưởng lên cả sự giảm khả 
năng sinh sản, tăng trưởng, tồn tại và làm giảm những chức năng khác nhau của các tổ 
chức sống. Nhiều bằng chứng đã cho thấy bức xạ mặt trời UV-B mặc dù không quan 
trọng bằng ánh sáng, nhiệt độ, hay bậc dinh dưỡng, nhưng ngày nay nó gần như là một 
giới hạn quan trọng của nhân tố sinh thái, và mỗi một sự gia tăng nhỏ trong sự phơi 
nhiễm UV-B cũng dẫn tới những biến đổi quan trọng trong hệ sinh thái. 

Những ảnh hưởng gây ra bởi bức xạ mặt trời UV-B có thể xác định được ở độ sâu 
hơn 200m ở vùng nước trong và hơn 5m ở những vùng nước ít trong hơn. Trong những 
hệ sinh thái vùng biển, bức xạ UV-B xuyên qua được khoảng trên 10% của đới thấu 
quang (vùng nước lộ thiên ở biển và ở hồ có đủ ánh sáng mặt trời giúp cho sự quang hợp) 
trước khi nó bị suy yếu đi 99% khả năng chiếu lên bề mặt. Sự chiếu xuyên qua những 
vùng nước tự nhiên của bức xạ UV-B có thể được xem là chìa khóa quan trọng trong việc 
ước định những tác động tiềm tàng của bức xạ này lên bất kỳ hệ sinh thái dưới nước nào. 

Đối với hệ thống thực vật biển, một khi sự thay đổi thành phần loài xảy ra nhanh 
hơn sự giảm sút trong mạng lưới sản xuất cũng sẽ được coi là kết quả tất yếu của sự gia 
tăng phơi nhiễm UV-B. Bất kỳ sự thay đổi nào trong thành phần của chuỗi thức ăn cơ bản 
cũng có khả năng tạo nên tính không ổn định trong hệ sinh thái và có thể gây ảnh hưởng 
đến bậc dinh dưỡng cao hơn. Thời gian ra đời của thực vật phù du (thực vật nổi) ở biển 
được tính từ giờ đến ngày, trong khi đó sự gia tăng tiềm tàng ở các mức độ khác nhau của 
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bức xạ mặt trời UV-B sẽ xảy ra qua hàng thập kỷ sau. Câu hỏi được đặt ra là những gen 
chung ở các loài sinh vật có khả năng thích ứng trong suốt quá trình này (liên quan đến 
thời gian ra đời của các sinh vật đích) hay lại bị thay đổi khi bị bội nhiễm bởi bức xạ UV-
B. Có một sự thật hiển nhiên rằng sự giảm mức độ phong phú của lớp Ozon sẽ làm thu 
hẹp lại khu vực sinh sống của các loài thực vật nổi ở gần bề mặt. Đối với một số loài 
động vật nổi, thời gian sống ở bề mặt hay gần đó lại tạo điều kiện cho sự tập trung thức 
ăn và sinh sản.  

       Tác động trực tiếp của bức xạ UV-B lên ấu trùng của các loài cá không độc gần 
như tương đương với tác động lên các động vật nổi không xương sống. Trong một 
nghiên cứu bao gồm cả ấu trùng cá trống đã ước tính được rằng sự gia tăng 20% bức xạ 
UV-B (tương đương với sự suy giảm 9% của lớp Ozon) sẽ dẫn đến cái chết của khoảng 
8% số lượng ấu trùng. 

6. Aldehyde 

Hôïp chaát voâ cô bao goàm acrolein vaø formaldehyde  laø saûn phaåm cuûa quaù trình ñoát 
chaùy khoâng hoaøn toaøn cuûa caùc hydrocacbon vaø caùc vaät chaát voâ cô khaùc. Ñaëc bieät 
chuùng boác hôi vaøo trong khí quyeån töø caùc oáng thaûi khí cuûa caùc phöông tieän giao thoâng. 
Theâm vaøo nöõa laø moät löôïng aldehyde coù daïng laø chaát oâ nhieãm caáp 2, laø do phaûn öùng 
quang hoùa xaûy ra khi chuùng bay hôi vaøo trong khí quyeån. Caây caûnh troàng trong caùc 
nhaø kính seõ bò hö haïi laù khi chuùng tieáp xuùc vôùi aldehyde ôû noàng ñoä vöôït quaù 200 
μg/m3 trong 2h. Caùc hö haïi naøy bieåu hieän nhö xuaát hieän caùc veät cheát hoaïi treân beà maët 
laù sau ñoù laø döôùi beà maët laù. Coû linh laêng tieáp xuùc vôùi acrolein trong 9h ôû noàng ñoä 250 
μg/m3 thì cuõng xuaát hieän caùc hieän töôïng töông töï. 

7. Asen 

Asen ñöôïc duøng nhö moät chaát huùt aåm (laøm khoâ caùc nhaân toá) cho maët haøng veà 
boâng (cotton) tröôùc khi ñem vaøo saûn xuaát; noù coøn ñöôïc duøng nhö laø moät chaát dieät coû 
daïi treân maët ñaát. Khi asen vaø caùc daãn xuaát cuûa noù khoâng ñöôïc duøng chính xaùc theo 
moät söï chæ daãn thì chuùng coù theå laø nguyeân nhaân gaây ra caùc taùc haïi nghieâm troïng cho 
thöïc vaät. Trong moät vaøi tröôøng hôïp asen töø caùc loø naáu ñoàng, vaøng thoaùt ra laø nguyeân 
nhaân laøm hö haïi cho thöïc vaät ôû caùc vuøng laân caän. 

8. Berili 

Berili, nhìn chung, thöôøng tìm thaáy nhö laø moät chaát oâ nhieãm khoâng khí taïi caùc 
vuøng gaàn caùc nhaø maùy saûn xuaát caùc saûn phaåm veà berili. Moät vaøi keát luaän töø caùc cuoäc 
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ñieàu tra cho thaáy khi berili hoøa tan trong ñaát ôû noàng ñoä 1ppm thì noù ñöôïc coi laø moät 
chaát ñoäc. ÔÛ noàng ñoä töø 0,5 ñeán 5 ppm chuùng seõ kìm haõm khaû naêng phaùt trieån cuûa caây 
troàng. 

9. Khí dung sinh hoïc 

Ñaây laø nhaân toá gaây beänh coù trong vuõ truï, coù theå chuùng cuõng gaây ra caùc taùc haïi 
cho thöïc vaät. Moät vaøi chöùng beänh do naám, vi sinh vaät, virus ñöôïc reo raéc bôûi saâu boï 
coân truøng, bôûi caùc loaøi chim ñoäng vaät vaø nöôùc, nhöng nhieàu nhaân toá gaây beänh thì laïi 
ñöôïc phaùt taùn theo gioù ñaëc bieät laø naám. Baûng 5.13 lieät keâ caùc chöùng beänh do caùc vi 
khuaån vuõ truï gaây ra cho thöïc vaät. 

10. Bo 

Bo ñöôïc tìm thaáy trong thöïc vaät moät löôïng raát nhoû, neáu khoâng coù noù thöïc vaät 
seõ phaùt trieån khoâng bình thöôøng, thaäm chí seõ bò khoâ heùo roài cheát. daãn xuaát cuûa bo laø 
borat ñöôïc tìm thaáy trong phaân boùn. Tuy nhieân, neáu duøng bo vôùi moät löôïng lôùn chuùng 
coù taùc duïng nhö thuoác dieät coû, chuùng cöïc kyø ñoäc cho taát caû caùc loaøi thöïc vaät vaø vieäc 
duøng khoâng phuø hôïp theo moät chæ daãn chuùng seõ laøm cho caây coái bò cheát hoaïi. 

11. Clo 

Clo ñaõ ñöôïc tìm thaáy trong khí quyeån ôû gaàn nhöõng vuøng coù söû duïng chaát taåy röûa, 
duøng loïc nöôùc trong caùc beå bôi hoaëc nöôùc töôùi cho thöïc vaät, nôi coù caùc nhaø maùy saûn 
xuaát ra clo maø bò roø ræ, traøn khi ôû trong kho chöùa hoaëc laø hôi acid clohydric boác hôi. 
Khi noàng ñoä clo trong khí quyeån töø 300 ñeán 4500 μg/m3 laøm cho meùp laù bò quaên, 
cuoáng laù bò cheát hoaïi, phieán laù bò taåy traéng vv… 

12. Crom  

Crom ñöôïc duøng trong ngaønh luyeän kim vaø coâng nghieäp hoùa chaát vaø coøn trong 
caùc ngaønh nhö saûn xuaát xi maêng, amiaêng. Crom laø moät nguoàn gaây oâ nhieãm maø ta coù 
theå khaúng ñònh. Crom kích thích söï phaùt trieån cuûa caây troàng, nhöng noù cuõng coù tính 
ñoäc ñoái vôùi thöïc vaät, tính ñoäc cuûa noù phuï thuoäc vaøo loaïi thöïc vaät, noàng ñoä crom coù 
trong ñaát. Crom coøn ñöôïc duøng laøm chaát dieät naám vaø baûo quaûn goã, baûo quaûn cho 
khoai taây vaø caø chua khoâng bò thoái röõa, duøng laøm chaát khöû truøng cho haït gioáng vaø 
duøng khöû caùc loaïi naám moác. Tính phaù hoaïi cuûa crom cuõng gaén lieàn vôùi tính baûo veä 
cuûa noù, khi crom coù quaù nhieàu trong thuoác dieät naám chuùng coù theå laø nguyeân nhaân gaây 
hö haïi cho thöïc vaät. 



http://www.ebook.edu.vn 201

13. Etylen 

Etylen ñöôïc tìm thaáy chuû yeáu ôû nhöõng nôi coù maät ñoä caùc phöông tieän giao thoâng 
ñi laïi cao, nôi söû duïng nhieàu khí töï nhieân vaø nhieân lieäu daàu cho heä thoáng söôûi, ñoát 
chaùy than vaø saûn xuaát coâng nghieäp. Etylen laø moät ñoäc toá thöïc vaät quan troïng (nhieãm 
ñoäc cho thöïc vaät) vaø laø nhaân toá quan troïng goùp phaàn laøm oâ nhieãm khoâng khí. Noù laø 
moät trong soá ít caùc hydrocacbon duøng laøm naêng löôïng vaø gaây haïi tröïc tieáp cho thöïc 
vaät maø khoâng caàn tôùi phaûn öùng quang hoùa vôùi nitro oxide. ÔÛ nhöõng khu trung taâm, 
noàng ñoä etylen trung bình khoaûng 40 - 120 μg/m3. Etylen chæ coù moät taùc ñoäng duy nhaát 
laø taùc ñoäng giaùn tieáp leân caùc moâ thöïc vaät, nhöng ñieàu phieàn toaùi nhaát laø ôû trong ñieàu 
kieän bình thöôøng noù taùc ñoäng leân hocmon sinh tröôûng cuûa caây laøm thay ñoåi khaû naêng 
phaùt trieån cuûa caây, keát quaû laø laøm cho hình thaùi, sinh lyù hoïc trong caùc moâ thöïc vaät bò 
bieán ñoåi. Nhìn chung, etylen laø nguyeân nhaân laøm kìm haõm khaû naêng phaùt trieån cuûa 
thöïc vaät, laøm giaûm tính kích thích phaùt trieån ôû caây troàng vaø laøm giaûm khaû naêng nảy 
choài ôû caây. Laù khoâng phaùt trieån ñöôïc laøm cho chuùng bò uùa vaøng, cheát hoaïi vaø cuoái 
cuøng laø caét boû. 

14. Thuûy ngaân 

Thuûy ngaân ñöôïc thoaùt vaøo trong khí quyeån bôûi caùc nhaø maùy cheá bieán caùc quaëng 
coù chöùa thuûy ngaân. Noù cuõng ñöôïc phaùt sinh vaøo trong khí quyeån bôûi caùc quaù trình ñoát 
chaùy than, daàu vaø taïi caùc loø ñoát caùc saûn phaåm töông töï giaáy coù chöùa thuûy ngaân trong 
caùc nhaø maùy. Thuûy ngaân ñöôïc chuyeån hoùa trong moâi tröôøng theo moät chu trình giöõa 
khoâng khí, ñaát, nöôùc trong moät khoaûng thôøi gian daøi. Thuûy ngaân gaây hö haïi cho thöïc 
vaät nhö caùc hieän töôïng sau uùa vaøng, ruïng laù, laøm giaûm khaû naêng phaùt trieån cuûa thöïc 
vaät, laøm cho caây bò coøi coïc vaø khoâng phaùt trieån ñöôïc. Vôùi nhöõng caây troàng trong nhaø 
kính, nôi maø hôi thuûy ngaân töø diclorua thuûy ngaân laãn trong ñaát, töø thuoác dieät naám coù 
thuûy ngaân thì ít hôn ôû trong khí quyeån. ÔÛ nhöõng caây coû thì thaân caây coû coù nhieàu nhaïy 
caûm vôùi hôi thuûy ngaân hôn laø laù. 

15. Ozon 

Trong moät chöøng möïc naøo ñoù, thoâng qua nhöõng taùc ñoäng quan saùt ñöôïc treân thöïc 
vaät, coù theå cho thaáy caùc nguoàn quan troïng phaùt sinh ra nitro dioxit ôû noàng ñoä cao nhö 
caùc nguoàn maø nhaän thaáy moät caùch ngaãu nhieân, caùc nguoàn do traøn hoaëc roø ræ trong thôøi 
gian ngaén. Ozon laø saûn phaåm quan troïng nhaát sinh ra töø caùc phaûn öùng quang hoùa giöõa 
nitro dioxit vaø caùc hydrocacbon. Bôûi vaäy coù theå ñaây laø caùc nguyeân nhaân quan troïng 
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gaây nguy haïi cho thöïc vaät coøn hôn caùc loaïi chaát oâ nhieãm khaùc. Quaù trình quang phaân 
(phaân huûy chaát hoùa hoïc nhôø naêng löôïng cuûa caùc tia saùng) cuûa nitro dioxit (NO2) vaø caùc 
chaát coù lieân quan, chuyeån hoùa thaønh nitro oxit (NO), saûn phaåm naøy phaûn öùng vôùi caùc 
goác HC töï do taïo ra ozon. Ozon coù taùc duïng laøm ñoám laù caây thuoác laù, chaám loám ñoám 
vaø taåy traéng beà maët treân laù caây ñaäu vaèn, chaám ñoám beà maët treân laù caây nho. Vieäc laøm 
toån haïi saéc toá cho laù caây laø nguyeân nhaân daãn ñeán caùc taùc haïi cho lôùp teá baøo baûo veä 
döôùi lôùp bieåu bì. Hieän töôïng uùa vaøng, loám ñoám ôû caùc loaøi thöïc vaät hoï kim laø nguyeân 
nhaân laøm cho caùc laù non bò ruïng sôùm, laù caây nguõ coác thì ruõ ruïc xuoáng. Vôùi caùc loaïi 
thöïc vaät thaân meàm (nhö caø chua, thuoác laù, khoai taây, ñaäu, rau bina, ñaäu ñuõa vv… ) thì 
khaû naêng chòu ozon coøn yeáu hôn. Vôùi loaøi ñaäu ñuõa, thuoác laù chuùng bò hö haïi naëng khi 
noàng ñoä ozon vöôït quaù 0,02 ppm trong 8h. 

16. Peroxyacetyl nitrate (PAN) 

PAN laø keát quaû sinh ra töø phaûn öùng quang hoùa cuûa caùc hydrocacbon vaø nitro oxit, 
chuùng coù tính ñoäc raát cao vôùi nhieàu loaøi thöïc vaät, ñaëc bieät laø vôùi nhöõng caây con vaø laù 
non. PAN gaây hö haïi nhieàu hôn trong moâi tröôøng coù cöôøng ñoä aùnh saùng maïnh, khi coù 
aùnh saùng maïnh thì PAN hoaït ñoäng maïnh hôn laø trong moâi tröôøng coù cöôøng ñoä aùnh 
saùng yeáu. Tieáp xuùc 4h ôû noàng ñoä 15 - 20 ppb laø nguyeân nhaân laøm cho caây thuoác laù, 
caây caûnh, caø chua, rau dieáp bò hö haïi. Caùc trieäu chöùng coù theå nhaän thaáy bao goàm caùc 
chöùng chuyeån sang maøu ñoàng thieác, maøu traéng baïc vv… ôû beà maët döôùi cuûa laù vaø moät 
vaøi trieäu chöùng khoâng theå nhaän thaáy ôû beà maët phía treân cuûa laù. Nhöõng taùc haïi do PAN 
döôùi aùnh saùng maët trôøi ban ngaøy, coù theå phaùt trieån tieáp thaønh nhöõng daûi loám ñoám ôû laù 
coû vaøo ban ñeâm. Caùc trieäu chöùng hö haïi quan saùt thaáy ôû laù caây boâng laø nhöõng veät loám 
ñoám, caùc vaèn maøu vaøng xanh, caùc trieäu chöùng xoaén laù cheát hoaïi ôû caây caø chua, hoà 
tieâu. 

17.  Buïi 

Nhìn chung, buïi khoâng coù nguy haïi gì cho thöïc vaät tröø phi chuùng coù tính aên moøn 
cao hoaëc chuùng laéng ñoïng quaù nhieàu. Buïi baùm quaù nhieàu treân voû hoa quaû, caây cuû laø 
nguyeân nhaân laøm giaûm chaát löôïng cuûa caùc loaïi saûn phaåm naøy, ñoàng thôøi cuõng laøm 
taêng chi phí ñeå laøm saïch chuùng. Buïi laéng treân laù coøn laøm cho giaûm khaû naêng quang 
hôïp cuûa caây. Buïi xi maêng laéng ñoïng laøm laáp ñaày nhöõng loã khí khoång, bao xung quanh 
nhöõng haït dieäp luïc thu aùnh saùng caàn cho quaù trình quang hôïp. Buïi cuõng coù theå laøm 
taêng khaû naêng nhieãm beänh cuûa caây coái, thoâng qua vieäc laøm giaûm söùc soáng cuûa caây, coù 
theå coøn laøm caûn trôû khaû naêng thuï phaán ôû caây. 
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18. Moät vaøi loaïi thuoác tröø saâu 

Caùc loaïi thuoác coù aûnh höôûng bôûi muøi, vò cuûa chuùng. Thuoác dieät coû, thuoác dieät 
naám nhìn chung, laø ñöôïc söû duïng coù choïn loïc, nhöng khi duøng khoâng caån thaän 
hoaëc khi duøng quaù nhieàu thì chuùng trôû neân khoâng an toaøn nöõa, luùc naøy noù laø 
nguyeân nhaân gaây ra nhöõng nguy haïi traàm troïng cho thöïc vaät daãn tôùi laøm cho caây 
ruïng laù, quaên laù, coøi coïc, vaën xoaén, lôùn chaäm hoaëc coù theå cheát. Moät tröôøng hôïp 
ñaõ coù ôû Anh, khi thuoác dieät coû ôû daïng 2, 4 - dichlorophenoxyacetic (2, 4D) ñöôïc 
phun ra dieät coû cho caây luùa thì xuoâi theo chieàu gioù 15 - 20 daëm khoaûng 10.000 
maãu (1 maãu Anh = 4.046 m2) boâng bò hö haïi traàm troïng. Thænh thoaûng moät vaøi hö 
haïi cuõng xaûy ra cho thöïc vaät ôû caùc vuøng laân caän cuûa caùc nhaø maùy saûn xuaát thuoác 
dieät coû.  

19. Chaát phoùng xaï lô löûng 

Vaán ñeà ñaùng löu yù nhaát laø chuùng laéng ñoïng treân caùc thöïc ñoäng vaät, haáp thuï vaøo 
trong thöïc ñoäng vaät naøy sau ñoù con ngöôøi aên phaûi thöùc aên töø caùc loaïi ñoäng thöïc vaät 
naøy. Veà chaát phoùng xạ ngöôøi ta ñaõ quan saùt caùc taùc ñoäng cuûa chaát phoùng xaï tôùi söï 
phaùt trieån cuûa thöïc vaät ôû lieàu löôïng thaáp, tôùi nhöõng taùc ñoäng gaây cheát hoaïi thöïc vaät ôû 
lieàu löôïng cao. Nhìn chung, caùc hö haïi do phoùng xaï raát khoù xaùc ñònh, maø phaûi chaáp 
nhaän raèng soá laàn taùc ñoäng cao hôn raát nhieàu so vôùi tính toaùn. Taùc ñoäng phoùng xaï thì 
khoâng theå xaùc ñònh ñöôïc khi khoâng coù nhöõng thieát bò ñaëc bieät, nhöõng bieåu hieän cuûa söï 
taùc ñoäng thì khoâng roõ raøng ngay caû moät thôøi gian khaù daøi sau khi bò taùc ñoäng. 

20. Selen 

Thöïc vaät caàn moät löôïng nhoû cho nhu caàu phaùt trieån cuûa mình. Moät thôøi gian daøi 
selen tích tuï laïi trong thöïc vaät, bôûi vaäy maø chuùng laøm cho ñoäng vaät bò nhieãm ñoäc khi 
aên phaûi chuùng. Vôùi moät vaøi loaïi thöïc vaät nhö nguõ coác, luùa mì, luùa maïch thì khoâng coù 
nhu caàu haáp thuï selen neân chæ caàn moät löôïng nhoû selen cuõng coù theå laøm cho chuùng bò 
hö haïi do tích tuï laïi trong thaân caây. 

 

 

 

 



http://www.ebook.edu.vn 204 

Baûng 5.20: Toùm taét veà caùc chaát oâ nhieãm, nguoàn goác, trieäu chöùng, thöïc vaät coù lieân quan, 
ngöôõng bò haïi, noàng ñoä chaát hoùa hoïc. 

 

Ngöôõng phaù haïi 
Chaát oâ 

Nhieãm 
Nguoàn 

Trieäu 

Chöùng 

Loaïi laù 

coù lieân 
quan 

Phaàn laù 

lieân quan ppm μg/m3 
Khoaûn
g taùc 
duïng 

Ozon Sinh ra töø caùc 
phaûn öùng 
quang hoùa caùc 
hydrocacbon vaø 
nitro oxit, töø 
ñoát chaùy nhieân 
lieäu, ñoát chaùy 
chaát thaûi, boác 
hôi töø daàu löûa 
hoaëc khí höõu cô 
hoøa tan. 

Loám ñoám, chaám, 
taåy traéng, taåy 
traéng theo töøng 
veät, maát saéc toá, 
chaäm phaùt trieån 
vaø sôùm bò ruïng. 
Cuoáng laù cuûa hoï 
laù kim bò chuyeån 
sang maøu naâu, 
cheát hoaïi. 

Laù giaø, 
maàm 

Xöông laù 0.03 70 4h 

Perox-
yacetyl 
nitrate 
(PAN) 

Nguoàn sinh ra 
gioáng vôùi ozon 

Laøm cho laù bò 
laùng boùng, coù 
maøu baïc hoaëc 
maøu ñoàng thieác ôû 
beà maët döôùi cuûa 
laù. 

Laù non Teá baøo 
ngaám 
nöôùc 

0,01 250 6h 

Nitro 
dioxit 
(NO2) 

Ñoát chaùy than, 
daàu, khí ñoát vaø 
daàu löûa laøm 
naêng löôïng 
phaùt ñieän hoaëc 
trong caùc ñoäng 
cô ñoát trong. 

Nhìn chung, laø 
khoâng theo qui 
luaät, laøm ñoåi maøu 
naâu hoaëc traéng, 
laøm gaõy vuïn caùc 
moâ phaàn giöõa 
xöông laù vaø gaàn 
meùp laù. 

Laù Teá baøo 
thòt laù 

2,5 

 

1,0 

4700 

 

1880 

4h 

 

21-48h 
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Ngöôõng phaù haïi 
Chaát oâ 

Nhieãm 
Nguoàn 

Trieäu 

Chöùng 

Loaïi laù 

coù lieân 
quan 

Phaàn laù 

lieân quan ppm μg/m3 
Khoaûn
g taùc 
duïng 

Sulfur 
dioxit 
(SO2) 

Than ñaù, daàu, 
daàu löûa. 

Taåy traéng loám 
ñoám, taåy traéng 
theo töøng veät 
giöõa caùc gaân laù, 
taåy traéng meùp laù, 
uùa vaøng, chaäm 
phaùt trieån, nhanh 
ruïng laù, giaûm 
naêng suaát. 

Laù Teá baøo 
thòt laù 

0,3’ 800 8h 

Hydro 
florua 
(HF) 

Cheá bieán phaân 
photphas, caùc 
saûn phaåm 
nhoâm, naáu 
chaûy kim loaïi, 
nung gaïch, 
ceramic, sôïi 
thuûy tinh. 

Chaùy cuoáng vaø 
meùp laù, uùa vaøng, 
coøi coïc, nhanh 
ruïng laù, giaûm 
naêng suaát. 

Laù tröôûng 
thaønh 

Teá baøo 
bieåu bì, 

thòt 
0,1 

ppb 
0,2 5 tuaàn 

Clo Roø ræ clo trong 
kho, boác hôi töø 
acid clohydric. 

Taåy traéng phaàn 
giöõa caùc gaân laù, 
cuoáng laù vaø meùp 
laù bò chaùy, laù 
nhanh ruïng. 

Laù tröôûng 
thaønh 

Teá baøo 
bieåu bì, 

thòt 0,1 300 2h 

Etylen 
(C2H2) 

Chaùy khoâng 
hoaøn toaøn than 
ñaù, khí ñoát, 
daàu, khí thaûi töø 
caùc ñoäng cô. 

UÙa vaøng caùc laù 
giaø, laù khoâng bình 
thöôøng, hoa ruïng, 
hoa nhanh taøn khi 
nôû ra. 

Hoa Taát caû 

0,05 60 6h 
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21. Caùc chöùng beänh do vi sinh vaät vuõ truï cuûa thöïc vaät 

Bảng 5.21: Nguồn gốc, triệu chứng và ngưỡng độc hại với một vài loài thực vật. 

Nguoàn phaù hoaïiChaát oâ 
nhieãm 

Nguoàn Trieäu chöùng Loaïi laù 
coù lieân 
quan 

Phaàn 
laù lieân 
quan 

ppm μm/
m3 

Khoaûng 
taùc duïng

Ozone Sinh ra töø caùc phản 
öùng quang hoùa caùc 
hydrocacbon vaø 
nutrooxit, töø ñoát 
chaùy nhieân lieäu, 
ñoát chaùy chaát thaûi, 
boác hôi töø ñaàu löûa 
hoaëc khí  hữu cô 
hoaø tan. 

Loám ñoám, chaám, taåy 
traéng, taåy traéng theo 
töøng veät, maát saéc toá, 
chaäm phaùt trieån vaø sôùm 
bò ruïng. Cuoáng laù cuûa hoï 
laù kim bò chuyeån sang 
maøu naâu, cheát hoaïi. 

Laù giaø, 
maàm 

Xöông 
laù 

0,03 70 4h 

Peroxya
cetylnit
rate 
(PAN) 

Nguoàn sinh ra 
gioáng vôùi ozon. 

Laøm cho laù bò laùng 
boùng, coù maøu baïc hoaëc 
maøu ñoàng thieác ôû beà 
maët döôùi cuûa laù. 

Laù non Teá baøo 
ngaám 
nöôùc 

0,01 250 6h 

Nitrodi
oxit 
(NO2) 

Ñoát chaùy than, 
daàu, khí ñoát vaø 
daàu löûa laøm naêng 
löôïng phaùt ñieän 
hoaëc trong caùc 
ñoäng cô ñoát trong. 

Nhìn chung, laø khoâng 
theo quy luaät, laøm ñoåi 
maøu naâu hoaëc traéng, 
laøm gaõy ruïng caùc moâ 
phaàn giöõa xöông laù vaø 
gaàn meùp lá. 

Laù Teá baøo 
thòt laù 

2,5 

1,0 

470
188
0 

4h 

21-4h 

Sulfurdi
oxit 
(SO2) 

Than ñaù, daàu, daàu 
löûa. 

Taåy traéng loám ñoám, taåy 
traéng theo töøng veät giöõa 
caùc gaân laù, taåy traéng 
meùp laù, uù vaøng, chaäm 
phaùt trieån, nhanh ruïng 
laù, giaûm naêng suaát. 

Laù Teá baøo 
thòt laù 

0,3’ 800 8h 

Hydrofl
orua 
(HF) 

Cheá bieán phaân 
phophas, caùc saûn 
phaåm nhoâm, naáu 

Chaùy cuoáng vaø meùp laù, 
uùa vaøng, coøi coïc, nhanh 
ruïng laù, giaûm naêng suaát. 

Laù 
tröôûng 
thaønh 

Teá 
baøo, 
bieåu 

0,1 

Ppb 

0,2 5 tuaàn 
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chaûy kim loaiï, 
nung gaïch, 
ceramic, sôïi thuyû 
tinh. 

bì, thòt 

Clo Roø ræ clo trong 
kho, boác hôi töø 
acidclohydric. 

Taåy traéng phaàn giöõa caùc 
gaân laù, cuoáng laù vaø meùp 
laù bò chaùy, laù nhanh 
ruïng. 

Laù 
tröôûng 
thaønh 

Teá 
baøo, 
bieåu 
bì, thòt 

0,1 300 2h 

Etylen 
(C2H2) 

Chaùy khoâng hoaøn 
toaøn than ñaù, khí 
ñốt daàu, khí thaûi töø 
caùc ñoäng cô. 

Úa vaøng caùc laù giaø, laù 
khoâng bình thöôøng, hoa 
ruïng, hoa nhanh taøn khi 
nôû ra. 

Hoa Taát caû 0,05 60 

6 

      Toùm laïi, caùc loaøi thực vật  đều  rất nhạy cảm đối với ô nhiễm không khí. Mức 
độ nhạy cảm ở một vài nhóm thực vật, như địa y và tùng bách, cao đến nổi người ta đã 
nghĩ đến việc dùng chúng như là các chỉ thị sinh học cho các ô nhiễm này.  

    SO2 là một trong những chất oâ nhieãm khoâng khí  rất độc cho thực vật. Kế đến là 
NO2, ozon, fluor, chì... Chúng gây hại trực tiếp cho thực vật khi chúng đi vào khí khổng 
(stomates). Chúng sẽ làm hư hại hệ thống giảm thoát nước và giảm khả năng kháng bệnh. 
oâ nhieãm khoâng khí cũng có thể ngăn cản sự quang hợp và tăng trưởng của thực vật; giảm 
sự hấp thu thức ăn, làm lá vàng và rụng sớm.  

Mưa axit còn tác động gián tiếp lên thực vật và làm cây thiếu thức ăn như Ca và 
giết chết các vi sinh vật đất. Nó làm ion Al được giải phóng vào nước làm hại rễ cây 
(lông hút) và làm giảm hấp thu thức ăn và nước. Những thiệt hại do oâ nhieãm khoâng khí  
gây ra cho rừng và nông nghiệp vì vậy rất quan trọng, nhất là ở những nước kỹ nghệ hoá.  

5.4. AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN CAÛNH QUAN MOÂI TRÖÔØNG 

         Caûnh quan moâi tröôøng cuõng laø moät vaán ñeà caàn quan taâm ñeán coâng taùc gìn 
giöõ vaø baûo veä moâi tröôøng. Moâi tröôøng bò oâ nhieãm seõ laøm giaûm ñi veû ñeïp thieân nhieân 
cuûa moâi tröôøng nhaát laø ngaøy nay khi cuoäc soáng cuûa con ngöôøi ñoøi hoûi caàn coù nhieàu 
hôn caùc khu du lòch, khu vui chôi giaûi trí vaø caùc danh lam thaéng caûnh... 
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         ÔÛ Hà Noäi coù Hoà Taây, Hoà Göôm, TPHCM coù soâng Saøi Goøn, soâng Thò Vaûi 
ñang ôû möùc ñoä oâ nhieãm traàm troïng ñaëc bieät laø soâng Thò Vaûi vaø nhieàu con keânh nhoû ôû 
thaønh phoá.  Nhöõng con soâng naøy vaø nhöõng con keânh naøy haèng ngaøy phaûi tieáp nhaän 
moät löôïng nöôùc thaûi coâng nghieäp vaø nöôùc thaûi sinh hoaït voâ cuøng lôùn daãn ñeán caùc loaøi 
caùkhoâng theå soáng ñöôïc, muøi hoâi thoái töø soâng phaùt ra noàng naëc, gaây aûnh höôûng nghieâm 
troïng ñeán cuoäc soáng vaø söùc khoeû cuûa daân cö doïc ven soâng cuõng nhö laø caûnh quan moâi 
tröôøng. 

5.5 AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN KHÍ HAÄU TOAØN CAÀU.   

1. Möa a xit 
a. Nguyên nhân gây ra mưa axít : 

Mưa axít gây ra chủ yếu do ôxít lưu huỳnh và ôxít nitơ trong không khí kết hợp 
với hơi nước tạo thành axít sulphuric và axít nitơric, trong đó các hợp chất lưu huỳnh 
đóng góp 2/3, các hợp chất nitơ đóng góp 1/3 lượng axít trong nước mưa.  

Khí ôxít lưu huỳnh tạo thành chủ yếu từ quá trình đốt than, dầu. Hàng năm, trên 
thế giới thải ra khoảng 50-75 triệu tấn lưu huỳnh, trong đó có khoảng 80% lưu huỳnh 
sinh ra từ các quá trình đốt nhiên liệu hoá thạch, phần chủ yếu còn lại chủ yếu sinh ra từ 
các ngành công nghiệp. Ngoài ra, lưu huỳnh trong khí quyển còn sinh ra từ các núi lửa, 
đại dương và các quá trình khác xẩy ra trong đất. Tải lượng lưu huỳnh sinh ra từ quá trình 
tự nhiên cũng xấp xỉ bằng tải lượng sinh ra từ hoạt động của con người.  

Khí ôxít nitơ được tạo thành chủ yếu từ các quá trình cháy ở nhiệt độ cao do phản 
ứng hoá học giữa nitơ và oxy không khí trong  buồng đốt. Một phần ôxít nitơ được tạo 
thành do đốt cháy nitơ có sẵn trong nhiên liệu. Nguồn thải ra khí ôxít nitơ lớn nhất là các 
phương tiện giao thông. Tại Scandinavia có khoảng 2/3 tải lượng khí ôxít nitơ sinh ra từ 
xe cộ. Ngoài ra, phân bón hoá học, phân gia súc cũng góp phần tạo ra khối lượng lớn khí 
amôniac trong không khí.  

Quá trình axít hoá môi trường sinh ra do quá trình sa lắng khô và sa lắng ướt. Các 
khí axít có thể trực tiếp gây axít hoá nguồn nước, đất ... khi tiếp xúc với các thành phần 
môi trường này. 

 

b. Tác động của mưa axít tới môi trường  

Quá trình axít hoá nguồn nước gắn liền với quá trình axít hoá đất tại mỗi vùng, vì 
phần lớn nước chảy vào sông, hồ đều chảy qua mặt đất. Vùng đất và nguồn nước nào có 
tính đệm cao (ví dụ: có hàm lượng bicacbonat cao) thì khả năng bị axít hoá thấp. Tại 
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Thuỵ Sỹ có khoảng 25% các hồ có diện tích lớn hơn 1 ha đã bị axít hoá. Thành phần của 
tảo Diatoms bắt đầu thay đổi từ năm 1950 đã chỉ ra chiều hướng axít hoá nguồn nước. 
Chiều hướng này tăng rõ rệt vào những năm 70. Tình trạng tương tự xẩy ra ở Bắc Mỹ, 
hàng trăm hồ có pH<5 bị mất hầu hết hoặc toàn bộ nguồn thuỷ sản. Tình trạng cạn kiệt 
nguồn cá còn được báo cáo tại vùng Scandinavia.  

Axít hoá nguồn nước còn dẫn đến tăng khả năng hoà tan một số kim loại nặng 
trong trầm tích, làm tăng nồng độ kim loại nặng trong nước (ví dụ: thuỷ ngân, đồng, sắt, 
nhôm ...).  

Ở Tây Bắc Âu do tăng cường phát triển chăn nuôi, khí amôniac từ phân, nước tiểu 
động vật trở thành nguyên nhân chính gây ra mưa axít. Hàm lượng nitrit (NO2

-) tạo thành 
do mưa axít gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm, ảnh hưởng tới việc cung cấp 
nước cho sinh hoạt. Nguồn nước ngầm cũng bị axít hoá, làm tăng sự hoà tan của một số 
kim loại độc hại, ảnh hưởng tới hàng triệu người sử dụng nước ngầm. 

Đất bị axít hoá sẽ gây ra các tác động sinh học do pH giảm, hàm lượng độc tố kim 
loại nặng (Ví dụ: nhôm) trong đất tăng, mất các chất dinh dưỡng trong đất (kali, canxi, 
magnhê) do tăng quá trình thấm và rửa trôi ion kim loại. Mưa axít dẫn đến phá huỷ cây 
trồng không có khả năng chịu axít và thay vào đó là các loại cỏ dại có khả năng chịu 
được môi trường axít. Hơn nữa, đất bị axít hoá sẽ hạn chế sự hoạt động các động vật và 
vi sinh vật  trong đất, làm giảm độ xốp và độ phì nhiêu của đất.  

Mưa axít làm phá huỷ clorophyl của lá cây, làm axít hoá đất, nước, do đó làm hạn 
chế sự phát triển của cây trồng, phá huỷ mùa màng, làm giảm diện tích rừng. Từ năm 
1982 CHLB Đức đã bắt đầu đề ra các chương trình nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm 
không khí tới diện tích và tính chất rừng. Tính đến năm 1986 tại CHLB Đức đã có 290 
chương trình nghiên cứu ảnh hưởng của các chất ô nhiễm không khí nói chung và mưa 
axít nói riêng tới diện tích rừng với tổng kinh phí 115 triệu Mác. Theo kết quả của 
chương trình này năm 1983 có 34% diện tích rừng bị thiệt hại. Tính đến năm 1984 ước 
tính khoảng 50% diện tích rừng (tương đương 3,7 triệu ha) đã bị phá huỷ. Người ta cũng 
quan sát thấy sự chết dần của gần 7 triệu ha rừng ở 15 nước châu Âu vào cuối năm 1985. 

Mưa axít ảnh hưởng tới các công trình kiến trúc và vật liệu. Tại Italia, thiệt hại do 
mưa axít làm phá huỷ các tượng đài và các công trình nghệ thuật năm 1985 lên tới 150 tỷ 
Lia.  

 

2. Hieäu öùng nhaø kính 
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Các tia bức xạ sóng ngắn của mặt trời xuyên qua bầu khí quyển đến mặt đất và được 
phản xạ trở lại thành các bức xạ nhiệt sóng dài. Một số phân tử trong bầu khí quyển, 
trong đó trước hết là điôxít cacbon và hơi nước, có thể hấp thụ những bức xạ nhiệt này và 
thông qua đó giữ hơi ấm lại trong bầu khí quyển. Hàm lượng ngày nay của khí đioxit 
cacbon vào khoảng 0,036% đã đủ để tăng nhiệt độ thêm khoảng 30°C. Nếu không có 
hiệu ứng nhà kính tự nhiên này nhiệt độ trái đất của chúng ta chỉ vào khoảng –15°C. Ở 
thời kỳ đầu tiên của lịch sử trái đất, các điều kiện tạo ra cuộc sống chỉ có thể xuất hiện vì 
thành phần của điôxít cacbon trong bầu khí quyển nguyên thủy cao hơn, cân bằng lại 
lượng bức xạ của mặt trời lúc đó yếu hơn đến khoảng 25%. Cường độ của các tia bức xạ 
tăng lên với thời gian. Trong khi đó đã có đủ cây cỏ trên Trái đất, thông qua sự quang 
hợp, lấy đi một phần khí điôxít cacbon trong không khí tạo nên các điều kiện khí hậu 
tương đối ổn định. 

Từ khoảng 100 năm nay con người tác động mạnh vào sự cân bằng nhạy cảm này 
giữa hiệu ứng nhà kính tự nhiên và tia bức xạ của mặt trời. Sự thay đổi nồng độ của các 
khí nhà kính trong vòng 100 năm lại đây (điôxít cacbon tăng 20%, mêtan tăng 90%) đã 
làm tăng nhiệt độ lên 2°C. Sau đây là một số hậu quả liên đới với việc thay đổi khí hậu 
do hiệu ứng này có thể gây ra: 

 - Các nguồn nước: Chất lượng và số lượng của nước uống, nước tưới tiêu, nước cho 
kỹ nghệ và cho các máy phát điện, và sức khỏe của các loài thủy sản có thể bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng bởi sự thay đổi của các trận mưa rào và bởi sự tăng khí bốc hơi. Mưa tăng 
có thể gây lụt lội thường xuyên hơn. Khí hậu thay đổi có thể làm đầy các lòng chảo nối 
với sông ngòi trên thế giới.  

- Các tài nguyên bờ biển: Chỉ tại riêng Hoa Kỳ, mực nước biển dự đoán tăng 50 cm 
vào năm 2100, có thể làm mất đi 5.000 dặm vuông đất khô ráo và 4.000 dặm vuông đất 
ướt.  

- Sức khỏe: Số người chết vì nóng có thể tăng do nhiệt độ cao trong những chu kì dài 
hơn trước. Sự thay đổi lượng mưa và nhiệt độ có thể đẩy mạnh các bệnh truyền nhiễm.  

- Lâm nghiệp: Nhiệt độ cao hơn tạo điều kiện cho nạn cháy rừng dễ xảy ra hơn.  
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- Năng lượng và vận chuyển: Nhiệt độ ấm hơn tăng nhu cầu làm lạnh và giảm nhu 
cầu làm nóng. Sẽ có ít sự hư hại do vận chuyển trong mùa đông hơn, nhưng vận chuyển 
đường thủy có thể bị ảnh hưởng bởi số trận lụt tăng hay bởi sự giảm mực nước sông.  

Xa hơn nữa nếu nhiệt độ của quả đất đủ cao thì có thể làm tan nhanh băng tuyết ở 
Bắc Cực và Nam Cực và do đó mực nước biển sẽ tăng quá cao, có thể dẫn đến nạn hồng 
thủy. 

3. Sự suy giảm tầng Ozon 

Trong khí quyển O3 chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ (khoảng 6%) và chủ yếu (90%) được 
phân bố ở tầng bình lưu (stratosphere) với độ cao từ khoảng 12 – 50 km tính từ mặt đất. 
Trong tầng bình lưu O2 hấp thụ tia cực tím (UV) ở dạng sóng dài có bước sóng 0,18 – 
0,21µm và phân huỷ thành ôxy tự do (O), các nguyên tử ôxy này kết hợp với O2 thành O3 
(ozon). O3 tạo ra cũng hấp thụ năng lượng mặt trời và phân huỷ tái tạo O2 tạo thành chuỗi 
phản ứng thuận nghịch. O3 hấp thụ năng lượng ở dải bước sóng 0,2 – 0,32 µm. Quá trình 
hấp thu này ngoài việc sưởi ấm bầu không khí và tạo ra tầng bình lưu còn có tác dụng 
như màng lọc tia UV có hại cho các sinh vật trên trái đất. Hiện nay tầng ozon đang bị huỷ 
hoại dần do sinh ra các lỗ thủng ở tầng ozon gây nguy hiểm không ít cho trái đất của 
chúng ta. Chính hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi ñaõ phaù hoaïi caân baèng cuûa taàng ozon. Vieäc söû 
duïng roäng raûi chaát CFC, CFC laø moät chaát hoaù hoïc ñöôïc söû duïng phoå bieán trong ngaønh 
oâ toâ, duøng roäng raõi trong quaù trình laïnh, chaát phun söông trong coâng nghieäp, chaát taïo 
boït cuûa chaát dẻo… vaø noù theo khí thaûi thoaùt ra ngoaøi khí quyeån. CFC khi chòu böùc xaï 
cuûa tia töû ngoaïi phaân giaûi taïo thaønh nguyeân töû Clo, chính nguyeân töû naøy phaân giaûi O3 

thaønh O2. Moät nguyeân töû Clo coù theå phaân huyû 100.000 phaân töû ozon laøm maát ñi moät 
löôïng ozon ñaùng keå. Ñoàng thôøi chaát ozon trong khí quyeån coù theå toàn taïi töø 10 ñeán gaàn 
100 naêm.  

Taàng ozon trong khí quyeån ôû traïng thaùi bình thöôøng ngaên ñöôïc 90% tia töû 
ngoaïi coù haïi cho sinh vaät treân traùi ñaát. Khi taàng ozon bò phaù hoaïi tia töû ngoaïi chieáu 
tröïc tieáp xuoáng maët ñaát, gaây beänh ung thö cho con ngöôøi vaø ñoäng vaät treân ñaát lieàn vaø 
bieån, laøm bieán ñoåi gien cuûa caùc sinh vaät, huyû hoaïi heä sinh thaùi treân traùi ñaát. Tuy nhieân 
ngaøy nay vaán ñeà baûo veä taàng ozon ñaõ coù nhöõng chuyeån bieán tích cöïc, chính vieäc caám 
söû duïng hoaù chaát CFC ñaõ laøm giaûm ñaùng keå möùc ñoä phaù huyû taàng ozon, vaø theo kết 
quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc cơ quan hàng không vũ trụ của Mỹ (NASA) 
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cho thấy cùng với quá trình giảm thải khí CFC phá hoại tầng ozon, chính gió khí quyển 
đã thúc đẩy sự phục hồi nhanh của tầng ozon bảo vệ sự sống trên trái đất. Theo số liệu 
cuả NASA mặc dù lỗ thùng của tầng ozon ở Nam Cực ngày càng tăng và hiện đã đạt tới 
giá trị 24 triệu km2 nhưng toàn bộ tầng ozon của trái đất đã ngừng suy giảm trong suốt 9 
năm qua. Theo dự báo tầng ozon quanh trái đất sẽ được phục hồi như năm 1980 vào 
khoảng năm 2030 – 2070, khi đó lỗ thủng ở Nam Cöïc cũng sẽ được lấp đầy. 

4. Ô nhiễm do các hoạt động công nghiệp  

Nền công nghiệp lạc hậu, vừa và nhỏ thường ít được chú ý tới việc xử lý khí thải. 
Đây cũng là nguyên nhân góp phần gây ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu khi thải ra các 
loại khí thải khác nhau. Tốc độ phát triển công nghiệp đồng thời cũng làm tăng mức độ ô 
nhiễm do các hoạt động công nghiệp. Sự ra đời các khu công nghiệp, các nhà maùy trong 
công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước trên phạm vi cả nước cho thấy tốc 
độ phát triển rất nhanh chóng trên diện rộng và đa ngành, đa lĩnh vực. Các loại khí SOx, 
NOx, COx, CFC, CH4… góp phần đáng kể trong việc gây mưa axit cũng như gây hiệu ứng 
nhà kính.  

  

5. Ô nhiễm không khí do các hoạt động giao thông vận tải 

Cùng với phát triển kinh tế, nhu cầu đi lại và vận chuyển ngày càng tăng của 
người dân và các nhà maùy xí nghiệp. Điều này cũng đồng nghĩa với việc gia tăng mức độ 
ô nhiễm do giao thông vận tải nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí 
Minh… Ngoài ô nhiễm do tiếng ồn, các chất ô nhiễm SOx, NOx, COx … cũng góp phần 
không nhỏ ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu mà cụ thể là góp phần tăng thêm khả năng 
gây mưa axit cũng như gây hiệu ứng nhà kính.  

 

6. Ô nhiễm do các hoạt động xây dựng  

Tốc độ đô thị hoá ngày một tăng cũng góp phần ảnh hưởng đến môi trường không 
khí nói chung và khí hậu toàn cầu nói riêng. Ngoài ô nhiễm do bụi, tiếng ồn một số loại 
khí thải SOx, NOx, COx,… do các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và các thiết bị 
thi công trên công trường cũng góp phần không nhỏ làm gia tăng mức độ ô nhiễm cũng 
như ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu. 

 

5.6. AÛNH HÖÔÛNG CUÛA OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ LEÂN BEÀ MAËT 
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      Vaät chaát coù theå bò hö haïi tröïc tieáp do taùc ñoäng cuûa caùc chaát oâ nhieãm nhö taùc ñoäng 
aên moøn, caùc taùc ñoäng naøy coù yù nghóa lyù hoïc hôn hoùa hoïc, hoaëc coù theå do taùc ñoäng tröïc 
tieáp hoaëc giaùn tieáp cuûa caùc chaát hoùa hoïc nhö hieän töôïng laøm môø beà maët baïc, söï haáp 
thuï sulfua dioxit cuûa caùc chaát lieäu da, khi huùt hôi aåm vaøo chuùng taïo ra acid sulfuric laø 
moät chaát aên moøn maïnh laøm laøm phaù huûy vaät lieäu da thuoäc. Hieän töôïng aên moøn ñieän 
hoùa cuûa saét kim loaïi xaûy ra khi coù moät lôùp nöôùc treân beà maët kim loïai, taïo ñieàu kieän 
trao ñoåi ñieän tích laøm phaù huûy lôùp oxit baûo veä treân beà maët kim loïai. Caùc hö haïi coù theå 
laø giaùn tieáp bôûi söï laéng ñoïng caùc haït buïi treân beà maët caùc coâng trình xaây döïng, laø sôn 
phuû bò baån. 

 

1. Taùc ñoäng cuûa chaát oâ nhieãm leân töøng loïai beà maët vaät chaát 

 a. Nhaø cöûa vaø coâng trình xaây döïng 

Söï maøi moøn caùc beà maët bôûi haït buïi, laø nguyeân nhaân cuûa hieän töôïng maøi moøn 
vaät lý khi caùc haït buïi chuyeån ñoäng thaønh doøng qua caùc beà maët coâng trình, caùc haït buïi 
ñaát coù theå baùm dính vaøo beà maët caùc coâng trình. Taùc ñoäng cuûa hoùa chaát cuõng laøm aûnh 
höôûng tôùi giaù trò coâng trình, ñaëc bieät laø caùc coâng trình xaây döïng baèng sa thaïch, ñaù voâi, 
ñaù hoa laø nhöõng vaät chaát coù chöùa canxi, magieâ cacbonat. Sulfua oxid taùc duïng vôùi hôi 
nöôùc thaønh acid sulfuric coù taùc duïng aên moøn laøm cho caùc beà maët bò hoûng. 

b. Kim loaïi 

Kim loaïi coù tính aên moøn cao, noàng ñoä sulfua oxit trong khoâng khí caøng cao thì 
möùc ñoä aên moøn kim loaïi caøng lôùn. Tuy nhieân trong khí quyeån kim loaïi chòu taùc ñoäng 
nhieàu yeáu toá nhö sulfua, buïi, … vaø ñoä aåm trong khoâng khí. 

Cacbon coù trong buïi laø yeáu toá kích thích laøm xaûy ra caùc phaûn öùng ñieän hoùa caùc phaân 
töû kim loaïi. Nhoâm ñoàng laø hai daïng duøng ñeå maï baûo veä kim loaïi. Keõm cuõng laø moät 
daïng kim loaïi duøng ñeå baûo veä choáng laïi söï aên moøn kim loaïi, tuy nhieân vôùi söï coù maët 
cuûa SO2 thì keõm cacbonat bò hoøa tan vaø laøm maát tính baûo veä cuûa noù. 

 

c. Daây ñieän traàn 

    Chuùng ñöôïc cheá taïo baèng ñoàng hoaëc baïc, do aûnh höôûng cuûa oâ nhieãm khoâng khí 
chuùng bò aên moøn hoaëc laøm môø lôùp baûo veä. Lôùp maøng baûo veä naøy coù taùc duïng haïn cheá 
söï phoùng ñieän giöõa caùc daây daãn, khi chuùng bò aên moøn quaù nhieàu coù theå gaây ra hieän 
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töôïng chaäp ñieän, ngaén maïch ñieän gaây hö haïi cho heä thoáng ñieän. Caùc daây daãn ñieän 
thöôøng cheá taïo vôùi kích thöôùc nhoû coù tieát dieän troøn, vôùi kim loaïi coù tính aên moøn cao 
thì khaû naêng phoùng ñieän caøng nhanh vaø deã gaây hieän töôïng chaäp ñieän, laøm hö haïi heä 
thoáng ñieän. Nhöõng vi khuaån hoaïi sinh, coù theå phaùt trieån treân beà maët cuûa nhieàu vaät 
chaát voâ sinh trong moâi tröôøng coù ñoä aåm cao. Nhöõng daây ñieän troøn coù theå bò hö haïi bôûi 
caùc loïai naám, tröø phi chuùng ñöôïc baûo veä bôûi moät lôùp vani coù taåm chaát dieät naám. 

 

d. Sôn 

Vôùi loaïi sôn coù chöùa chì laøm chaát saéc toá thì chuùng seõ bò saãm laïi do chì keát hôïp 
vôùi H2S taïo ra chì Sulfide. Vôùi caùc loaïi sôn duøng keõm vaø Titan laøm chaát saéc toá thì coù 
theå haïn cheá ñöôïc vaán ñeà naøy. Moät nguyeân nhaân quan troïng laøm baån beà maët caùc lôùp 
sôn laø söï laéng ñoäng buïi khi coù taùc ñoäng cuûa gioù coäng vôùi nhöõng baát lôïi veà thôøi tieát. 
Caùc chaát höõu cơ duøng laøm chaát baûo veä beà maët sôn cuõng laø ñoái töôïng cho caùc vi khuaån 
taán coâng laøm hö haïi. 

 

e. Cao su 

Cao su cracking ñaõ cho thaáy nhöõng taùc ñoäng hoùa hoïc cuûa ozon, ñaëc bieät laø nhöõng 
vuøng gioáng nhö ôû Los Angeles, thaønh phoá Hoà Chí minh, Bangkok …, nôi coù maät ñoä caùc 
phöông tieän giao thoâng cao neân löôïng khí thaûi ra baàu khoâng khí raát nhieàu, hôn nöõa ôû 
vuøng naøy coù cöôøng ñoä chieáu saùng cao, coäng vôùi hieän töôïng thöôøng xuyeân coù söï ñaûo 
ngöôïc veà thôøi tieát. Khi saûn xuaát caùc saûn phaåm veà cao su, ngöôøi ta thöôøng pha theâm 
vaøo thaønh phaàn cuûa noù moät löôïng caùc chaát choáng oxi hoùa, giuùp cho cao su coù theå chòu 
ñöôïc caùc taùc ñoäng oxi hoùa. 

f. Giaáy 

Giaáy chòu taùc ñoäng cuûa sulfur dioxit trong khí quyeån laøm cho noù bò ngaû sang maøu 
traéng ñuïc, maøu vaøng. Coù hieän töôïng ñoù bôûi vì giaáy coù khuynh höôùng gioáng nhö chaát 
huùt aåm, do vaäy chuùng coù theå haáp thuï nöôùc, do trong giaáy coù nöôùc laøm cho sulfur dioxit 
chuyeån thaønh daïng sulfuric acid vaø crom chuyeån thaønh daïng cromic acid laøm cho giaáy 
chuyeån töø maøu traéng sang maøu traéng ñuïc vaø maøu vaøng. 

g. Da thuoäc 



http://www.ebook.edu.vn - 215 -  

Da thuoäc duøng laøm neäm vaø laøm bìa saùch bò chuyeån maøu do vieäc haáp thuï sulfur 
dioxit. Döôùi taùc duïng cuûa thôøi tieát noùng aåm, naám vaø moät soá vi khuaån hoaïi sinh cuõng laø 
nguyeân nhaân gaây hö haïi caùc maët haøng da thuoäc, bôûi vì nhöõng chaát pha maøu aåm öôùt 
trong da thuoäc laø moâi tröôøng soáng cho chuùng. 

h.  Sôïi 

Sôïi vaûi bò giaûm ñoä beàn laø do taùc ñoäng maøi moøn cuûa buïi trong khoâng khí bò oâ 
nhieãm, do taùc ñoäng hoùa hoïc cuûa caùc chaát oâ nhieãm, do caùc taùc ñoäng cô hoïc do giaët giũ, 
laø uûi. Sôïi nhaân taïo coù xu höôùng deã taåy saïch hôn sôïi boâng, vì chuùng ít haáp thuï nöôùc hôn 
sôïi boâng (chuùng coù aùi löïc thaáp vôùi caùc hôi aåm). SOx vaø caùc khí dung acid khaùc trong 
khí quyeån laø nguyeân nhaân laøm daõn sôïi nylon trong bít taát, laøm cho caùc sôïi maøn deã bò 
thöa daõn ra. NOx, SO2, ozon laø nhöõng nguyeân nhaân laøm cho sôïi vaûi bò nhaït maøu hay 
ngaû töø maøu traéng sang maøu vaøng. Amoniac, clo, crom, saét, mangan laø nhöõng chaát oâ 
nhieãm khoâng khí coù lieân quan ñeán caùc sôïi vaûi. Töøng taùc ñoäng cuûa caùc chaát oâ nhieãm 
khoâng khí trong töï nhieân laø do caùc taùc ñoäng hoùa hoïc, ñieän hoùa leân töøng loaïi vaät chaát, 
trong moät ñieàu kieän chung laø do oâ nhieãm khoâng khí. 

 

2. Taùc ñoäng cuûa oâ nhieãm khoâng khí leân beà maët vaät chaát 

Bảng 5.22: Ảnh hưởng của các chất ô nhiễm lên các bề mặt. 

Chaát oâ 
nhieãm 

Loaïi taùc ñoäng Vaät chaát coù lieân quan 

Amoniac Laøm giaûm möùc ñoä oâ nhieãm khi coù 
maët SO2 vaø hôi aåm. 

Hö haïi cho vani vaø beà maët sôn, 
laøm ñoåi maøu sôïi vaûi. 

Khí dung 
sinh hoïc vaø vi 
khuaån hoaïi sinh 

Laøm giaûm giaù trò caùc beà maët vaø 
laøm hö haïi thöïc phaåm. 

Taát caû beà maët vaät chaát coù tieáp 
xuùc vôùi khoâng khí, haàu heát caùc thöïc 
phaåm khoâng baûo quaûn toát. 

Naám Laøm giaûm giaù trò vaät chaát. Daây daãn ñieän troøn, da thuoäc 

Cacbon 
dioxit 

CO2 vaø hôi aåm taïo ra acid 
cacbonic ăn moøn laøm giaûm giaù trò vaät 
chaát. 

Caùc coâng trình xaây döïng baèng 
ñaù. 

Clo         Ăn moøn, laøm ñoåi maøu. Kim loaïi sôn, sôïi vaûi. 
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Crom  Ăn mòn khi ôû daïng axit cromic, 
laøm ñoåi maøu. 

Kim loaïi sôn, VLXD, giaáy, sôïi 
vaûi. 

Acid 
clohydric 

Baûn khaéc chữ. Kính vaø kim loaïi. 

Hydro 
sulfide 

Laøm môø vaø bieán maøu. Sôn (ñaëc bieät khi coù chì), ñoàng, 
keõm, baïc. 

Saét Bieán maøu, gaây baån do taïo thaønh 
daïng oxit saét. 

Sôn, vaät chaát khaùc, sôïi vaûi. 

Mangan Caùt, ñaëc bieät laø gaàn vôùi caùc nhaø 
maùy saûn xuaát ferromangan. 

Haàu heát caùc vaät chaát, sôïi vaûi. 

Nitro oxit Laø nguyeân nhaân gaây ra nhaït maøu 
vaø chuyeån töø traéng sang vaøng. 

Sôïi vaûi. 

Chaát oâ 
nhieãm do muøi 

Muøi baùm vaøo da, toùc, aùo quaàn 
(ñaëc bieät toài teä khi gaàn caùc nhaø maùy xaø 
phoøng). 

Luoân luoân phaûi taém röûa, giaët 
uûi khoâ aùo quaàn cho saïch seõ. 

Ozon – oxit 
höõu cô   

Laøm giaûm giaù trò, nhaït maøu thuoác 
nhuoäm. 

Cao su, sôïi vaûi. 

Buïi  Maøi moøn vaø aên moøn khi keát hôïp 
vôùi chaát oâ nhieãm khaùc. 

Haàu heát caùc kim loaïi, sôn, sôïi 
vaûi. 

Phospho Coù tính aên moøn khi ôû daïng 
phosphoric acid. 

Haàu heát caùc vaät chaát. 

Sulfur oxid Ăn moøn. Hôïp kim, keõm, thieát bò ñieän, 
ñaù voâi, ñaù hoa laùt maùi, vöõa, töôïng, 
sôïi vaûi, da thuoäc, bìa saùch. 

Oxyt sắt Gaây hö haïi do aên moøn ñieän hoùa. Saét, nhoâm, ñoàng, baïc, VLXD, 
da thuoäc giaáy, sôïi vaûi. 

Caâu hoûi kieåm tra vaø ñaùnh giaù: 

1. Aûnh höôûng cuûa chaát oâ nhieãm ñeán con ngöôi nhö theá naøo? 

2. Aûnh höôûng cuûa chaát oâ nhieãm ñeán ñoäng vaät nhö theá naøo? 

3. Aûnh höôûng cuûa chaát oâ nhieãm ñeán thöïc vaät nhö theá naøo? 
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4. Aûnh höôûng cuûa chaát oâ nhieãm ñeán caûnh quan moâi tröôøng nhö theá naøo? 

5. Aûnh höôûng cuûa chaát oâ nhieãm ñeán khí haäu toaøn caàu nhö theá naøo? 

6. Aûnh höôûng cuûa chaát oâ nhieãm ñeán caùc beà maët nhö theá naøo? 

Taøi lieäu tham khaûo 

Tieáng Vieät 

1. Traàn Ngoïc Chaán, OÂ nhieãm khoâng khí vaø kyõ thuaät xöû lyù, taäp 1, 2; Nhaø xuaát baûn 
Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät, Haø Noäi, 2000 – 2001. 

Tieáng Anh 
1. US. Departerment of Helth, Education and Welfare, Air pollution Control Field 
Operation Manual, PHS, Pub. N0937, Washington D.C., U.S. Government Printing 
Office, 1962. 
2. Environmental Protection Agency, Federal Rigister, National Ambient AQ 
Standards, Vol.36, No.67, pp.6680 – 6701, Washington D,C., U.S. Government 
Printing Office, Apr.7, 1971. 
3. U.S. Bereau of the Budget, Standard Industrial Classification Manual, 
Washington D.C., U.S. Government Printing Office, 1957 – 1958. 
4. U.S Department of Helth, Education and Welfare, Air Quality Criteria 

Pamphlet, PHS (NAPCA), Pub. No.: 
AP – 49, Particulates, 1969 

AP – 50, Sulfur oxides, 1969 

AP – 62, Carbon monoxide, 1970 

AP – 63, Photochemical oxidant, 1970 

AP – 64, Hydrocarbons, 1970 

Washington D.C., U.S. Government Printing Office 

5. U.S. Department of Helth, Education and Welfare, Preliminary Air Pollution 
Servey – A Literature Review, PHS (NAPCA) Pub. No. APTD 69 – 23 through 
69 – 49, Washington D.C., U.S. Government Printing Office, 1969. 

6. Environmental Protection Agency, Environmental Lead and Public Heath, 
APCO, Pub. No. AP – 90, Washington D.C., U.S. Government Printing Office, 
1971. 
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CHÖÔNG VI 

KIEÅM SOAÙT OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ  

6.1. KIEÅM SOAÙT OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ TÖØ 
NGUOÀN COÁ ÑÒNH 

Kieåm soaùt oâ nhieãm khoâng khí cuûa nhöõng nguoàn coá ñònh coù theå ñöôïc thöïc hieän bôûi 
hai phöông phaùp cô baûn laø: kieåm soaùt oâ nhieãm baèng bieän phaùp phaùt taùn ñeå pha loaõng 
vaøo khí quyeån, thieát keá heä thoáng xử lý oâ nhieãm nhaèm laøm giaûm möùc ñoä oâ nhieãm tôùi 
möùc nhoû nhaát. 

6.1.1. Kieåm soaùt baèng vieäc pha loaõng vaøo khí quyeån nhôø phaùt taùn 

Phöông phaùp toát nhaát ñeå haïn cheá oâ nhieãm khoâng khí laø ngaên chaën ngay töø nguoàn 
phaùt thaûi ra. Tuy nhieân, söû duïng oáng khoùi cuõng laø moät bieän phaùp laøm giaûm noàng ñoä oâ 
nhieãm khoâng khí taïi lôùp saùt maët ñaát, baèng caùch phát tán và pha loãng chúng bằng chiều 
cao và đường kính ống khói hợp lý. Bieän phaùp naøy ôû moät vaøi möùc ñoä nào đó cuõng coù 
theå cho phép giöõ ñöôïc cho chaát löôïng khoâng khí nhö mong muoán. Baàu khí quyeån coù 
khaû naêng raát lôùn trong vieäc phaùt taùn, pha loaõng vaø laøm thay ñoåi tính chaát cuûa phaàn lôùn 
caùc vaät chaát trong khí quyeån maø con ngöôøi khoâng theå laøm ñöôïc. 

Taùc ñoäng tröïc tieáp cuûa caùc oáng khoùi cao laø laøm cho noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm ôû 
caùc ngoâi nhaø cao laân caän giaûm nheï, khi chuùng naèm trong khoaûng caùch töø 0 - 2,5H 
chieàu cao oáng khoùi. Söï lan toûa cuûa khoùi vaøo trong khí quyeån phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá 
về nguồn thải, các yếu tố về khí tượng thuỷ văn và các yếu tố về nguồn. Các yếu tố này 
sẽ được trình bày kỹ ở các chương sau. 
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Vieäc quy hoaïch moät khu daân cö, khu công nghiệp hay đô thị có liên quan chặt chẽ 
đến các nguồn thải cao nhaèm ngaên chaën khaû naêng lan toûa chaát oâ nhieãm ôû möùc ñoä nguy 
haïi sang vuøng lân cận. Vieäc quy hoaïch cuõng yeâu caàu phaûi xaùc ñònh vò trí caùc nhaø maùy, 
cuï theå laø löïa choïn vò trí oáng khoùi sao cho taùc ñoäng tôùi caùc vuøng laân caän laø nhoû nhaát. 
Vieäc nghieân cöùu khí haäu hoïc giuùp cho vieäc khoanh vuøng khoâng khí quy hoaïch cho khu 
daân cö, baûo ñaûm cho caùc khu daân cö moät vaønh ñai an toaøn. Soá lieäu khí haäu cho pheùp 
döï ñoaùn ñöôïc nhöõng söï thay ñoåi cuûa thôøi tieát, töø ñoù ta coù bieän phaùp thích hôïp ñeå ngaên 
chặn söï phát tán khí thaûi khí vaøo trong khí quyeån döïa treân nhöõng baùo caùo haøng ngaøy 
veà khí haäu. 

6.1.2. Kieåm soaùt nguoàn oâ nhieãm  

Kieåm soaùt chaát oâ nhieãm taïi nguoàn thực chất là giöõ laïi hoặc tách chúng ra khỏi 
dòng khí caùc chaát oâ nhieãm, tröø khöû chuùng hoaëc chuyeån ñoåi chuùng sang daïng khaùc laøm 
chuùng khoâng coøn tính ñoäc, tröôùc khi thaûi chuùng vaøo moâi tröôøng. Sau ñaây laø moät vaøi 
phöông phaùp kieåm soaùt nguoàn. 

a. Chuyeån nguoàn sang vò trí khaùc 

Ñaây laø moät phöông phaùp haïn cheá oâ nhieãm ngay taïi vò trí cuõ cuûa nguoàn. Trong quaù 
trình nghieân cöùu khí haäu hoïc ñeå quy hoaïch vaø xaùc ñònh moät khu daân cö, đô thị hay khu 
công nghiệp ñoâi khi cuõng xaùc ñònh ñöôïc moät vò trí toát hơn ñaùp öùng ñöôïc nhieàu yeâu caàu 
ñeå ñaët moät nhaø maùy coâng nghieäp, cuï theå laø vị trí đặc oáng thaûi khoùi. Bôûi vaäy vieäc di 
chuyeån nguoàn thaûi ra xa khu daân cö sinh soáng laø ñieàu cần thiết, cuõng coù theå laø taïi vò trí 
môùi seõ coù thuaän lôïi hôn veà gioù vaø cho pheùp moät noàng ñoä chaát oâ nhieãm khoâng khí cao 
hôn laø ôû vò trí cuõ. 

b.  Ngöng hoaït ñoäng nguoàn 

Moät nguoàn gaây oâ nhieãm khoâng khí coù theå ñöôïc ngöng hoaït ñoäng moät thôøi gian, 
khi maø noàng ñoä chaát oâ nhieãm ñaït tôùi möùc ñoä coù theå ñe doïa tôùi söùc khoûe coäng ñoàng. 
Caùc cô quan  baûo veä moâi tröôøng coù traùch nhieäm thoáng keâ, giaùm saùt caùc nguoàn oâ 
nhieãm; khi coù söï thay ñoåi thôøi tieát döï baùo coù theå xaûy ra thaûm hoaï oâ nhieãm thì cô quan 
naøy phaûi coù traùch nhieäm ngöng ngay hoaït ñoäng moät soá nguoàn; hoaëc khi moät nguoàn 
naøo ñoù coù daáu hieäu gaây oâ nhieãm nghieâm troïng, cô quan naøy phaûi thoáng keâ ngay ñöôïc 
caùc soá lieäu lieân quan vaø coù bieän phaùp cöôõng cheá ngöng hoaït ñoäng, neáu söùc khoûe coäng 
ñoàng daân cö xung quanh coù daáu hieäu bò ñe doaï. 
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c. Thay ñoåi naêng löôïng hoaëc nguyeân lieäu söû duïng 

Ñaây cuõng laø moät bieän phaùp kieåm soaùt oâ nhieãm khoâng khí. Nhieân lieäu hoaëc vaät 
chaát duøng laøm naêng löôïng coù theå ñöôïc thöïc hieän thay ñoåi baèng caùch thay than meàm 
baèng than cöùng, daàu dö, daàu chöng taùch hoaëc khí töï nhieân. Caùch caûi thieän toát nhaát laø 
thay nhieân lieäu hoùa thaïch baèng caùc nguoàn naêng löôïng saïch nhö: söùc nöôùc, ñieän, naêng 
löôïng maët trôøi hoaëc naêng löôïng nhieät. Nhieân lieäu cuõng coù theå ñöôïc xöû lyù tröôùc khi 
mang vaøo ñoát, baèng caùch sulfur hoùa than vaø daàu. Hay baèng caùch loïc röûa than hoaëc khí 
töï nhieân baèng caùc khí töï nhieân ñaõ hoùa loûng (LNG) hoaëc hoùa loûng khí daàu moû (LPG) 
laøm cho sulfur thoaùt ra khoûi nhieân lieäu. 

d. Thay ñoåi quy trình coâng ngheä 

Ñaây laø phöông phaùp haïn cheá oâ nhieãm khoâng khí coù theå duøng maø khoâng caàn thay 
ñoåi nhieân lieäu söû duïng. Ví duï: Trong coâng nghieäp luyeän kim, loø luyeän ñöôïc môû cöûa ôû 
taâm loø thay theá cho môû cöûa ôû hoâng loø hoaëc duøng loø naáu baèng ñieän ñeå thay theá cho loø 
ñoát duøng nhieân lieäu, nhö vaäy seõ laøm giaûm ñöôïc khoùi, cacbon monoxit vaø hôi kim loaïi. 
Vieäc thay ñoåi naøy phaûi keát hôïp cuøng vôùi thieát bò xöû lyù khí, nhôø vaäy maø haïn cheá ñöôïc 
raát nhieàu oâ nhieãm khoâng khí. 

e. Cheá ñoä vaän haønh toát 

Ñaây cuõng laø moät bieän phaùp ñeå kieåm soaùt oâ nhieãm nguoàn. Khi khoâng keå tôùi caùc 
yeáu toá nhö thieát bò laép ñaët, nhieân lieäu ñoát, nguyeân vaät lieäu ñöôïc söû duïng thì cheá ñoä 
vaän haønh laø moät chìa khoùa khaù quan troïng ñeå laøm giaûm oâ nhieãm khoâng khí töø caùc 
nguoàn thaûi. Nhöõng thieát bò ñöôïc duøng phaûi thích hôïp, laép ñaët vaän haønh ñuùng seõ haïn 
cheá ñöôïc khaù nhieàu söï thaûi chaát oâ nhieãm vaøo khí quyeån. Ví duï, giôùi thieäu veà vieäc ñoát 
chaùy sulfur hoùa loûng ôû caùc nhaø maùy saûn xuaát acid sulfuric, maø khoâng ñuû khoâng khí 
cung caáp cho quaù trình chaùy, keát quaû laø taïo ra raát nhieàu khí sulfur oxit thoaùt ra. 

Moät ví duï khaùc, ñoù laø söï thaûi ra raát nhieàu tro taøn ôû nhaø maùy nhieät ñieän laø do sai 
soùt trong vaän haønh, coù theå laø ñaõ ñöa quaù nhieàu khoâng khí vaøo trong loø ñoát. Coù tröôøng 
hôïp quaït thaûi laâu ngaøy khoâng ñöôïc söûa chöõa, baûo döôõng laøm cho söùc huùt keùm, laø 
nguyeân nhaân laøm cho loø ñoát bò thieáu khoâng khí cho quaù trình chaùy, khoùi löûa naèm laïi 
trong loø roài laïi traøn ra khu vöïc xung quanh loø maø khoâng thoaùt ra ngoaøi xa ñöôïc. 

Bôûi vaäy caàn phaûi toå chöùc huaán luyeän, höôùng daãn vaän haønh söû duïng, yeâu caàu 
nhöõng ngöôøi vaän haønh loø ñoát phaûi coù giaáy chöùng nhaän ñaõ hoïc qua khoùa vaän haønh vaø 
söû duïng nhieân lieäu. 
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f.  Thieát bò vaø kyõ thuaät kieåm soaùt oâ nhieãm khoâng khí 

Coù theå aùp duïng nhö moät bieän phaùp kieåm soaùt oâ nhieãm. Vieäc laép ñaët vaø vaän haønh 
moät heä thoáng thieát bò kieåm soaùt oâ nhieãm khoâng khí nhaèm muïc ñích laøm bieán ñoåi caáu 
truùc, laøm aåm, laøm giaûm hieäu quaû taùc ñoäng cuûa chaát oâ nhieãm hoaëc laøm giaûm nồng ñoä  
cuûa chaát oâ nhieãm. 

Nhöõng kyõ thuaät, thieát bò ñoù thöôøng raát caàn thieát, duøng keát hôïp vôùi caùc bieän phaùp 
khaùc ñeå kieåm soaùt oâ nhieãm khí, caùc bieän phaùp ñoù ta ñaõ noùi tôùi trong chöông tröôùc 
nhaèm haïn cheá möùc ñoä oâ nhieãm ñaït tôùi các tiêu chuẩn cho phép của nhà nước đã ban 
hành. 

Heä thoáng thieát bò kieåm soaùt oâ nhieãm nhìn chung, ñöôïc thieát keá xöû lyù cho caû  khí 
độc vaø buïi, nhöng cuõng chæ coù moät vaøi loaïi thieát bò coù hieäu quaû cao ñoái vôùi caû hai loaïi 
khí độc vaø buïi. Moät vaøi loaïi thieát bò ñöôïc thieát keá ñeå xöû lyù töøng loaïi chaát ô nhiễm hay 
thu hoài öùng vôùi töøng kích côõ haït buïi. Ñeå löïa choïn moät thieát bò xöû lyù oâ nhieãm phaûi xem 
xeùt, caân nhaéc tôùi caùc vaán ñeà coù lieân quan nhö: buïi thu hoài coù ñöôïc ñöa vaøo söû duïng laïi 
khoâng, coù caàn thu hoài caû buïi vaø khí oâ nhieãm khoâng, vieäc thu buïi coù aûnh höôûng bôûi 
nhieät ñoä khoâng, coù caùc yeáu toá taùc ñoäng toång hôïp khoâng (trong tröôøng hôïp phaûi thu giöõ 
nhöõng buïi hoùa chaát sinh ra trong saûn xuaát thì nhöõng buïi naøy coù tính chaát aên moøn 
khoâng, coù caàn yeâu caàu caùc thieát bò ñaëc bieät khoâng…), hay nói khác đi là cần phải khảo 
sát thật kỹ thành phần, tính chất của các chất ô nhiễm. Ngoài ra cũng cần phải dựa vào 
các tiêu chuẩn về khí thải của nhà nước đã ban hành và điều kiện kinh tế, điều kiện thực 
tế của từng cơ sở. 

6.1.3. Thieát bò vaø kyõ thuaät kieåm soaùt oâ nhieãm khoâng khí  

Kyõ thuaät vaø thieát bò ñöôïc duøng ñeå kieåm soaùt chaát oâ nhieãm daïng khí ñöôïc choïn 
phuï thuoäc vaøo tính chaát cuûa töøng loaïi khí caàn kieåm soaùt. Nhìn chung, kyõ thuaät xöû lyù 
chaát oâ nhieãm daïng khí bao goàm caùc loaïi sau ñaây: haáp thuï, haáp phuï, thieâu ñoát, sinh học 
vaø ngöng tuï.  Maëc duø nhöõng thieát bò duøng trong phöông phaùp ñoù ñöôïc thieát keá phuïc vuï 
cho vieäc haïn cheá ñoä phaùt thaûi cuûa caùc khí cô baûn, nhöng ñoâi khi noù cuõng coù taùc duïng 
laøm haïn cheá maøu saéc khí thaûi cuõng nhö haïn cheá löôïng buïi sinh ra. Trong khuoân khoå 
cuoán saùch naøy taùc giaû chæ giôùi thieäu nguyeân lyù laøm vieäc cuûa moät soá thieát bò xöû lyù khí 
thaûi maø khoâng ñi saâu vaøo vieäc tính toaùn vaø thieát keá. Caùc noäi dung naøy seõ ñöôïc bieân 
soạn trong moät giaùo trình khaùc – Giaùo trình kyõ thuaät xöû lyù oâ nhieãm khoâng khí. 

a. Haáp thuï khí 
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Nguyeân taéc cô baûn cuûa vieäc haáp thuï khí laø taïo ra moät söï tieáp xuùc giöõa dòng khí 
chứa các chất ô nhiễm vaø các hạt dung dịch hấp thụ thường được phun ra với kích thước 
nhỏ và mật độ lớn. Caùc chất ô nhiễm ñöôïc taùch ra baèng vieäc hoaø tan trong chaát loûng 
haáp thuï hoaëc xaûy ra phaûn öùng hoaù hoïc giöõa chaát oâ nhieãm vaø dung dịch haáp thuï. Trong 
kyõ thuaät haáp thu, dòng khí thường được cho đi ngược chiều với các hạt dung dịch haáp 
thuï với tốc độ hợp lý, thông thường người ta thường chọn vận tốc này trong khoảng 1,0 – 
2,5 m/s. 

Hieäu quaû cuûa caùc quaù trình phuï thuoäc vaøo dieän tích beà maët tieáp xuùc giöõa dòng khí 
vaø các hạt dung dịch hấp thụ, thôøi gian tieáp xuùc, dung dòch haáp thuï, nhiệt độ khí thải, 
hướng chuyển động tương đối của dòng khí và dung môi, tốc độ của dòng khí… 

Dung dòch haáp thuï 

Trong các yếu tố đã nêu ở trên, dung dịch hấp thụ là một trong các yếu tố rất quan 
trọng. Yêu cầu với dung dịch hấp thụ cần phải đạt được: có khả năng hấp thụ được các 
chất ô nhiễm cần xử lý, rẻ tiền, dễ kiếm, dễ bay hơi ở nhiệt độ và áp suất  thấp, độ nhớt 
động lực học thấp, ít hoặc không gây ăn mòn thiết bị. Tuy nhiên khó có loại dung dịch 
hấp thu nào đáp ứng được tất cả các yêu cầu trên, vì thế khi lựa chọn dung dịch người ta 
thường dựa vào khả năng có thể hấp thụ được các loại chất ô nhiễm làm yếu tố quan 
trọng nhất. 

Dung dòch haáp thuï coù theå ñöôïc phaân loaïi nhôø tính phaûn öùng cuûa chuùng, neáu chuùng 
laø hoaù chaát duøng ñeå taùch chaát oâ nhieãm. Ví duï: sulfur dioxit coù theå chuyeån sang maøu 
xanh nhaït do keát hôïp vôùi nöôùc vaø oxit canxi (CaO), cuï theå laø do noù keát hôïp vôùi 
hydroxyt canxi Ca(OH)2, taïo ra daïng muoái sulfat canxi (CaSO4). Chính phaûn öùng naøy 
coù taùc duïng laøm taåy saïch SO2 ra khoûi doøng khí. 

Neáu chæ taùch khí ra do hoøa tan maø khoâng xaûy ra phaûn öùng hoùa hoïc, chaát haáp thuï 
naøy ñöôïc coi nhö laø chaát haáp thuï khoâng phaûn öùng. Nöôùc hoaëc daàu cacbon naëng laø 
những ví duï cho dung dòch haáp thuï khoâng phaûn öùng. 

Loaïi dung dòch haáp thuï ñoù khoâng theå duøng laïi ñöôïc sau khi ñaõ duøng haáp thụ, 
nghóa laø sau haáp thuï phaûi boû ñi, do vaäy goïi chuùng laø dung dòch haáp thuï khoâng taùi sinh. 
Nöôùc laø moät ví duï. Vôùi nhöõng loaïi dung dòch haáp thuï maø thu ñöôïc löôïng khí oâ nhieãm 
nhôø moät taùc ñoäng naøo ñoù nhö thay ñoåi nhieät ñoä dung dòch, thay ñoåi aùp suaát … thì goïi laø 
dung dòch haáp thuï coù theå taùi sinh ñöôïc. Dung dòch haáp thuï coù theå taùi sinh (coù theå söû 
duïng laïi) laø nhöõng dung dòch hoùa chaát ñaét tieàn hoaëc laø nhöõng chaát xuùc taùc, coù theå laø 
hoùa chaát duøng ñeå trung hoøa chaát oâ nhieãm ñeå coù theå chuyeån hoùa chuùng thaønh daïng raén 
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hoaëc loûng roài taùch chuùng ra hoaëc laø nhöõng chaát ñöa theâm vaøo quy trình saûn xuaát ñeå 
taäp trung chaát oâ nhieãm. Moät ví duï cuûa dung dòch haáp thuï coù theå taùi sinh laø tetraclorua 
cacbon (CCl4), döôùi ñieàu kieän aùp suaát thích hợp noù keát hôïp vôùi khí Clo vaø bò cuoán theo 
doøng khí. Tieáp ñoù laø söï khaùc nhau giöõa nhieät ñoä vaø aùp suaát trong thaùp, hai chaát naøy 
ñöôïc taùch ra vaø CCl4 vaø clo töï do coù theå ñöôïc duøng trôû laïi nhö dung dòch haáp thụ. Clo 
coøn coù theå ñöôïc khoâi phuïc trôû veà daïng khí hoaëc loûng ñeå coù theå duøng trong thöông 
maïi. 

 Thieát bò haáp thuï 

Thieát bò haáp thuï laø loaïi thieát bò maø trong baûn thaân noù coù chöùa dung dòch haáp thuï, 
haáp thuï khí ñi qua. Vieäc laép ñaët, thieát keá sao cho coù theå taùch ra ñöôïc moät löôïng khí 
lôùn nhaát töø doøng khí. Sau ñaây laø moät vaøi kieåu thieát bò haáp thuï. 

 1/ Thaùp ñeäm (Hình 6.1)  

Thaùp ñeäm coù daïng moät hình truï ñöùng thaúng, trong noù chöùa ñaày nhöõng haït vaät lieäu 
thích hôïp, coù theå laø haït polyetylen coù daïng hình xoaén oác hoaëc hình vaønh khuyeân, các 
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Hình 6.1. Thaùp haáp thuï kieåu ñeäm  

khâu sứ làm từ đất sét nung với các kích thước khác nhau, ví dụ (50 x 50 x 3), (25 x 25 x 
3) mm được xếp ngẫu nhiên trong thiết bị. 

Vaät lieäu ñeäm phaûi ñaûm baûo khoâng theå gaõy vôõ, phaûi coù troïng löôïng nhoû, không bị 
ăn mòn do hoá chất và tạo ra diện tích bề mặt lớn. Quá trình tiếp xúc giữa dòng khí và 
dung dịch hấp thụ là tiếp xúc dạng màng. Doøng dung dòch haáp thuï baùm treân beà maët cuûa 
lôùp vaät lieäu ñeäm moät lôùp moûng, bôûi vaäy taïo ra moät beà maët tieáp xuùc lôùn giöõa dung dòch 
vaø khí. Thoâng thöôøng doøng dung dòch haáp thuï chaûy qua thaùp laø xaùc ñònh ñöôïc, chuùng 
ñöôïc chaûy töøng gioït moät töø treân ñænh thaùp xuoáng chaân thaùp, trong khi doøng khí thì ñi töø 
chaân thaùp leân ñænh xuyeân qua lôùp vaät lieäu ñeäm. Thaùp haáp thuï ñeäm cuõng coù taùc duïng 
ñeå taùch ra (haït buïi nöôùc kích thöôùc khoaûng 10μm hoaëc nhoû hôn, do ngöng hôi caùc 
phaân töû töø traïng thaùi hôi). Neáu haáp thuï khí, hôi coù tính aên moøn thì vaät lieäu ñeäm phaûi 
coù tính choáng laïi tính aên moøn. Thaùp ñeäm khi vaän haønh thöôøng laøm taêng trôû löïc cuïc boä, 
bôûi vaäy phaûi duøng moät quaït huùt thích hôïp. Một trong các nhược điểm của tháp đệm là 
hay gây hiện tượng “tắc nghẽn” và “sặc” thiết bị do bụi hoặc các chất kết tủa do các phản 
ứng phụ giữa các chất ô nhiễm và dung dịch hấp thụ sinh ra, từ đó làm cho hiệu suất xử 
lý thường không ổn định. Do vậy việc tính toán thiết kế thiết bị này khá phức tạp và cần 
thiết phải khảo sát kỹ thành phần và bản chất của khí thải. Bên cạnh đó việc vệ sinh lớp 
vật liệu đệm cũng cần phải tiến hành thường xuyên để góp phần khắc phục các nhược 
điểm trên. 

2/ Thaùp ñóa  (Hình 6.2)  

 

Hình 6.2. Thaùp ñóa   
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Thaùp ñóa coù daïng hình truï ñöùng thaúng, beân trong coù chöùa moät soá ñóa lôùn hình troøn 
coù ñuïc loã. Dòng khí đi từ dưới lên với vận tốc thích hợp sẽ tạo ra các bọt khí trong lớp 
chaát loûng phía treân ñóa, vì thế quá trình tiếp xúc này thường gọi là quá trình tiếp xúc 
dạng bọt. ÔÛ phía caïnh ñóa coù nhöõng oáng daãn nöôùc nhaèm cung caáp nöôùc töø ñóa naøy sang 
ñóa khaùc. 

Thaùp ñóa neáu nhìn veà khía caïnh thieát keá thì noù coù theå coi nhö laø thaùp ñeäm, khi maø 
chaát loûng haáp thuï coù chöùa nhöõng chaát raén lô löûng hoaëc nhöõng chaát laøm aûnh höôûng tôùi 
tính hoøa tan cuûa caùc chaát khí. Coøn moät lyù do nöõa laø noù raát deã laøm saïch doøng khí vaø coù 
theå ñieàu chænh toác ñoä doøng chaát loûng haáp thuï baèng tay. Khi caàn coù taùc duïng nhieät ñeå 
hoøa tan caùc khí thì thaùp ñóa laø thích hôïp do noù deã daøng laép ñaët theâm heä thoáng laøm 
laïnh. Tuy nhieân, giaù thaønh ñaàu tö trang bò thaùp ñóa lôùn hôn ñaàu tö  trang bò thaùp ñeäm. 
Hiệu suất xử lý của tháp đĩa phụ thuộc rất nhiều vào lớp bọt khí sinh ra trên các đĩa. Vì 
vật việc giữ ổn định chiều cao lớp dung dịch hấp thụ trên đĩa, vận tốc dòng khí…, là yếu 
tố rất quan trọng. Quá trình này cũng giống tương tự như trong tháp  sủi bọt. Điều khác 
biệt giữa tháp sủi bọt và tháp đĩa là người ta thay các đĩa bằng các các tấm đục lỗ hay còn 
gọi là các đĩa sủi bọt. Chiều cao thích hợp của lớp dung dịch hấp thụ trong các thiết bị 
này nằm trong khoảng 10 – 12 cm. Nhược điểm của hai loại tháp trên là thường hay tắc 
nghẽn các lỗ trên đĩa do bụi dẫn đến phá vỡ cấu trúc lớp bọt khí trên đĩa làm ảnh hưởng 
đến chế độ làm việc ổn định của thiết bị. 

3/ Thaùp phun (thùng rửa khí rỗng) Hình 6.3  

Thaùp phun coù daïng truï ñaët thaúng ñöùng, ñöôïc söû duïng döïa treân nguyeân taéc taïo ra 
söï tieáp xuùc trực tiếp giöõa caùc chaát oâ nhieãm vaø các hạt dung dịch hấp thụ được phun ra 
dưới dạng các hạt nhỏ và mật độ lớn. Dung dòch haáp thuï ñöôïc phun ngược chiều với 
doøng khí boác leân, taïo ra moät söï hoãn loaïn trong doøng khí. Trong tröôøng hôïp ñaëc bieät 
khi muoán hoøa tan vôùi toác ñoä cao caùc thaønh phaàn trong doøng khí, ta taùc duïng moät löïc ly 
taâm leân doøng khí, ñoàng thôøi phun dung dòch haáp thuï vaøo trong doøng khí taïo ra moät toác 
ñoä tieáp xuùc giöõa doøng khí vaø chaát loûng lôùn nhaát coù theå ñöôïc. Thaùp phun coøn coù taùc 
ñoäng laøm taùch ra nhöõng haït chaát loûng coù kích thöôùc lôùn hôn 10 μm vaø thaùp cuõng coù 
theå duøng ñeå xöû lyù buïi. Ưu điểm của loại thiết bị này là cấu tạo và vận hành đơn giản, gia 
thành thấp hơn tháp đệm và tháp đĩa, hiệu suất  khá ổn định nhưng thường rất thấp và tiêu 
hao dung dịch hấp thụ lơn hơn các loại thiết bị trên. 
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Hình 6.3. Thaùp phun (thùng rửa khí rỗng) 

 

4/ Loïc baèng phun chaát loûng  (Hình 6.4)  

Thieát bò gồm hai đơn nguyên, dung dòch haáp thuï ñöôïc ñöa vaøo moät đơn nguyên töø 
phía ñænh baèng caùch phun maïnh xuoáng doøng khí, khí thaûi ñöôïc ñi vaøo töø phía hoâng 
thieát bò. Nhöõng haït dung dòch haáp thuï nhoû mòn ñöôïc phun vaøo laøm giöõ laïi caùc haït buïi 
nhoû, bôûi vaäy laøm taêng theâm hieäu quaû loïc. Caùc khí saïch ñöôïc thoaùt ra ôû đơn nguyên 
coøn laïi. 
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Hình 6.4. Thieát bò röûa khí baèng phun nöôùc 

 5/ Thuøng rung ñoâïng  (Hình 6.5)  

Trong thuøng coù chöùa moät thieát bò khuaáy ñoäng, khi ñöa dung dòch haáp thuï vaøo seõ 
laøm xáo trộn doøng khí; trong thuøng coøn coù caùc ñóa ngaên cuõng coù taùc duïng laøm xáo trộn 
doøng khí. Chính söï chuyeån ñoäng xáo trộn  cuûa doøng khí naøy taïo ñieàu kieän cho dung 
dòch haáp thuï toát caùc khí cuõng nhö buïi oâ nhieãm. 
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Hình 6.5. Thuøng rung ñoäng  

Moät vaøi vaán ñeà ñaùng löu yù khi söû duïng taát caû caùc thieát bò haáp thuï laø nhieät ñoä dung 
dòch luoân phaûi giöõ thaáp hôn 100oC, nhaèm giöõ cho dung dòch haáp thuï luoân ñöôïc giöõ ôû 
traïng thaùi loûng. Mặt khác ở nhiệt độ khí thải cao hiệu suất hấp thụ rất kém, do đó làm 
nguội khí thải trước khi đưa vào tháp hấp thụ là rất cần thiết. Dung dịch hấp thụ cần được 
bổ sung thường xuyên trong quá trình xử lý nếu có tuần hoàn dung dịch. Dung dòch haáp 
thuï sau khi ñaõ haáp thuï quaù nhieàu thì phaûi thay thế hoaëc phaûi hoàn nguyên để  taùch chaát 
oâ nhieãm, ñeà phoøng tröôøng hôïp khi chaát oâ nhieãm trong dung dòch ñaït tôùi traïng thaùi quaù 
baõo hoøa chuùng seõ ñöôïc chuyeån sang daïng chaát oâ nhieãm khaùc. 

b. Haáp phuï khí 

Haáp thuï khí nhö ñaõ noùi tröôùc ñaây, laø döïa treân cô sôû khí phaûn öùng vôùi chaát loûng 
haáp thuï. Noù ñöôïc thöïc hieän khi maø caùc phaàn töû hoaëc caùc nguyeân töû ñöôïc taùch ra do cô 
cheá haáp thuï vaät lyù, hoaù hoïc hoaëc ñoàng thôøi xaûy ra caû hai quaù trình. Haáp phuï khí  laø 
döïa treân cô sôû caùc khí bò caùc chaát raén haáp phuï. Noù ñöôïc thöïc hieän khi caùc phaân töû 
hoaëc nguyeân töû caàn haáp phuï ñöôïc taäp trung chæ ôû treân beà maët cuûa chaát raén hoaëc trong 
caùc mao quaûn cuûa chaát raén. Haáp phuï khí döïa treân nguyeân taéc doøng khí tieáp xuùc tröïc 
tieáp khi chuyeån ñoäng xuyeân qua lôùp chaát raén haáp phuï chöùa trong moät thieát bị. Chaát 
haáp phuï coù theå laø nhöõng chaát maø coù tính chaát lyù hoïc hoaëc hoùa hoïc töï nhieân, ví duï than 
hoaït tính, caùc haït xilicagen… 

Hieäu quaû cuûa thieát bò phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá. Chaát haáp phuï lyù hoïc seõ haáp 
phuï ôû ñieàu kieän nhieät ñoä vaø aùp suaát thaáp cuûa hoãn hôïp hai pha khí - raén. Traùi laïi, chaát 
haáp phuï hoùa hoïc thì ñöôïc thöïc hieän chæ khi khí ñoù baùm ñöôïc treân beà maët chaát haáp phuï. 
Hôn nöõa, moät phaàn töû bò haáp phuï lyù hoïc coù theå ñöôïc taùch ra maø khoâng bò thay ñoåi tính 
chaát khi giaûm aùp suaát, giöõ nhieät ñoä so vôùi thôøi ñieåm laáy maãu. Ñeå taùch lôùp chaát oâ 
nhieãm bò haáp phuï bôûi tính chaát hoùa hoïc thì cöïc kyø khoù. Ranh giôùi giöõa khí bò haáp phuï 
vaø chaát raén haáp phuï laø raát quan troïng ñeå xaùc ñònh taùc ñoäng qua laïi giöõa chuùng. Bôûi 
vaäy ñieàu thieát thöïc laø phaûi taïo neân moät dieän tích beà maët cuûa caùc chaát raén haáp phuï lôùn 
tôùi möùc coù theå ñöôïc. Chaát raén haáp phuï caàn ñöôïc löïa choïn döïa treân khí oâ nhieãm caàn 
haáp phuï. 

Moät vaøi loaïi chaát haáp phuï thöôøng chæ taùch caùc chaát khí oâ nhieãm, caùc khí ñaõ ñöôïc 
haáp phuï baùm treân beà maët chaát raén theo moät traät töï nhaát ñònh, sau khi taùch khí ñaõ haáp 
phuï ra thì coù theå phuïc hoài ñöôïc khaû naêng haáp phuï caùc chaát oâ nhieãm. Trong tröôøng hôïp 
khoâng thöïc hieän ñöôïc vieäc tieát kieäm veà maët kinh teá laø taùch rieâng chaát haáp phuï vaø khí 
ra thì phaûi saép xeáp sao cho chuùng toàn taïi ôû traïng thaùi hoãn hôïp. Chaát haáp phuï sau quaù 
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trình söû duïng seõ giaûm hieäu quaû haáp phuï caàn phaûi ñöôïc thay theá (thaûi boû) hoaëc hoaøn 
nguyeân chuùng. Quaù trình hoaøn nguyeân thöôøng ñöôïc hieän baèng caùch “nhaû haáp” baèng 
hôi nöôùc ôû nhieät ñoä vaø aùp suaát cao sau ñoù saáy khoâ vaø taùi söû duïng.  

Chaát haáp phuï 

 Chaát haáp phuï (loaïi duøng trong coâng nghieäp) nhìn chung, laø haáp phuï ñöôïc caû khí 
voâ cô vaø khí höõu cô. Tuy nhieân, döïa vaøo nhöõng tính chaát ñaëc tröng vaø nhöõng tính chaát 
lyù hoïc maø coù theå aùp duïng moät hoaëc nhieàu loaïi chaát haáp phuï cho töøng tröôøng hôïp ñaëc 
bieät cuï theå. Ví duï nhoâm hoaït tính, silicagen, phaân töû roãng (chaát toång hôïp, silicat, 
zeolit) seõ haáp thuï hôi nöôùc töø trong hoãn hôïp hôi nöôùc vaø chaát oâ nhieãm höõu cô. Alumin 
vaø silicagen ñöôïc duøng trong coâng nghieäp nhö laø moät chaát huùt aåm. Boâxit ñöôïc duøng ñeå 
xöû lyù hôi daàu moû vaø huùt aåm. Than hoaït tính thích hôïp haáp phuï hôïp chaát höõu cô khoâng 
phaân cöïc, caùc phaàn töû nöôùc thì coù tính phaân cöïc cao taïo ra söùc huùt maïnh cho töøng 
phaàn töû, taïo ra moät söï taùc ñoäng laãn nhau treân beà maët phaân töû caùc bon khoâng phaân cöïc. 
Keát quaû laø moät löôïng lôùn caùc phaàn töû höõu cô phaân cöïc keùm bò haáp phuï bôûi cacbon. 
Than hoaït tính laø loaïi ñöôïc duøng thoâng duïng nhaát ñeå haáp phuï caùc hôi chaát höõu cô hoøa 
tan (than hoaït tính hoaëc than cuûi ñöôïc taïo ra töø vieäc ñoát thieáu khí ôû nhieät ñoä cao, nhö 
vaäy phaàn töû caùc bon chæ chaùy theo caùch taïo ra caáu truùc roãng trong phaân töû vaø taïo neân 
moät dieän tích beà maët roäng lôùn). Than hoaït tính laø chaát ñöôïc söû duïng laøm chaát haáp phuï 
nhieàu nhaát. Ngoaøi ra coù theå keå ñeán moät soá loaïi chaát haáp phuï khaùc nhö silica gen … 

Thieát bò haáp phuï 

Treân hình 6.6 laø thieát bò maø beân trong noù coù chöùa nhöõng chaát raén haáp phuï. Moät 
vaøi loaïi thieát bò haáp phuï ñöôïc giôùi thieäu sô löôïc sau ñaây. 

1/ Thieát bò vôùi lôùp haáp phuï moûng 

Duøng than cuûi hoaït tính laøm chaát haáp phuï theo lôùp moûng (ñoä daøy khoaûng 12 – 15 
cm) ñöôïc giöõ laïi bôûi moät löïc cô hoïc, bôûi vì khaû naêng choáng laïi löïc ñaåy cuûa doøng khí 
raát yeáu. Chaát haáp phuï coù theå ñöôïc ñöïng treân nhöõng ñóa daïng löôùi hoaëc laø nhöõng phaàn 
töû cöùng. Thieát bò haáp phuï moûng thöôøng ñöôïc aùp duïng ñeå loïc saïch löôïng döôõng khí caáp 
vaøo cho nhöõng caên hoä. Khoâng khí trong khí quyeån, maëc duø löôïng chaát oâ nhieãm thaûi 
vaøo laø raát lôùn, nhöng tính pha loaõng cuûa khí quyeån cuõng raát toát, bôûi vaäy noàng ñoä chaát 
oâ nhieãm trong khí quyeån thöôøng laø raát nhoû (daïng veát). Toác ñoä haáp phuï cuûa loaïi thieát 
bò naøy nhanh, löôïng chaát oâ nhieãm khoâng theå nhanh choùng taäp trung treân beà maët chaát 
haáp phuï, ñuû ñeå laøm giaûm hieäu quaû haáp phuï cuûa lôùp haáp phuï moûng. 

2/ Thieát bò vôùi lôùp haáp phuï daøy 
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Söû duïng than cuûi laøm chaát haáp phuï vôùi ñoä daøy lôùn hôn ½ inch (khoaûng 12 cm), 
vôùi ñoâï daøy naøy seõ ñuû söùc giöõ ñöôïc moät khoaûng troáng toái thieåu vaø thöôøng laøm ñôn giaûn 
hôn lôùp haáp phuï moûng, deã daøng xaùc ñònh löôïng than hoaït tính söû duïng. Thieát bò haáp 
phuï vôùi lôùp daøy seõ ñöôïc söû duïng ôû nhöõng nôi coù yeâu caàu söû duïng ñöôïc trong thôøi gian 
daøi, ít phaûi thay ñoåi lôùp haáp phuï. Ví duï duøng ñeå loïc saïch caùc khí thaûi töø caùc oáng thaûi 
cuûa caùc loø söôûi duøng trong nhaø, möùc ñoä taäp trung chaát oâ nhieãm cao. Vieäc haáp phuï chaát 
oâ nhieãm treân beà maët lôùp haáp phuï laø quaù nhanh so vôùi haáp phuï lôùp moûng, do vaäy  
khoâng bò bít kín caùc loã hoång. 

Hình 6.6: Thieát bò haáp phuï baèng than hoaït tính  

3/ Moät soá loaïi khaùc 

Coù theå bao goàm caû hai loaïi chaát haáp phuï trong moät hình truï ñöùng hoaëc trong moät 
hình truï naèm ngang; moät lôùp haáp phuï chuyeån ñoäng ñöôïc chöùa trong moät tang troáng 
quay. Moãi hình thöùc thích hôïp vôùi töøng tröôøng hôïp cuï theå. 

ÖÙng duïng cuûa thieát bò haáp phuï:  
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Bao goàm moät soá caùc öùng duïng sau:  

- Thu hoài röôïu ñaúng propyl töø caùc quaù trình cheá bieán nöôùc cam - quyùt; 

- Thu hoài metylclorua töø caùc nhaø maùy saûn xuaát phim aûnh; 

- Thu hoài hôi röôïu etyl töø caùc loø naáu röôïu Whisky; 

- Laøm saïch khí thaûi töø caùc oáng khoùi nhaø beáp; 

- Laøm saïch chaát baån coù trong khoâng khí khi cung caáp döôõng khí cho phoøng moå hoaëc 
phoøng ñieàu khieån ñieän. 

c. Thieâu ñoát khí thaûi  

Coù nhieàu caùc hôïp chaát oâ nhieãm khoâng theå xöû lyù baèng phöông phaùp haáp thuï, haáp 
phuï hoaëc coù hieäu suaát raát thaáp khi aùp duïng caùc bieän phaùp naøy. Thoâng thöôøng ñoù laø 
caùc chaát höõu cô khoù phaân huûy, chuùng thöôøng coù caáu taïo maïch voøng khaù phöùc taïp ví duï 
dioxyn, furan, caùc hôïp chaát dung moâi töø caùc quaù trình sôn, … Ñeå xöû lyù caùc chaát oâ 
nhieãm naøy, phöông phaùp thieâu ñoát laø thích hôïp nhaát.  

Ñeå cho quaù trình chaùy ñöôïc hoaøn toaøn, phaûi coù ñuû löôïng oâxy cung caáp cho quaù 
trình chaùy, nhieät ñoä, söï xaùo troän, thôøi gian chaùy phuø hôïp. 

+ OÂxy: laø yeáu toá raát caàn cho quaù trình chaùy xaûy ra. Nhöõng saûn phaåm cuoái cuøng 
cuûa quaù trình chaùy phuï thuoäc vaøo vieäc cung caáp oâxy. Ví duï khi metal chaùy maø khoâng 
ñuû oâxy chuùng seõ taïo ra daïng cacbon raén vaø daïng buïi khoùi vaø boà hoùng. Neáu ñuû oâxy, 
cacbon seõ chaùy hoaøn toaøn vaø taïo ra cacbon dioxit. 

+ Nhieät ñoä chaùy: phaûi luoân luoân giöõ ôû nhieät ñoä boác chaùy (nhieät ñoä ñeå gia nhieät 
cho quaù trình chaùy phaûi lôùn hôn nhieät ñoä boác chaùy, ñuû ñeå buø vaøo löôïng nhieät maát maùt 
do toån thaát nhieät ra xung quanh). Nhieät ñoä chaùy cuûa quaù trình chaùy vaät chaát thöôøng 
theo moät khoaûng roäng. Ví duï: sulfur 470 oF, metan 1.170 - 1380 oF, CO 1.130 - 1.215 
oF. Lôùp caùch nhieät trong loø ñoát ñöôïc thieát keá ñeå choáng thaát thoaùt nhieät ra beân ngoaøi. 
Moät oáng khoùi coù chieàu cao vaø ñöôøng kính oáng khoùi thích hôïp seõ giuùp cho nhieät ñoä khí 
trong oáng khoùi cao hôn nhieät ñoä khoâng khí xung quanh, taïo ñieàu kieän cho vieäc phaùt 
taùn vaøo khí quyeån ñaït tôùi möùc cao nhaát vaøo khí quyeån. 

+ Söï xaùo troän: nhaèm taïo cho hoãn hôïp oâxy vaø vaø doøng khí chöùa chaát oâ nhieãm ñöôïc 
ñoàng ñeàu trong suoát thôøi gian chaùy. Coù theå duøng vaùch ngaên hoaëc voøi phun ñeå taïo ra 
ñoä khuaáy ñoäng caàn thieát. Hình daïng vaø chieàu cao cuûa oáng khoùi cuûa cuõng laø yeáu toá taïo 
ra söï khuaáy ñoäng giuùp cho pha loaõng khoâng khí. 
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+ Thôøi gian chaùy: Hieäu quaû cuûa quaù trình chaùy phuï thuoäc vaøo kích côõ thích hôïp 
cuûa buoàng chaùy. Taêng ñoä cao oáng khoùi, taêng thôøi gian chaùy seõ haïn cheá ñöôïc löôïng 
khoùi boác ra. Thôøi gian chaùy phuï thuoäc vaøo töøng loaïi chaát oâ nhieãm, tuy nhieân thôøi gian 
toái thieåu löu khí trong buoàng ñoát laø 2 giaây seõ ñaûm baûo cho quaù trình phaân huûy caùc chaát 
oâ nhieãm ñeå chuyeån chuùng veà caùc chaát ít bò oâ nhieãm hay deã xöû lyù hôn laø CO2 vaø hôi 
nöôùc. 

Quaù trình chaùy caùc chaát oâ nhieãm caàn cung caáp theâm naêng löôïng töø quaù trinh ñoát 
nhieân lieäu. Caùc loaïi nhieân lieäu thöôøng söû duïng cho caùc loø ñoát laø daàu FO, DO hoaëc gas. 
Thaønh phaàn cuûa caùc loaïi nhieân lieäu raén, loûng, khí haàu heát ñeàu chöùa C, H, O, S, ñoä tro 
(A) vaø hôi nöôùc (W),  khi chaùy seõ taïo ra buïi, CO2, CO, SO2 vaø H2O vaø saûn phaåm 
khoâng chaùy HC.  

Neáu taäp hôïp caùc yeáu toá nhö oxy, thôøi gian chaùy, ñoä khuaáy ñoäng, nhieät ñoä chaùy 
ñöôïc cung caáp thích hôïp thì 1 lb (450 g) cacbon chaùy sinh ra naêng löôïng 14.600 Btu, 
ñoát chaùy 1 lb hydro seõ sinh ra moät löôïng nhieät aån trong hôi nöôùc töông ñöông vôùi 
62.000 Btu. Ñoát chaùy 1 lb sulfur sinh ra saûn phaåm sulfur dioxt töông ñöông vôùi 4.050 
Btu. Ñieàu ñoù chæ cho ta thaáy raèng trong thaønh phaàn cuûa than ñaù, sulfur khi chaùy chæ taïo 
ra moät naêng löôïng raát nhoû. Bôûi vaäy vieäc laøm saïch sulfur tröôùc khi ñoát nhieân lieäu cuõng 
laøm giaûm naêng löôïng phaùt ra khoâng ñaùng keå. Hôn nöõa, taùch sulfur ra khoûi than ñaù laøm 
cho quaù trình chaùy cuûa cacbon deã daøng hôn, ñoàng thôøi giaûm löôïng chaát oâ nhieãm do 
sulfur oxit. Caùc quaù trình chaùy coù theå phaân loaïi ra nhö chaùy trong loø ñoát, chaùy töï do 
nhôø ngoïn löûa, chaùy nhôø xuùc taùc. 

+ Loø ñoát chaùy:  

Thoâng thöôøng caùc loø ñoát khí thaûi thöôøng keát hôïp vôùi caùc quaù trình xöû lyù chaát thaûi 
raén baèng phöông phaùp ñoát, ñoâi khi chuùng cuõng coù theå chæ söû duïng ñeå ñoát caùc loaïi khí 
thaûi sinh ra. Do vaäy loø ñoát coù theå ñöôïc thieát keá daïng loø moät hoaëc hai caáp.  

Vôùi caùc loø ñoát söû duïng ñeå ñoát chaát thaûi nguy haïi ôû buoàng ñoát sô caáp caùc chaát thaûi 
nguy haïi seõ ñoát chaùy caùc chaát thaûi raén nguy haïi vaø saûn phaåm cuûa chuùng laø buïi, caùc 
loaïi khí gas coù theå chaùy ñöôïc. ÔÛ buoàng ñoát sô caáp thöôøng aùp duïng quaù trình ñoát nhieät 
phaân vôùi nhieät ñoä khoảng 450 – 600 0C. Doøng khí chöùa caùc khí gas seõ ñöôïc thieâu ñoát ôû 
buoàng ñoát thöù caáp vôùi nhieät ñoä trong khoaûng 1.000 – 1.2000C ñeå phaân huûy heát caùc 
chaát oâ nhieãm caàn xöû lyù. Thôøi gian löu khí trong buoàng thöù caáp toái thieåu laø 2 giaây.  
Hình 6.7 giôùi thieäu sô ñoà ñôn giaûn cuûa moät buoàng ñoát khí thaûi, thöïc chaát ñaây laø quaù 
trình oâxy hoùa nhôø taùc duïng cuûa nhieät. 
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Hình 6. 7: OÂxy hoùa nhôø nhieät  

Khí oâ nhieãm sau khi ñöôïc oâxy hoùa ôû nhieät ñoä cao seõ trôû neân saïch vaø ñöôïc thaûi 
vaøo trong khí quyeån. Loaïi loø ñoát naøy thöôøng sinh ra ngoïn löûa maøu vaøng, trong hình 6.8 
coù trình baøy kyõ thuaät naøy. 

Loø ñoát cuõng coù theå ñöôïc duøng ñeå xöû lyù methyl mercaptan, H2S, muøi methyl sulfid 
töø trong caùc quaù trình cheá bieán boät giaáy, xöû lyù hôi sôn, hôi vani töø caùc noài naáu, muøi 
sinh ra töø rang caø pheâ, hôi buïi töø caùc loø söôûi trong gia ñình. Trong loø söôûi nhieân lieäu 
ñoát phuï ñöôïc söû duïng laøm chaát taùc ñoäng cho xaûy ra quaù trình chaùy hoaøn toaøn doøng khí 
boác leân vaø duøng moät buoàng laéng ñeå thu hoài löôïng buïi sinh ra. Hình 6.9, 6.10 trình baøy 
nhöõng khoang ñoát, nhieân lieäu phuï vaø buoàng laéng. 

+ Ñoát chaùy baèng löûa: Ñoâi khi coù tröôøng hôïp thích hôïp vôùi ñoát tröïc tieáp, noù ñöôïc 
thöïc hieän baèng caùch hoøa troän tröïc tieáp khí caàn ñoát vaø khoâng khí roài ñoát baèng löûa. Moät 
thieát bò ñaùnh löûa ñaët treân ñænh cuûa oáng khoùi ñöôïc duøng ñeå ñaùnh löûa. Ngoïn löûa ñöôïc 
hình thaønh khi oâxy trong khoâng khí xung quanh ñöôïc tieáp xuùc vôùi khí hydrocacbon 
khueách taùn tôùi. Loaïi naøy aùp duïng cho taát caû caùc nhaø maùy cheá bieán coù phaùt sinh ra 
hydrocacbon, hydro, amoniaéc, hydroxyanua hoaëc moät soá loaïi chaát khaùc. Vôùi moät vaøi 
loaïi chaát khaùc tuyø thuoäc vaøo möùc ñoä nguy hieåm, caàn phaûi ñöôïc kieåm tra tröïc tieáp  
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Hình 6.8. Ñoát tröïc tieáp  

 

nhaèm phaùt hieän kòp thôøi ñeå baûo veä cho coäng ñoàng con ngöôøi vaø ñoäng, thöïc vaät.   

Ñoát chaùy tröïc tieáp nhôø ngoïn löûa laø caùch toát nhaát ñeå xöû lyù chaát oâ nhieãm. Hình 6.11 
minh hoaï cho phöông thöùc ñoát naøy. 

 + Ñoát xuùc taùc: laø caùch ñoát löôïng khí boác ra ôû nhieät ñoä thaáp, caùch naøy ñöôïc 
duøng khi khí phaûi ñoát coù nhieät ñoä thaáp vaø saïch, töùc laø khí chæ chöùa hôi vaø chaát oâ nhieãm 
coù theå chaùy (maø haàu nhö khoâng chöùa buïi). 
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Hình 6.9. OÁng thaûi loø söôûi  

Quaù trình ñoát chaùy khí thöôøng ôû khoaûng nhieät ñoä 350 – 450 0C, coù theå ñoát chaùy 
tröïc tieáp hoaëc thoâng qua chaát xuùc taùc. Veà nhieät ñoä thì noù laøm taêng vaø ñaåy maïnh quaù 
trình oâxy hoùa baèng caùch ñoát chaùy hoaëc phaù huûy caùc yeáu toá caàn thieát coù trong khí. Chaát 
xuùc taùc coù taùc duïng ñaåy maïnh quaù trình oâxy hoùa caùc chaát chaùy trong doøng khí vaø coù 
theå laøm giaûm thaáp nhieät ñoä yeâu caàu, kyõ thuaät naøy ñoøi hoûi moät möùc ñoä tieâu thuï nhieân 
lieäu chaäm. Hôïp kim platin, moät vaøi loaïi oxit hoaëc vanadi pentoxit laø nhöõng loaïi 
thöôøng duøng laøm chaát xuùc taùc, nhôø coù chuùng maø chæ caàn moät nhieät ñoä thaáp cuõng ñuû 
thöïc hieän quaù trình chaùy. Moät vaøi öùng duïng cuûa kyõ thuaät naøy laø ñoát hoãn hôïp khí töø 
quaù trình in thaïch baûn, phun sôn, nhaø maùy saûn xuaát acid nitric, nhaø maùy cheá bieán daàu 
môõ, chaát beùo. Hình 6. 11 vaø 12 minh hoïa heä thoáng ñoát chaùy xuùc taùc. 
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      Hình 6.10. Đốt cháy nhiên liệu phụ trên mái (dùng cho các ống khói lò sưởi) 
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6.1.4. Caùc heä thoáng kieåm soaùt oâ nhieãm khaùc 

Trong caùc kho chöùa caùc thuøng daàu löûa, nôi coù nhieàu daàu bay hôi, coù theå thu hoài 
vaø ngöng tuï hôi hydrocacbon vaøo moät thuøng ñöôïc treo treân maùi, nhaèm ngaên chaën 
chuùng lan toaû vaøo trong khí quyeån. 

 Trong vieäc kieåm soaùt muøi, vieäc bao kín vaø trung hoøa coù theå ñöôïc thöïc hieän baèng 
caùch theâm vaøo moät yeáu toá thích öùng vôùi muøi, ñuû ñeå aùt heát muøi ôû noàng ñoä cao hoaëc 
troän hai loaïi muøi coù noàng ñoä töông ñöông, do ñoù chuùng seõ töï khöû nhau. Moät ñieàu ñaùng 
löu yù laø muøi duøng ñeå trung hoøa phaûi laø khoâng ñoäc, khoâng gaây chaùy, khoâng gaây dò öùng 
hoaëc aên moøn. Ví dụ, khi muoán aùt muøi cho xöû lyù nöôùc thaûi ngöôøi ta phun vani vaøo, hôi 
vani seõ thay theá vò trí cuûa hôi H2S vaø metal. 

Hình 6.11. Loaïi phun khí ñoát chaùy  
 

Coù nhieàu chaát coù theå gaây ra muøi toàn taïi ôû daïng loûng trong ñieàu kieän khoâng khí xung 
quanh. Laøm laïnh hôi coù theå xöû lyù ñöôïc nhöõng muøi do laøm ngöng tuï caùc hôi. Trong caùc 
loø taùi cheá vaø caùc cô sôû nghieàn thöïc phaåm coù theå öùng duïng cuûa kyõ thuaät naøy. Nhieàu 
loaïi khí höõu cô vaø hôi sinh ra caùc muøi coù theå ñöôïc khöû bôùt muøi baèng vieäc taïo ra quaù 
trình  oâxy hoùa laøm chuyeån chuùng sang daïng coù ít muøi hôn, hoùa chaát duøng laøm chaát oâxy 
hoùa laø clo, ozon, thuoác tím (KMnO4). 
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Hình 6.12: Quaù trình ñoát chaùy xuùc taùc  

Bieän phaùp khöû muøi trong caùc nhaø maùy cheá bieán caùc loaïi thòt coù theå öùng duïng bieän 
phaùp xöû lyù muøi baèng phöông phaùp oâxy hoùa nhôø hoaù chaát. 

Nhöõng phöông phaùp toång quaùt duøng ñeå kieåm soaùt cho töøng nguoàn oâ nhieãm khí töø 
caùc nguoàn coá ñònh, bao haøm caû caùc kyõ thuaät thöôøng söû duïng ñöôïc lieät keâ ñeå tham 
khaûo ôû cuoái chöông naøy. 

6.2. THIEÁT BÒ VAØ KYÕ THUAÄT KIEÅM SOAÙT OÂ NHIEÃM BUÏI 

Ñeå kieåm soaùt oâ nhieãm buïi, ngoaøi caùc bieän phaùp veà quaûn lyù nhö: thay ñoåi nguyeân 
lieäu, nhieân lieäu, thöïc hieän ñuùng caùc quy trình vaän haønh thieát bò vaø giaûm coâng suaát cuûa 
thieát bò, ngöôøi ta thöôøng söû duïng caùc phöông phaùp loïc buïi. Thoâng thöôøng, caùc phöông 
phaùp sau ñöôïc söû duïng khaù phoå bieán: 

- Phöông phaùp loïc buïi khoâ; 

- Phöông phaùp loïc buïi öôùt; 

- Phöông phaùp loïc buïi baèng tónh ñieän; 

Caùc caên cöù ñeå choïn thieát bò:  

Ñeå löïa choïn töøng loaïi thieát bò thu buïi hoaëc thieát bò loïc saïch buïi cần phaûi chuù yù caùc 
ñieàu kieän sau: 

1/ Tính chaát cuûa  buïi: Kích côõ, hình daïng, maät ñoä, ñoä aåm, tính huùt aåm (töùc laø tính 
haáp thuï hoaëc huùt hôi nöôùc), tính daãn ñieän, tính chaùy, tính aên moøn, ñoä maøi moøn vaø tính 
ñoäc cuûa buïi. 

2/ Tính chaát cuûa doøng khí mang buïi: Nhieät ñoä, ñoä chöùa aåm, tính aên moøn, tính 
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chaùy, aùp suaát, ñoä aåm töông ñoái, maät ñoä, tính dính, tính daãn ñieän vaø tính ñoäc cuûa doøng 
khí coù mang theo haït buïi. 

3/ Caùc tieâu chuaån thaûi cuûa nhaø nöôùc ban haønh. 
4/ Yeáu toá phaùt sinh: Toác ñoä sa laéng cuûa buïi theo kích thöôùc haït buïi, löu löôïng 

doøng khí, noàng ñoä buïi, tính chaát hoaït ñoäng cuûa nguoàn lieân tuïc hay giaùn ñoaïn, hieäu quaû 
mong muoán. 

5/ Yeáu toá kinh teá: Chi phi laép ñaët, vaän haønh, duy tu baûo döôõng. 
6/ Hieäu quaû thu buïi: Kích côõ haït buïi coù trong doøng khí laø raát quan troïng cho khaû 

naêng thu buïi cuûa thieát bò thu buïi, hay hieäu quaû thu buïi phuï thuoäc kích côõ haït buïi vaø ñoä 
phaân taùn. Ví duï, vôùi loaïi buïi lôùn coù theå coù hieäu quaû toát vôùi caùc loaïi thieát bò söû duïng 
löïc troïng tröôøng ví duï buoàng laéng buïi, traùi laïi vôùi thieát bò loïc buïi tuùi vaûi thì thích hôïp 
vôùi caùc haït buïi nhoû nhöng laïi nhanh bò bít kín hôn laø vôùi nhöõng haït buïi lôùn. 

6.2.1. Phöông phaùp loïc buïi khoâ 

Phöông phaùp loïc buïi khoâ thöôøng duøng ñeå thu hoài caùc loaïi buïi coù theå taän duïng laïi 
hoaëc taùi cheá. Ví duï caùc loaïi buïi thuoác taây, caùm, buïi goã… Caùc thieát bò söû duïng trong 
phöông phaùp loïc khoâ bao goàm: buoàng laéng buïi, xyclon, loïc tuùi vaûi vaø thieát bò quaùn 
tính. 

a. Buoàng laéng buïi  

Laø moät buoàng kín trong ñoù vaän toác doøng khí chöùa haït buïi giaûm tôùi moät giaù trò naøo 
ñoù, ñuû ñeå cho caùc haït buïi, haït söông laéng taùch ra khoûi doøng khí baèng troïng löïc. Thieát 
bò naøy haàu heát coù hieäu quaû vôùi nhöõng haït buïi thoâ (kích thöôùc lôùn hôn 40 μm), kích 
thöôùc haït caøng lôùn thì hieäu quaû caøng cao. Bôûi vì thieát bò naøy söû duïng coù hieäu quaû vôùi 
moät loaïi kích thöôùc haït nhaát ñònh, neân noù khoâng coù yù nghóa khi söû duïng ñeå thu nhöõng 
haït buïi nhoû. Buoàng laéng thöôøng duøng ñeå taùch nhöõng haït buïi thoâ tröôùc, tieáp ñoù laø ñöa 
thieát bò khaùc coù hieäu quaû cao hôn ñeå taùch nhöõng haït buïi nhoû ví duï tuùi vaûi, xyclon.  
Moät vaøi öùng duïng thieát bò naøy laø duøng trong loø voâi, loø ñoát vaø caùc nhaø maùy cheá bieán 
thöùc aên gia suùc. 

b. Cyclon (Hoaëc thieát bò loïc buïi ly taâm) 

Thieát bò bao goàm moät hình truï vôùi moät ñöôøng oáng daãn khí coù laãn buïi vaøo thieát buïi 
theo ñöôøng tieáp tuyeán vôùi hình truï vaø moät ñöôøng oáng taïi truïc thieát bò duøng ñeå thoaùt 
khí saïch ra. Vaän toác cuûa doøng khí ñi vaøo thöôøng naèm trong khoaûng 17 – 25 m/s seõ taïo 
ra doøng khoâng khí xoaùy vôùi löïc ly taâm raát lôùn laøm cho caùc haït buïi giaûm ñoäng naêng, 
giaûm quaùn tính khi va ñaäp vaøo thaønh thieát bò vaø laéng xuoáng phía döôùi. Phía döôùi laø 
moät ñaùy hình noùn vaø moät pheãu thích hôïp ñeå thu buïi vaø laáy buïi ra. Doøng khí coù chöùa 
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buïi ñöôïc söï trôï giuùp cuûa quaït, laøm cho chuùng chuyeån ñoäng xoaùy trong voû hình truï vaø 
chuyeån ñoäng daàn xuoáng tôùi phaàn hình noùn. Doøng khí chuyeån ñoäng vöôït quaù xuoáng 
phaàn hình noùn, taïo ra moät löïc ly taâm laøm cho haït buïi bò vaêng ra khoûi doøng khí, va 
chaïm vaøo vaùch cyclon vaø cuoái cuøng rôi xuoáng pheãu. Xyclon coù theå ñöôïc söû duïng daïng 
ñôn hoaëc xyclon daïng chuøm töùc laø bao goàm nhieàu xyclon mắc song song vôùi nhau 

    Hình 6.13. Xyclon loïc buïi 

nhaèm laøm taêng hieäu quaû loïc cuûa taäp hôïp thieát bò, caùc thieát bò nhoû do ñöôøng kính thu 
nhoû neân laøm taêng löïc ly taâm taùc duïng leân haït buïi. Vôùi nhöõng cyclon nhoû thì coù moät 
vaøi khoù khaên nhö laø chuùng deã bò bít kín bôûi buïi, vaän toác doøng khí cao khieán chuùng seõ 
deã bò maøi moøn hôn caùc cyclon lôùn. 

Moät vaøi öùng duïng quan troïng cuûa loaïi thieát bò naøy laø trong caùc nhaø maùy xi maêng, 
coâng nghieäp saét theùp, nghieàn luùa gaïo thöïc phaåm, nhaø maùy nhöïa ñöôøng, loïc daàu. Hình 
6.13 trình baøy moät toå hôïp cyclon loïc buïi cô hoïc, chuùng ñöôïc maéc song song. 

c. Heä thoáng loïc tuùi vaûi  

Heä thoáng naøy bao goàm nhöõng tuùi vaûi hoaëc tuùi sôïi ñan laïi, doøng khí coù laãn buïi 
ñöôïc huùt vaøo trong oáng nhôø moät löïc huùt cuûa quaït ly taâm. Nhöõng tuùi naøy ñöôïc ñan laïi 
hoaëc cheá taïo cho kín moät ñaàu. Hoãn hôïp khí buïi ñi vaøo trong tuùi, keát quaû laø buïi ñöôïc 
giöõ laïi trong tuùi. Söû duïng tuùi loïc thì hieäu quaû cao hôn laø vôùi caùc thieát bò loïc cô hoïc. 
Khi tuùi loïc ñöôïc duøng baèng tuùi loïc næ hoaëc caùc sôïi töï nhieân thì caùc haït buïi raát nhoû cuõng 
ñöôïc giöõ laïi. Ñieàu gaây trôû ngaïi ñaùng keå nhaát laø trôû löïc gaây ra do tuùi. Ñeå giaûm bôùt caùc 
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taùc haïi naøy thì coù theå duøng thieát bò loïc tónh ñieän, va chaïm, phaùt taùn vaø laéng troïng löïc 
ñöôïc choïn tuøy theo töøng loaïi buïi thu hoài. 

Buïi caøng baùm nhieàu vaøo caùc sôïi vaûi thì trôû löïc do tuùi loïc caøng taêng. Tuùi loïc phaûi 
ñöôïc laøm saïch theo ñònh kyø, traùnh quaù taûi cho caùc quaït huùt laøm cho doøng khí coù laãn 
buïi khoâng theå huùt vaøo caùc tuùi loïc. Ñeå laøm saïch tuùi coù theå duøng bieän phaùp ruõ tuùi ñeå 
laøm saïch buïi ra khoûi tuùi hoaëc coù theå duøng caùc soùng aâm thanh truyeàn trong khoâng khí 
hoaëc ruõ buïi baèng phöông phaùp ñoåi ngöôïc chieàu doøng khí, duøng aùp löïc hoaëc eùp töø töø. 

Nhöõng loaïi sôiï khaùc nhau vaø söï khaùc nhau veà caùch deät ñöôïc söû duïng tuøy theo 
töøng muïc ñích. Moät vaøi caên cöù ñeå choïn tuùi loïc laø nhieät ñoä nung chaûy, tính khaùng axit 
hoaëc khaùng kieàm, tính choáng maøi moøn, choáng co vaø naêng suaát loïc cuûa caùc loaïi vaûi. 
Thoâng thöôøng, naêng suaát loïc ñöôïc löïa choïn trong khoaûng 80 – 150 m3 khí thaûi cho 1 
m2 vaûi loïc trong moät giôø tuøy theo noàng ñoä buïi vaø thaønh phaàn, tính chaát cuûa buïi.  Moät 
vaøi loaïi sợi thöôøng ñöôïc duøng bao goàm sôiï boâng, sôïi len, nylon, sôïi amiaêng, sôïi 
silicon, sôïi thuûy tinh. 

                              

              Hình 6.14. Lọc bụi túi vải 

 

Thieát bò loïc buïi tuùi vaûi thöôøng ñaët phía sau thieát bò loïc buïi cô hoïc ñeå giöõ laïi nhöõng 
haït buïi nhoû maø quaù trình loïc buïi cô hoïc khoâng giöõ laïi ñöôïc. Khi caùc haït buïi thoâ hoaøn 
toaøn ñaõ ñöôïc taùch ra thì löôïng buïi giöõ trong tuùi seõ giaûm ñi. Moät vaøi öùng duïng cuûa tuùi 
loïc laø trong caùc nhaø maùy ximaêng, loø ñoát, loø luyeän theùp vaø maùy nghieàn nguõ coác. 

6.2.2. Phöông phaùp loïc buïi baèng tónh ñieän 
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Thieát bò laéng tónh ñieän laø söû duïng moät hieäu ñieän theá cöïc cao ñeå taùch buïi, hôi, 
söông, khoùi khoûi doøng khí. Coù boán böôùc cô baûn ñöôïc thöïc hieän laø:  

- Doøng ñieän laøm caùc haït buïi bò ion hoùa; 

- Chuyeån caùc ion buïi töø caùc beà maët thu buïi baèng löïc ñieän tröôøng; 

- Trung hoøa ñieän tích cuûa caùc ion buïi laéng treân beà maët thu; 

- Taùch buïi laéng ra khoûi beà maët thu. Caùc haït buïi coù theå ñöôïc taùch ra bôûi moät aùp löïc 
hay nhôø röûa saïch. 

Thieát bò naøy coù theå thu ñöôïc nhöõng haït buïi raát nhoû (1 - 44 μm) vôùi hieäu quaû raát 
cao coù theå ñaït tôùi 99,99 %. Khi doøng khí chöùa quaù nhieàu buïi chöùa trong noù thì ta ñaët 
moät thieát bò thu buïi cô hoïc phía tröôùc, loïc bôùt löôïng buïi thoâ tröôùc khi loïc baèng thieát bò 
laéng tónh ñieän. Axít, chaát thaûi, nhieät ñoä cao vaø vaät chaát coù tính aên moøn ñeàu coù theå laøm 
hö haïi thieát bò. Thieát bò laéng tónh ñieän ñöôïc öùng duïng trong caùc tröôøng hôïp: thu buïi taïi 
khaâu taùn than ñaù thaønh boät duøng trong nhaø maùy nhieät ñieän, nhaø maùy luyeän theùp, 
nghieàn ximaêng, saûn xuaát giaáy. Hình 6 -15 trình baøy thieát bò laéng tónh ñieän. 

 Hình 6.15. Thieát bò laéng tónh ñieän  

6.2.3. Phöông phaùp loïc buïi öôùt 

Nguyeân taéc cuûa phöông phaùp loïc buïi öôùt laø ngöôøi ta cho doøng khoâng khí coù chöùa 
buïi tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi dung moâi (thöôøng laø nöôùc). Quaù trình tieáp xuùc coù theå ôû daïng 
haït (khi nöôùc ñöôïc phun thaønh caùc haït nöôùc coù kích thöôùc nhoû vaø maät ñoä cao); daïng 
beà maët khi thieát bò coù söû duïng lôùp ñeäm (nöôùc chaûy treân caùc beà maët vaät lieäu ñeäm); 
daïng boït khí khi söû duïng thaùp suûi boït hoaëc thaùp maâm. Caùc haït buïi coù theå keát dính laïi 
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vôùi nhau vaø bò giöõ laïi trong dung moâi nhôø cô cheá va ñaäp, tieáp vaø khueách  taùn coøn doøng 
khoâng khí saïch seõ ñi ra khoûi thieát bò. 

Thieát bò thu buïi öôùt coù theå ñöôïc phaân loaïi döïa vaøo chaát loûng duøng ñeå thu buïi. 
Chaát loûng thu buïi ñöôïc taåm öôùt treân beà maët thieát bò thu, taïo ra moät chaát keát dính coù 
taùc duïng laøm cho caùc haït buïi bò dính laïi khi tieáp xuùc vôùi chuùng, ñöôïc taùch ra khoûi 
doøng khí naèm laïi treân thieát bò thu. Chaát loûng thöôøng xuyeân ñöôïc phun leân beà maët thieát 
bò thu buïi, coøn coù taùc duïng mang löôïng buïi ñaõ taùch ra khoûi doøng khí baùm laïi treân beà 
maët thieát bò thu, mang tôùi moät vò trí naøo ñó nhö laø moät chaát thaûi. Taùc duïng cô baûn cuûa 
loaïi thieát bò naøy laø laøm taêng ñoä lôùn vaø troïng löôïng caùc haït buïi coù kích thöôùc nhoû, bôûi 
vaäy hieäu quaû loïc buïi toát hôn laø caùc thieát bò loïc buïi cô hoïc. Sôû dó caùc haït buïi ñöôïc laøm 
taêng troïng löôïng bôûi vì chuùng coù theå ñöôïc laøm ngaám hôi nöôùc, chuùng ñöôïc taêng kích 
thöôùc bôûi vì chuùng ñöôïc keát dính nhieàu haït buïi nhoû laïi vôùi nhau. Kích thöôùc caùc haït 
buïi cuõng ñöôïc laøm taêng leân khi nhoû caùc haït buïi vaøo trong caùc ñaùm buïi lô löûng. Keát 
quaû laø caùc haït buïi naøy naëng hôn laøm cho chuùng bò tích tuï laïi. 

Taát caû caùc loaïi thieát bò xöû lyù khí thaûi söû duïng dung dòch haáp thuï ñaõ neâu ôû treân ñeàu 
coù theå söû duïng cho muïc ñích xöû lyù buïi baèng phöông phaùp öôùt. Ngoaøi caùc thieát bò ñaõ 
neâu ôû treân chuùng ta coù theå söû duïng moät soá thieát bò sau ñaây ñeå xöû lyù buïi. 

a. Thieát bò röûa khí Ventury 

Thöïc chaát thieát bò röûa khí Ventury laø thieát bò öùng duïng hieäu öùng cuûa oáng taêng toác 
Laval hay coøn goïi laø oáng taêng toác hoãn hôïp. OÁng taêng toác hoãn hôïp bao goàm hai ñoaïn 
oáng ñöôïc noái vôùi nhau baèng moät oáng hình truï coù tieát dieän ngang nhoû nhaát so vôùi caùc 
tieát dieän khaùc hay coøn goïi laø tieát dieän thu heïp cuûa oáng. Ñoaïn ñaàu laø moät hình coân coù 
ñöôøng kính nhoû daàn. Ñoaïn oáng naøy laøm vieäc theo cheá ñoä oáng taêng toác coù tieát dieän nhoû 
daàn. Vaän toác (ω1 m/s) cuûa doøng khí ôû ñaàu vaøo khaù lôùn vaø taêng daàn ñeán ñoaïn thu heïp 
seõ coù toác vaän toác doøng khí baèng toác ñoä aâm thanh trong moâi tröôøng ñaøn hoài (a m/s). ÔÛ 
ñoaïn naøy tieâu chuaån Mach (M = ω/a) seõ nhoû hôn 1.  ÔÛ ñoaïn thöù hai oáng coù tieát dieän 
taêng daàn, nhöng noù vaãn laøm vieäc theo cheá ñoä oáng taêng toác nhöng coù tieát dieän taêng 
daàn. Trong ñoaïn naøy vaän toác  (ω2 m/s) caøng ngaøy caøng taêng vaø lôùn hôn a (m/s), hay 
noùi khaùc ñi, trong ñoaïn naøy M seõ lôùn hôn 1. Taïi ñoaïn thu heïp tieát dieän nöôùc ñöôïc 
cung caáp vaøo, do toác ñoä doøng khí khaù lôùn neân nöôùc ñöôïc ñaùnh tôi thaønh caùc haït söông 
raát mòn, maät ñoä cao vaø chieám toaøn boä khoâng gian cuûa thieát bò. Hieäu suaát cuûa thieát bò 
naøy raát cao coù theå ñaït treân 99 %. Tuy nhieân, tieâu hao naêng löôïng khaù lôùn do phaûi taïo 
aùp löïc vaø vaän toác cuûa doøng khoâng khí ñaàu vaøo khaù lôùn nhö ñaõ trình baøy ôû treân. 

b. Thieát bò loïc buïi öôùt höôùng taâm 
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Theo nghieân cöùu môùi nhaát cuûa taùc giaû giaùo trình naøy thieát bò loïc buïi öôùt höôùng 
taâm laøm vieäc theo nguyeân taéc laø öùng duïng hieäu öùng cuûa doøng khoâng khí xoaùy trong 
khoâng gian heïp ñeå gom buïi taäp trung vaøo giöõa thieát bò. Ñaây laø ñaëc ñieåm raát quan 
troïng vaø chuùng ta ñaõ thaáy raát nhieàu thöïc teá ñoù laø caùc xoaùy loác khoâng khí hoaëc xoaùy 
nöôùc. Vaän toác cuûa chaát loûng trong doøng xoaùy caøng ngaøy caøng taêng vaø tyû leä nghòch vôùi 
tieát dieän cuûa oáng xoaùy. Quaù trình naøy laøm cho caùc haït buïi trong doøng khí chuyeån ñoäng 
vôùi quaõng ñöôøng ñi daøi hôn, thôøi gian tieáp xuùc laâu hôn. Vieäc taïo ra lôùn nöôùc duôùi ñaùy 
thieát bò hôïp lyù keát hôïp vôùi vieäc taïo ra caùc haït söông coù kích thöôùc hôïp lyù (d = 100 ÷ 
300 μm) vaø taäp trung vaøo giöõa nôi coù noàng ñoä buïi cao nhaát seõ cho hieäu suaát raát cao, 
khoâng thua keùm thieát bò Ventury. Thieát bò naøy coù caáu taïo raát ñôn giaûn gioáng nhö moät 
thaùp röûa khí roãng. Ñieàu khaùc bieät ôû ñaây laø doøng khoâng khí ñi vaøo töø beân döôùi vaø taïo 
ra doøng khoâng khí xoaùy vôùi toác ñoä khaù lôùn. Vôùi öu ñieåm hieäu suaát cao, thieát bò laøm 
vieäc raát oån ñònh, giaù thaønh reû vaø vaän haønh ñôn giaûn, thieát bò naøy ñaõ öùng duïng ôû moät soá 
nôi ñeå xöû lyù buïi vaø coù theå öùng duïng cho doøng khí chöùa caû buïi vaø khí ñoäc nhöng vaãn 
cho hieäu suaát cao; ñöông nhieân laø khi ñoù phaûi löïa choïn dung moâi cho thích hôïp vôùi hôi 
khí ñoäc caàn xöû lyù. Thieát bò naøy coù theå traùnh ñöôïc caùc nhöôïc ñieåm thöôøng gaëp cuûa caùc 
thieát bò treân vaø thích öùng cho caùc loaïi buïi vôùi caùc noàng ñoä buïi ñaàu vaøo khaùc nhau. 
Ngoaøi chöùc naêng xöû lyù buïi vôùi hieäu suaát raát cao thieát bò naøy cuõng coù theå söû duïng ñeå 
xöû lyù ñoàng thôøi khí ñoäc coù trong doøng khí. 

6.3. KIEÅM  SOAÙT OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ TÖØ NGUOÀN DI ÑOÄNG 

Trong chöông 1 chuùng ta ñaõ ñeà caäp ñeán oâ nhieãm do giao thoâng vaän taûi gaây ra ôû 
thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø moät soá thaønh phoá khaùc. Noùi ñeán caùc nguoàn di ñoäng töùc laø 
noùi ñeán caùc phöông tieän giao thoâng vaän taûi, do vaäy kieåm soaùt caùc nguoàn di ñoäng töùc laø 
kieåm soaùt caùc phöông tieän giao thoâng vaän taûi. Haàu heát caùc phöông tieän giao thoâng vaän 
taûi ngaøy nay ñeàu söû duïng xaêng hay daàu laøm nhieân lieäu khi hoaït ñoäng. Ngoaøi tieáng oàn 
ra, khí thaûi laø vaán ñeà caàn quan taâm khi kieåm soaùt caùc phöông tieän giao thoâng vaän taûi 
nhö maùy bay, xe oâ toâ, xe maùy… Löôïng khí thaûi sinh ra tuyø thuoäc vaøo tính naêng kyõ 
thuaät cuûa caùc phöông tieän. Ngoaøi ra noù coøn phuï thuoäc vaøo cheá ñoä vaän haønh, thí duï luùc 
khôûi ñoäng, chaïy nhanh, chaïy chaäm, khi phanh (thaéng). 
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Hình 6.16. Bieåu ñoà theo troïng löôïng chaát oâ nhieãm ôû Myõ 

Theo thoáng keâ naêm 1970 cho thaáy, caùc phöông tieän vaän taûi ôû Myõ ñaõ goùp phaàn tôùi 
42% troïng löôïng caùc chaát oâ nhieãm quan troïng; coøn theo WHO naêm 1981 löôïng chaát 
ñoäc haïi sinh ra gaây oâ nhieãm khoâng khí do caùc phöông tieän giao thoâng vaän taûi laø 51 %, 
coøn laïi laø do khí thaûi coâng nghieäp vaø caùc nguoàn khaùc. ÔÛ Myõ, chæ rieâng caùc ñoäng cô xe 
taûi ñaõ chieám tôùi 39% taûi löôïng oâ nhieãm do caùc phöông tieän giao rhoâng vaän taûi gaây neân 
trong soá naøy. Vôùi töøng loaïi chaát oâ nhieãm khoâng khí thì caùc phöông tieän vaän taûi taïo ra 
50% caùc hydrocacbon (HC), hôn 60% cacbon monoxit thaûi ra vaø khoaûng 40% nitro 
oxit (NOx). Tuy nhieân, caùc phöông tieän vaän taûi chæ thaûi ra moät löôïng raát nhoû SOx vaø 
buïi vaøo khí quyeån, SOx vaø buïi coù trong khí quyeån haàu heát ñöôïc sinh ra töø caùc nguoàn 
coá ñònh. 

Neáu caùc taùc ñoäng tôùi ñôøi soáng ñoäng thöïc vaät, tôùi söùc khoûe con ngöôøi töông ñöông 
vôùi troïng löôïng chaát oâ nhieãm maø chuùng sinh ra thì caùc phöông tieän vaän taûi phaûi chòu 
traùch nhieäm khoaûng döôùi 10% nhöõng hieän töôïng oâ nhieãm khoâng khí naêm 1968 (xem 
hình 6.17).  
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Hình 6.17.  Taùc ñoäng cuûa oâ nhieãm khoâng khí ôû Myõ  

Ví duï: Theo trích daãn cuûa William Agnew trong PROGRESS IN AREA OF 
PUBLIC CONCERN, taùc ñoäng cuûa 200 taán CO leân söùc khoûe con ngöôøi töông ñöông 
vôùi 1 taán SOx. 

Soá lieäu töø EPA naêm 1969 cho thaáy toång löôïng caùc chaát oâ nhieãm laø 281,2 trieäu 
taán, trong ñoù 144,4 trieäu taán sinh ra töø caùc phöông tieän vaän taûi (chieám 51%). Caùc 
phöông tieän giao thoâng taïo ra khoaûng 74% CO, 53% HC, 50% NOx  vaø chæ 0,03% SOx  
0,02 % buïi sinh ra trong khí quyeån trong 1 naêm. 

Nhöõng soá lieäu treân do khoâng trang bò heä thoáng kieåm soaùt oâ nhieãm cho caùc phöông 
tieän giao thoâng vaän taûi chuùng cho thaáy, cöù tieâu thuï 1000 gal daàu, löôïng chaát thaûi sinh 
ra theo nhöõng con soá sau: 2300 lb CO, 200 lb HC, 113 lb NOx, 12 lb buïi, 9 lb acid 
axetic höõu cô vaø 4 lb aldehyd. 

Taïi Vieät Nam, tuy chöa coù soá lieäu nghieân cöùu toång hôïp vaø ñaày ñuû, nhöng rieâng, 
thaønh phoá Hoà Chí Minh, caùc nghieân cöùu böôùc ñaàu naêm 1997 vaø 1998 cuõng cho thaáy 
taûi löôïng chaát oâ nhieãm sinh ra do caùc hoaït ñoäng cuûa giao thoâng vaän taûi laø khoâng nhoû. 
Trong caùc baûng 1.7 vaø 1.8 chöông 1 ñaõ thống keâ böôùc ñaàu taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm 
sinh ra taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh do giao thoâng vaän taûi. Ñaây laø nhöõng con soá khoâng 
nhoû. 
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Töø möùc ñoä phaùt thaûi chaát oâ nhieãm do khoâng trang bò thieát bò kieåm soaùt oâ nhieãm 
cho caùc phöông tieän vaän taûi, so saùnh vôùi möùc ñoä thaûi coù thieát bò kieåm soaùt nhö sau: Töø 
keát quaû thoáng keâ naêm 1971 ñaït 80% HC, 69% CO vaø ôû California coù toàn taïi moät ñieàu 
luaät baét buoäc phaûi khống cheá NOx thì NOx cuõng ñaït tôùi 33 %. Ñieàu naøy ñoàng nghóa vôùi 
khi ñoát 1000 gallon daàu maø coù thieát bò kieåm soaùt oâ nhieãm thì noù ôû möùc laø 713 lb CO, 
40 lb HC vaø ôû California ñaït 76 lb NOx.  

Trong ba loaïi khí oâ nhieãm cô baûn thoaùt ra tröïc tieáp töø caùc oáng xaû (CO, HC, NOx) 
thì chaát coù tính ñoäc nhaát laø CO. Tuy nhieân, HC vaø NOx cuõng laø nhöõng chaát khaù quan 
troïng trong vai troø laøm oâ nhieãm khoâng khí. Chaát oâ nhieãm caáp II hay laø nhöõng maøn 
söông muø taïo ra trong khí quyeån, sau khi nhöõng chaát oâ nhieãm caáp I lan toûa vaøo khí 
quyeån cuõng laø moät ñieàu raát ñaùng quan taâm. Nhöõng chaát nhö NO2, O3, PAN vaø 
aldehyde ñaõ ñöôïc noùi tôùi trong phaàn tröôùc. Buïi sinh ra thaønh phaàn chuû yeáu laø chì vaø 
cacbon. Bôûi vaäy ngaøy nay ngöôøi ta ñaõ ñieàu cheá ra loaïi xaêng khoâng chöùa chì nhaèm laøm 
giaûm bôùt moái nguy haïi cuûa chì sinh ra do ñoát chaùy nhieân lieäu. Ñoù laø chöa keå vieäc caùc 
nhaø khoa hoïc ñang nghieân cöùu tìm ra caùc loaïi nhieân lieäu khaùc thay theá nhieân lieäu cho 
xe oâ toâ hieän nay, ít hoaëc khoâng sinh ra caùc chaát oâ nhieãm treân.  

Moät loaïi chaát oâ nhieãm khaùc laø bari, laø moät chaát ñöôïc pha theâm vaøo trong nhieân 
lieäu duøng laøm chaát choáng taïo khoùi. Trong nhieân lieäu coøn ñöôïc pha theâm bo, mangan, 
nikel, phospho ñöôïc theâm vaøo laøm phuï gia choáng aên moøn cho caùc ñoäng cô xe. Cadimi 
vaø axit clohydric sinh ra töø tetra ethyl chì, amiaêng vaø HC ñang ñöôïc nghi ngôø laø chaát 
höõu cô gaây ung thö. 

6.3.1. Möùc ñoä thaûi khoùi cuûa caùc phöông tieän vaø tieâu chuaån cho nhieân lieäu söû duïng. 

 Yeâu caàu haïn cheá khoùi thaûi vaøo moâi tröôøng ñoái vôùi caùc phöông tieän giao thoâng 
hieän nay laø raát caàn thieát. Taïi Myõ ñaõ ban haønh moät ñieàu luaät ñaàu tieân veà vieäc kieåm 
soaùt khoùi thaûi cuûa caùc phöông tieän (ñöôïc thoâng qua naêm 1974), khi ñoù taïi California 
yeâu caàu taát caû caùc phöông tieän ñeàu phaûi trang bò thieát bò haïn cheá bay hôi cho boä 
truyeàn ñoäng. Nhöõng phöông tieän khoâng ñöôïc trang bò heä thoáng giaûm thieåu bay hôi töø 
boä truyeàn ñoäng, laø nhöõng phöông tieän saûn xuaát naêm 1961 vaø 1962. Naêm 1963, Taäp 
ñoaøn saûn xuaát oâ toâ Myõ töï nguyeän trang bò theâm boä haïn cheá bay hôi cho boä truyeàn 
ñoäng cho taát caû caùc loaïi xe saûn xuaát ra. Naêm 1968 chính quyeàn lieân bang Hoa Kyø laäp 
ra moät tieâu chuaån ñaàu tieân, quy ñònh veà vieäc thaûi khoùi cho caùc phöông tieän. Trong 
naêm 1970 ñöôïc chænh söûa laïi thaønh “Luaät loïc saïch khí”, tieâu chuaån chính thöùc ra ñôøi 
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naêm 1973 - 1974 vaø ñöôïc hoaøn chænh naêm 1975 - 1976. Nhöõng vaên baûn ñöôïc ñöa ra 
xem xeùt ñeå thoâng qua thaùng 12 naêm 1972 ñöôïc trình baøy trong baûng (6.1). 

Baûng 6.1. Tieâu chuaån thaûi khí oâ nhieãm cuûa oâ toâ (a) 

1968 1970 1971 1973-1974 1975-1976 
Boä truyeàn ñoäng 

Khoâng - - - - 
Khí thaûi töø oáng 
khoùi (b) 
   HC 
   CO 
   NOx ( NO2) 

 
275ppm 

1,5% 
- 

 
2,2g/mi © 
23g/mi © 

- 

 
2,2g/mi 
23g/mi 

- 

 
3,4 g/mi 
3,9 g/mi 
3,0 g/mi 

 
0,41 g/mi 
3,4 g/mi 

0,40 g/mi 

HC bay hôi - - 6 g/maãu (d) 2 g/maãu 2 g/maãu 
Buïi (e) - - - - 0,1 g/maãu 

Ghi chuù:  

(a) Nhieân lieäu diesel duøng cho caùc xe taûi naëng thì tieâu chuaån thaûi HC, CO vaø NOx cuõng 
töông ñöông vôùi nhieân lieäu xaêng cho xe taûi, xe hôi. Khoâng ñeà caäp tôùi tieâu chuaån bay 
hôi. 

(b) Vôùi caùc ñoäng cô lôùn, xaêng daàu vaø nhieân lieäu diesel theo tieâu chuaån 1973-1974 sau 
ñoù coäng theâm 16g NOx/ 1 HP vaø 40 g CO/HP coâng suaát ñoäng cô. 

(c) Vôùi caùc ñoäng cô nhoû nheï. (Ñoäng cô nhoû hôn 50 inch3). Tính nhö ñoäng cô duøng xaêng, 
HC 275 ppm, CO 1,5 % , löu löôïng khí thaûi. 

(d) Khoâng ñöôïc cung caáp soá lieäu cho tôùi naêm 1972 

(e) Maãu thöû nghieäm cho nhieân lieäu diesel trong naêm 1973 cho thaáy, ñoä ñuïc cuûa khoùi 
taêng 20% khi taêng toác, taêng 15% khi loâi keùo vaät naëng, taêng 50% khi leo doác cao (20 
% ñoä ñuïc cuûa khoùi töông ñöông vôùi soá 1 trong bieåu ñoå Ringelmann, 40% töông 
ñöông vôùi soá 2, 50% töông ñöông vôùi soá 2,5). 

Quy ñònh “Laøm saïch khí thaûi” ñöôïc chính phuû lieân bang Hoa Kyø ñöa ra nhaèm laäp 
neân moät tieâu chuaån thaûi cho taát caû caùc phöông tieän môùi vaø ñang ñöôïc cheá taïo vaø ñöa 
ra moät möùc ñeå thöû nghieäm chaéc chaén töøng phöông tieän. Nhaø saûn xuaát ra oâ toâ phaûi löu 
laïi caùc soá lieäu thöû nghieäm ñeå cung caáp cho EPA xem xeùt kyõ ñoä tin caäy vaø moãi phöông 
tieän phaûi coù giaáy pheùp söû duïng theo nhöõng tieâu chuaån laäp ra. Hình 6.16 cho thaáy 
nhöõng chöùng chæ yeâu caàn theo coâng ty saûn xuaát oâ toâ Chrysler. Ñieàu naøy buoäc caùc nhaø 
saûn xuaát vaø phaân phoái phaûi tuaân theo: Khoâng ñöôïc taùch thieát bò loïc khí ra hoaëc phaûi 
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trao taän tay ngöôøi tieâu duøng thieát bò xöû lyù oâ nhieãm khí chöa qua söû duïng tröôùc vaø sau 
khi baùn haøng. Nhaø saûn xuaát cuõng phaûi cho khaùch haøng bieát ñöôïc nhöõng chæ daãn thích 
hôïp ñeå duy tu baûo döôõng thieát bò vaø nhöõng quy ñònh keøm theo veà khaû naêng gaây oâ 
nhieãm khoâng khí. Vôùi tröôøng hôïp vi phaïm moät trong nhöõng yeâu caàu thì chuû phöông 
tieän hoaëc nhaø saûn xuaát phaûi chòu phaït 10.000 USD. Thi haønh ñaïo luaät cuûa chính phuû 
lieân bang, toå chöùc EPA yeâu caàu giaûm 90% HC vaø CO thoaùt ra trong naêm 1975 so vôùi 
löôïng thoaùt ra naêm 1970 vaø giaûm 90% caùc oxit nitô trong naêm 1976. Chính phuû lieân 
bang cuõng khuyeán caùo EPA laø cuõng phaûi ñieàu tra nhieân lieäu, caùc thaønh phaàn theâm vaøo 
nhieân lieäu tröôùc khi ñöôïc baùn ra cho ngöôøi tieâu duøng. Vôùi caùc cô sôû tieâu thuï phaûi chòu 
noäp phaït 10.000 USD neáu khoâng ñaêng kyù thaønh phaàn nhieân lieäu baùn ra. EPA phaûi 
chaán chænh hoaëc ngaên chaën caùc nhaø saûn xuaát hay phaân phoái baùn ra nhöõng nhieân lieäu 
hoaëc nhöõng nhieân lieäu coù theâm caùc thaønh phaàn phuï maø coù gaây nguy haïi khi thaûi ra 
moâi tröôøng hoaëc phaûi trang bò thieát bò kieåm soaùt oâ nhieãm khoâng khí cho caùc phöông 
tieän vaän taûi. EPA ñaõ xaùc ñònh raèng neáu noàng ñoâï chì trung bình vöôït quaù 2 μg/m3 trong 
khoaûng 3 thaùng hoaëc hôn thì gaây nguy hieåm cho söùc khoûe coäng ñoàng con ngöôøi. Yeâu 
caàu phaûi giaûm 60 - 65% löôïng chì theâm vaøo nhieân lieäu. EPA cuõng quan taâm tôùi noàng 
ñoä sulfur thaáp, cuõng nhö löôïng phospho thaáp chöùa trong nhieân lieäu xe coä. 

EPA cuõng ñöa ra ñònh möùc theâm vaøo xaêng daàu trong naêm 1974 laø 2,0 g chì/gal 
daàu, 0,01 g phospho/1 gal daàu. Do taùc ñoäng cuûa caùc quy ñònh môùi cuûa chính quyeàn 
lieân bang, caùc traïm vaän chuyeån xaêng daàu seõ phaûi vaän chuyeån moät löôïng xaêng daàu 
taêng daàn keå töø 1/6/1974. Noù ñöôïc baûo veä trong thieát bò coù xuùc taùc ñeå caàn laøm giaûm 
NOx thoaùt ra theo tieâu chuaån 1975 - 1976. 

Sau ñaïo luaät treân, chính phuû Myõ ñaõ ban haønh luaät cuûa chính quyeàn lieân bang bao 
goàm caùc traùch nhieäm veà kieåm soaùt oâ nhieãm, caùc quy ñònh, caùc giôùi haïn vaø thöû nghieäm 
taát caû caùc xe coä ñöôïc baùn tôùi tay ngöôøi tieâu duøng.  

Taïi Vieät Nam trong nhöõng naêm gaàn ñaây cuõng ñeà ra caùc ñieàu luaät ñoái vôùi oâ nhieãm 
khoâng khí do caùc phöông tieän giao thoâng vaän taûi gaây ra. Xöû phaït khaù naëng neà vôùi caùc 
phöông tieän giao thoâng xaû khoùi quaù tieâu chuaån quy ñònh. Tuy nhieân, do tính ñaëc thuø laø 
caùc phöông tieän ñaõ quaù cuõ, khoâng coù phuï tuøng thay theá  neân möùc ñoä oâ nhieãm laø khaù 
traàm troïng, ñaëc bieät laø thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø Haø Noäi. 

Naêm 1993, UÛy ban nhaân daân thaønh phoá Hoà Chí Minh ñaõ ban haønh “Quy ñònh veà 
kieåm soaùt oâ nhieãm moâi tröôøng tp Hoà Chí Minh”, trong ñoù coù neâu “Tieâu chuaån thaûi khí 
cho caùc phöông tieän giao thoâng vaän taûi – Tieâu chuaån thaûi khí cho caùc loaïi xe môùi” nhö 
sau: 
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1. Taát caû caùc loaïi xaêng phaûi tuaân theo tieâu chuaån 15.04 cuûa Uyû ban Kinh teá Lieân 
Hieäp Quoác cho caùc Ñieàu leä chaâu AÂu tröôùc khi cho pheùp löu haønh taïi thaønh phoá Hoà Chí 
Minh; 

2. Taát caû caùc loaïi xe chaïy daàu phaûi tuaân theo tieâu chuaån soá 15.03 cuûa UÛy Ban 
Kinh teá Lieân Hieäp Quoác cho caùc Ñieàu leä chaâu Âu tröôùc khi ñöôïc pheùp löu haønh taïi 
thaønh phoá Hoà Chí Minh. 

Tieâu chuaån 15.03 cuûa UÛy ban Kinh teá Lieân Hieäp Quoác cho caùc Ñieàu leä chaâu Âu 
xaùc ñònh giôùi haïn xaû khoùi khi kieåm tra ñoäng cô daàu ôû toác ñoä oån ñònh laø 15 ñôn vò khoùi 
Hartridge trong ñieàu kieän gia toác töï do. 

3. Taát caû caùc loaïi xe moâ toâ, xe hai baùnh gaén maùy phải tuaân theo tieâu chuaån US 40 
CFR 86.410-80 quy ñònh möùc xaû khoùi nhö sau: 

- Hydrocarbon:  nhoû hôn 5,0 g/km 

- Cacbon monoxit: nhoû hôn 12,0 g/km 

Baõng 6.2. Tieâu chuaån thaûi khí 15.03 vaø 15.04 

Troïng löôïng xe 
Tieâu Chuaån 

15.03 
Tieâu chuaån 

15.04 
(Reference weight-RW) CO HC NOx CO HC+NOx

RW ⊆ 750 
750 < RW ⊆ 850 
850 < RW  ⊆1020 
1020 < RW  ⊆1250 
1250 < RW ⊆1470 
1470 < RW ⊆1700 
1700 < RW ⊆1930 
1930 < RW ⊆ 2150 
2150 < RW 

65 
71 
76 
87 
99 

110 
121 
132 
143 

6,0 
6,3 
6,5 
7,1 
7,6 
8,1 
8,6 
9,1 
9,6 

8,5 
8,5 
8,5 

10,2 
11,9 
12,3 
12,8 
13,2 
13,6 

 
58 

 
67 
76 
84 
93 

101 
110 

 
19 

 
20,5 
22 

23,5 
25 

26,5 
28 

Ghi chuù: 

- Troïng löôïng xe = troïng löôïng xe khoâng taûi + 100 Kg 
- Taát caû caùc giaù trò ñöôïc tính baèng g/laàn thöû nghieäm. 

6.3.2. Kieåm soaùt oâ nhieãm khoâng khí cho töøng phöông tieän giao thoâng 
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a. Thieát bò kieåm soaùt ñoä boác hôi ôû boä truyeàn ñoäng 

Hình 6.18. Heä thoáng thoâng gioù kín cho boä truyeàn ñoäng  

Söï boác hôi ôû boä truyeàn ñoäng hoaëc roø ræ (söï roø ræ xaûy ra vaøo khoaûng giöõa caùc 
piston vaø vaùch xi lanh) xaûy ra ôû moïi loaïi xe tröø taát caû caùc xe hôi saûn xuaát töø naêm 
1962. Moät thieát bò goïi laø “thoâng gioù boä truyeàn ñoäng –PCV” nhaèm laøm ngaên chaën söï 
roø ræ daàu töø boä truyeàn ñoäng vaøo trong xi lanh ñeå roài bò ñoát chaùy trong maùy, thieát bò 
thoâng gioù cho boä truyeàn ñoäng seõ coù taùc duïng laøm thoaùt hôi daàu ra khí quyeån. Moät ñieàu 
cô baûn laø PCV hoaëc van xaû khoùi phaûi saïch vaø neân kieåm tra kyõ nhöõng bieán ñoåi cuûa 
daàu. Daàu boâi trôn phaûi ñöôïc thay sau khi ñi ñöôïc 12.000 daëm hoaëc 12 thaùng vaän haønh. 
Hình 6.18 trình baøy moät moâ hình kheùp kín cuûa heä thoáng thoâng gioù boä truyeàn ñoäng theo 
haõng Chrysler. 

b. Thieát bò kieåm soaùt cho khí thaûi boác ra  

Ñeå laøm giaûm bôùt löôïng khí thaûi thoaùt ra thì coù nhieàu caùch, trong ñoù coù moät caùch 
ñôn giaûn nhaát laø döïa treân nguyeân taéc laøm giaûm löôïng HC vaø CO boác ra, baèng caùch 
caáp theâm khí töôi vaøo luoàng khí thaûi noùng, nhaèm cung caáp löôïng oâxy caàn thieát cho 
quaù trình ñoát chaùy ñöôïc thöïc hieän hoaøn toaøn, tieáp ñoù laø heä thoáng naøy ñöôïc thaûi ra khoûi 
heä thoáng khoùi thaûi. Muoán thöïc hieän ñöôïc nhöõng coâng vieäc naøy thì cuõng phaûi coù moät soá 
thay ñoåi trong phaàn ñoäng cô, nhö laø taêng taùc ñoäng cuûa quaù trình ñoát chaùy, trong ñoù coù 
caû taêng kích thöôùc buoàng ñoát. Vieäc söûa ñoåi bao goàm söûa ñoåi moät bôm khí chaïy baèng 
ñoäng cô, thieát bò kieåm soaùt vaø phaân phoái khí cho töøng oáng thaûi, söûa ñoåi boä cheá hoøa 
khí, söûa ñoåi boä phoái khí vaø nhaø saûn xuaát phaûi coù nhöõng höôùng daãn duy tu baûo döôõng 
xe coä. 
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Moät caùch khaùc laø khoáng cheá heä thoáng ñoát chaùy, boä phaän ñöôïc thieát keá duøng trong 
ñoäng cô vôùi caùc thoâng soá nhaèm ñaït ñöôïc möùc ñoä khoáng cheá cho quaù trình chaùy hoaøn 
haûo hôn. Heä thoáng bao goàm moät thieát bò khoáng cheá hoãn hôïp khí - nhieân lieäu, thay ñoåi 
toác ñoä ñaùnh löûa, höôùng daãn veà cheá ñoä baûo döôõng. Tieáp ñoù laø moät oáng daãn nhieät thaûi 
ra ngoaøi nhaèm laøm giaûm möùc ñoä thaûi HC vaø CO ra ngoaøi, thieát bò naøy coù theå laép ngay 
vaøo xe coä. Heä thoáng caùc thieát bò thaûi hôi khoùi yeâu caàu phaûi söûa chöõa theo ñònh kyø, 
cuõng nhö boät ñaùnh löûa, boä cheá hoøa khí, ñaëc bieät laø khi ñoäng cô chaïy khoâng taûi, toác ñoä 
ñaùnh löûa vaø caùch ñieàu chænh ñöôøng caáp nhieân lieäu - khí. 

c.  Thieát bò khoáng cheá hôi boác leân 

Söï bay hôi cuûa nhieân lieäu ñöôïc giaûm bôùt bôûi vieäc laép ñaët thuøng ñöïng nhieân lieäu 
trong moät hoäp chöùa, baûo ñaûm khoâng bò nöùt vôõ khi nhieân lieäu daõn nôû ra. Thoâng gioù cho 
thuøng ñöïng nhieân lieäu baèng caùch daãn hoãn hôïp tôùi moät thieát bò taùch chaát loûng vaø chaát 
khí, chaát loûng ñöôïc quay trôû laïi thuøng, coøn hôi thì ñöôïc bôm aùp löïc cao ñaåy qua moät 
hoäp ñöïng than hoaït tính. Hôi naøy löu laïi trong hoäp tôùi khi moät bôm huùt hoaït ñoäng, huùt 
chuùng vaøo oáng daãn ñöa tôùi buoàng ñoát chaùy, hôi ñöôïc ñoát chaùy taïi ñaây. Boä loïc khí baèng 
than hoaït tính ñöôïc thay theá sau khi hoaït ñoäng ñöôïc 12.000 daëm hoaëc khoaûng 12 
thaùng. Moät vaøi heä thoáng kieåm soaùt hôi bay leân khoâng duøng tôùi than hoaït tính, nhöng 
caùch thay theá naøy laø boä truyeàn ñoäng vaø ñoäng cô ñöôïc chöùa trong moät caùi hoäp. Hình 
6.19 trình baøy moät heä thoáng haïn cheá ñoä boác hôi naêm 1971 cuûa haõng General Motor. 
Heä thoáng naøy cho pheùp moät phöông tieän thaûi 2,2 g HC vaø 23 g CO khi chaïy ñöôïc moät 
daëm ñöôøng. Heä thoáng kieåm soaùt ñoä bay hôi coù theå ñieàu chænh cho ñoä bay hôi thaáp hôn 
6g/1 maãu thöû nghieäm taïi naêm ñoù. 

d. Naâng cao möùc yeâu caàu haïn cheá chaát thaûi 

Tieâu chuaån cuûa Myõ cho khí thaûi NOx (ñöôïc thoâng qua nhöõng naêm 1973 - 1974) 
ñoøi hoûi khaù cao. Haõng Dupont vaø Esso ñaõ vaø ñang tieán haønh nghieân cöùu moät thieát bò 
döïa treân nguyeân taéc laø duøng tuaàn hoaøn laïi moät phaàn löôïng khí thaûi, baèng caùch pha 
loaõng vaøo hoãn hôïp nhieân lieäu - khí, ñieàu naøy coù taùc duïng laøm giaûm löôïng NOx taïo 
thaønh. Khí ñöôïc laáy töø oáng thaûi ôû vò trí tröôùc boä phaän tieâu aâm vaø ñöôïc ñöa tröïc tieáp 
vaøo boä cheá hoøa khí giöõa tieát dieän Venturi vaø ñóa tieát löu. 
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Hình 6.19.  Heä thoáng kieåm soaùt ñoä phaùt thaûi chì töø nhieân lieäu General Motor 1975        

Hình 6.20 Heä thoáng kieåm soaùt ñoä phaùt thaûi chì (General Motor, 1975) 

 Hình 6.20 Trình baøy moät heä thoáng kieåm soaùt ñoä phaùt thaûi General Motor 1975, heä 
thoáng naøy veà cô baûn töông töï vôùi kieåu naêm 1971, nhöng khaùc ôû moät soá ñieåm nhö: söû 
duïng tôùi tia löûa, moät bôm neùn khí vaø thay ñoåi chaát xuùc taùc nhaèm laøm giaûm NOx thoaùt 
ra ñaït tôùi tieâu chuaån naêm 1975. Heä thoáng naøy phuï thuoäc vaøo vieäc söû duïng nhieân lieäu 
coù chöùa chì töï do, bôûi vì söï thay ñoåi chaát xuùc taùc coù theå khöû ñöôïc muøi hoâi cuûa chì. 

Taát caû caùc xe oâ toâ ñôøi 1971 baùn ra taïi California yeâu caàu phaûi ñöôïc trang bò heä 
thoáng kieåm soaùt oâ nhieãm do NOx thaûi ra. Hình 6.21 trình baøy heä thoáng kieåm soaùt oâ  
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Hình 6.21. Heä thoáng kieåm soaùt NOx töï vaän haønh 

nhieãm cuûa haõng Chrysler. Heä thoáng naøy ñaït hieäu quaû kieåm soaùt bôûi nhieät ñoä chaùy toái 
thieåu cuûa quaù trình chaùy. Trong heä thoáng loïc saïch khí cuûa haõng Chrysler, ñöôïc thöïc 
hieän bôûi moät taäp hôïp caùc yeáu toá nhö van xaû, toác ñoä ñaùnh löûa chaäm do xe di chuyeån 
chaäm vaø söû duïng moät nhieät keá hoaït ñoäng ôû möùc nhieät ñoä thaáp. Vieäc bieán ñoåi moät truïc 
cam trong ñoäng cô laø nguyeân nhaân laøm cho caùc van phaûi hoaït ñoäng goái nhau lieân tuïc 
vaø keát quaû laø caû van laáy khí vaøo vaø van xaû khí ñeàu môû trong cuøng moät thôøi gian daøi. 
Trong khoaûng thôøi gian naøy, hoãn hôïp nhieân lieäu - khí vöøa môùi ñöôïc ñöa vaøo ñeå ñoát thì 
ñöôïc pha loaõng bôûi löôïng khí thaûi laáy vaøo töø cylanh. Löôïng khí nhoû ñeå pha loaõng naøy 
raát quan troïng ñeå ñieàu khieån cho nhieät ñoä chaùy ñaït tôùi möùc cao nhaát. Tia löûa ñoát chaùy 
ñöôïc ñieàu khieån bôûi moät nuùt solenoit, naèm taïi vò trí giöõa boä phaän phoái khí vaø boä cheá 
hoøa khí. Nuùt solenoit naøy trong traïng thaùi baät thì laïi coù 3 nuùt ñieàu khieån khaùc laø nuùt 
ñieàu khieån toác ñoä xe hôi, nuùt nhieät ñoä khí, nuùt bôm huùt thaûi nhieät. Boä ñaùnh löûa khoâng 
ñaùnh löûa khi gia toác xe ñaït tôùi 30 ppm, neáu aùp löïc trong bôm huùt nhieät giaûm thaáp hôn 
15 mmHg, boä ñaùnh löûa ñöôïc hoaït ñoäng laïi, tuy nhieân, nhieät ñoä naøy xaáp xæ thaáp hôn 60 
oF. Heä thoáng laøm maùt ñöôïc hoaït ñoäng khi nhieät keá chæ tôùi gaàn 185 oF. Laøm maùt nhaèm 
giaûm nhieät ñoä trong cylanh. 

Coâng ty Motor Ford ñaõ nghieân cöùu hình thaønh moät phöông aùn giuùp cho xe coä ít 
thaûi khí ñoäc haïi, ñoù laø phöông aùn keát hôïp hai lôùp chaát xuùc taùc ñoái nghòch nhau ñeå laøm 
bieán ñoåi HC, CO cuõng nhö NOx vaø coù muïc ñích söû duïng loaïi xaêng khoâng coù chì. Ñaây 
laø moät böôùc tieán daøi coù yù nghóa lôùn ñeå laäp ra moät tieâu chuaån thaûi khoùi  theo baûng 6.2. 

Muïc tieâu sau naøy cuûa Myõ laø giaûm thieåu naïn oâ nhieãm buïi. Theo keát quaû ñaõ ñöôïc 
thoáng keâ, vôùi caùc xe môùi mang ra söû duïng naêm 1975 laø 3g buïi/ daëm vaø muïc tieâu ñaït 
ñöôïc cho naêm 1980 laø löôïng buïi thaûi töø 0,1 - 0,03 g/daëm. Vieäc söû duïng loaïi xaêng xe 
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khoâng coù hoaëc coù ít chì seõ giaûm ñöôïc löôïng buïi thaûi ra. Trong nhieân lieäu khoâng chæ coù 
chì maø coøn coù cadimi, axit clohydric laø nhöõng chaát ñöôïc theâm vaøo ñeå saûn xuaát ra xaêng 
daàu hoaëc laø nhöõng loaïi nhieân lieäu khaùc. Vieäc khoâng söû duïng chì trong thaønh phaàn 
nhieân lieäu, cuõng giuùp cho hieäu quaû cuûa lôùp xuùc taùc keùp ñöôïc cao hôn trong vieäc taùch 
caùc khí NOx. Haõng Dupont laø moät haõng coù nhieàu kinh nghieäm trong vieäc öùng duïng caùc 
cylon ñeå haïn cheá buïi cho doøng khí thaûi: hoaëc khí thaûi ñöôïc laøm laïnh sau khi ñi ra khoûi 
oáng thaûi, bôûi vaäy caùc haït buïi seõ ñöôïc ñoâng cöùng laïi; hoaëc khí thaûi ñöôïc ñi qua moät 
buoàng laéng coù boá trí caùc löôùi ñan baèng daây kim loaïi, ñaây laø nguyeân nhaân laøm caùc haït 
buïi lôùn bò va ñuïng vaø laéng xuoáng. Nhöõng haït buïi laéng xuoáng seõ ñöôïc chuyeån tôùi moät 
cyclon chöùa vaø ñöôïc giöõ laïi theo moät hoäp thu vaø laáy ñi theo ñònh kyø. 

e. Löïa choïn ñoäng cô söû duïng 

Coù nhieàu ñoäng cô ñeå coù theå löïa choïn, bao goàm ñoäng cô hôi nöôùc, ñoäng cô tuoác 
bin khí (loaïi naøy duøng quaù nhieàu khí, coù theå giaûm ñöôïc löôïng thaûi HC vaø CO nhöng 
khoâng khoáng cheá ñöôïc NOx), ñoäng cô phun nhieân lieäu theo lôùp, ñoäng cô diesel duøng 
piston töï do (coù nhieàu muøi, khoùi vaø NOx, SOx nhöng ít HC vaø CO), xe hôi chaïy ñieän 
(aéc quy keõm - khí, aéc quy nikel – halide - lithi, aéc quy natri - sulfur), ñoäng cô Wankel 
(buoàng ñoát trong), ñoäng cô Stirlling (ñoäng cô nhieät ñoäng löïc duøng nhieân lieäu khí ñeå 
ñoát chaùy). Moät trong nhöõng loaïi naøy thì ñoäng cô toát nhaát laø ñoäng cô duøng naêng löôïng 
maët trôøi (cung caáp ñieän baèng caùc teá baøo quang ñieän, daïng ñaëc bieät naøy laø ñöôïc cung 
caáp ñieän töø aéc quy töông töï nhö ñoäng cô duøng xaêng). Vôùi loaïi ñoäng cô naøy thì caùc 
hydrat, caùc amoni hoaëc röôïu duøng laøm nhieân lieäu phuï cuøng vôùi caùc bình ñieän khi ñoäng 
cô caàn coù gia toác cao. 

Caùc nhieân lieäu ñöôïc caûi tieán khaùc nhö: caùc nhieân lieäu diesel, khí daàu moû hoùa loûng 
(LPG), khí töï nhieân neùn ôû aùp suaát cao (CNG), khí töï nhieân hoùa loûng (LNG), naêng 
löôïng maët trôøi, naêng löôïng haït nhaân vaø gaàn ñaây coøn coù moät nguoàn nhieân lieäu ñöôïc 
saûn xuaát laø khí hydro hoùa loûng. Caùc noâng trang ôû Anh thöôøng duøng khí metal laáy töø 
phaân gaø ñeå chaïy caùc xe hôi cuûa hoï. Vôùi caùc ñoäng cô tuoác bin thì daàu laïc hay taát caû 
nhöõng loaïi gì coù theå ñoát chaùy ñeàu coù theå duøng laø nhieân lieäu. 

Caùc phöông tieän vaän taûi coù theå duøng caùc nhieân lieäu hoùa loûng laø moät vaán ñeà gaây 
nguy haïi ôû caùc thaønh phoá lôùn, nôi maø caùc phöông tieän giao thoâng vaø naïn oâ nhieãm 
ñang trôû neân cöïc kyø nghieâm troïng. 

Caâu hoûi kieåm tra vaø ñaùnh giaù: 

1.  Caùc bieän phaùp kieåm soaùt oâ nhieãm khoâng khí töø nguoàn coá ñònh? 

2. Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa caùc thieát bò xöû lyù khí thaûi? 
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3. Yeâu caàu khi löïa choïn dung dòch haáp thu? 

4. yeâu caàu khi löïa choïn chaát haáp phuï?  

5. Caùc bieän phaùp kieåm soaùt oâ nhieãm khoâng khí töø nguoàn di ñoäng? 
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CHÖÔNG VII 

LAÁY MAÃU VAØ PHAÂN TÍCH MAÃU KHÍ 

Maãu oâ nhieãm khí toàn taïi hai daïng maãu ñoù laø: maãu nguoàn, trong ñoù chöùa ñöïng caùc 
chaát oâ nhieãm taïi caùc nguoàn ñaëc bieät; maãu khoâng khí xung quanh laø maãu khí trong ñoù 
chöùa ñöïng caùc chaát oâ nhieãm phaân taùn khaép treân beà maët traùi ñaát. Maãu khoâng khí xung 
quanh laø ñoái töôïng chính ñeå noùi tôùi trong chöông naøy. 

PHAÀN THÖÙ NHAÁT: LAÁY MAÃU KHOÂNG KHÍ XUNG QUANH 

7.1. MUÏC ÑÍCH CUÛA LAÁY MAÃU KHOÂNG KHÍ XUNG QUANH 

Muïc ñích cuûa vieäc laáy maãu khí xung quanh nhaèm kieåm soaùt chaát löôïng moâi 
tröôøng khoâng khí, döïa treân moät cô sôû chuaån veà chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí. Caùc 
traïm quan traéc moâi tröôøng seõ löïa choïn vaø xaùc ñònh caùc soá lieäu neáu chuùng gaàn vôùi caùc 
giaù trò chuaån. Bôûi vì caùc traïm quan traéc caáp nhaø nöôùc, caáp ñòa phöông neáu cuøng thöïc 
hieän bieän phaùp laáy maãu theo phöông phaùp chuaån, phaân tích theo phöông phaùp chuaån 
thì caùc soá lieäu naøy coù theå duøng ñeå so saùnh ñöôïc. Veà toång quaùt, xaùc ñònh caùc maãu 
khoâng khí xung quanh cung caáp cho ta moät heä thoáng soá lieäu, duøng laøm caùc thoâng tin 
neàn cho vieäc xaùc ñònh löôïng oâ nhieãm vaø nguoàn phaùt sinh oâ nhieãm. 

7.2. TRÌNH TÖÏ CUÛA VIEÄC LAÁY MAÃU  

Trình töï laáy maãu döïa treân cô sôû maãu chaát oâ nhieãm, kyõ thuaät thu chaát oâ nhieãm, löïa 
choïn thieát bò (phuï thuoäc vaøo kyõ thuaät laáy maãu) vaø phöông phaùp phaân tích (coù quan heä 
vôùi thieát bò söû duïng). Maãu khoâng khí xung quanh lieân quan ñeán vieäc phaân tích löu 
löôïng khoâng khí ñaõ thu vaøo khi laáy maãu (m3). Thoâng qua löu löôïng khoâng khí naøy maø 
ta coù theå xaùc ñònh ra ñöôïc löôïng chaát oâ nhieãm coù trong maãu, löôïng chaát oâ nhieãm ñöôïc 
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xaùc ñònh baèng ñôn vò microgram (μg). Noàng ñoä chaát oâ nhieãm trong maãu coù trong maãu 
thì ñöôïc xaùc ñònh baèng ñôn vò microgram/meùt khoái (μg/m3). 

7.2.1. Caùc nhaân toá caàn xem xeùt khi laáy maãu 

Vò trí ñaët thieát bò  

Laáy maãu laø ñieàu caàn phaûi quyeát ñònh ñaàu tieân, sau ñoù laø xem xeùt tôùi khoaûng thôøi 
gian laáy maãu döïa treân muïc ñích cuûa vieäc kieåm tra. Muïc ñích kieåm tra coù theå laø kieåm 
tra noàng ñoä trung bình treân moät khu vöïc hay laø noàng ñoä töùc thôøi cao nhaát cuûa chaát oâ 
nhieãm treân moät khu vöïc. Maãu laáy trong 24h thöôøng duøng ñeå xaùc ñònh noàng ñoä trung 
bình cuûa chaát oâ nhieãm, traùi laïi noàng ñoä töùc thôøi coù theå ñöôïc nhaän ra giaùn tieáp hoaëc laáy 
moät chuoãi caùc maãu roài choïn moät giaù trò thích hôïp. Caùc maãu coù theå laáy noái tieáp nhau 
theo töøng giôø, hai giôø, coù theå laø daøi hôn. 

Luùc naøy vò trí laáy maãu, khoaûng thôøi gian laáy maãu ñaõ ñöôïc xaùc ñònh thì coâng vieäc 
tieáp theo laø xem xeùt tôùi kích thöôùc maãu. Noù phaûi luoân luoân ñuû lôùn cho maãu coù ñoä 
chính xaùc hôn. Ví duï nôi maø chaát oâ nhieãm coù noàng ñoä cao thì laáy maãu trong thôøi gian 
1h laø ñuû löôïng chaát oâ nhieãm ñeå coù theå thoáng keâ chính xaùc. ÔÛ nhöõng nôi coù noàng ñoä oâ 
nhieãm thaáp thì maãu caàn thieát phaûi laáy maãu quaù 24h thì môùi ñuû löôïng chaát oâ nhieãm ñeå 
tính toaùn chính xaùc. Ñieàu naøy coù nghóa laø phaûi thay ñoåi khoaûng thôøi gian laáy maãu cho 
phuø hôïp. Tieáp theo laø toác ñoä laáy maãu cuõng lieân quan ñeán kích thöôùc maãu. Toác ñoä laáy 
maãu xaùc ñònh döïa treân cô sôû thôøi gian tieáp xuùc giöõa thôøi gian tieáp xuùc vaø vaät lieäu haáp 
thuï hoaëc dung dòch thuoác thöû haáp thuï ñeå coù theå tìm ra noàng ñoä chaát haáp thuï. Khi löu 
löôïng khí vaøo maãu taêng, aùp löïc giaûm, thuoác thöû seõ haáp thuï ñöôïc nhieàu hôn. Thay ñoåi 
caùc toác ñoä laáy maãu khaùc nhau tôùi khi xaùc ñònh ñöôïc moät toác ñoä thích hôïp 

Moät vaøi nhaân toá khaùc cuõng coù theå caàn xem xeùt tôùi. Ví duï noàng ñoä NO2 coù lieân 
quan tôùi caùc maãu laáy SO2 gaây trôû ngaïi cho quaù trình laáy maãu, ñoøi hoûi phaûi taêng theâm 
thuoác thöû. Trình töï laáy maãu NO2 theo Jacob-Hochheiser thì coù hieäu quaû keùm hôn trình 
töï laáy maãu theo Saltzman, noù thích hôïp hôn trong vieäc ngaên chaën taùc ñoäng laøm nhaït 
maøu. Tuy nhieân, khi yeáu toá maøu saéc khoâng quan troïng vaø yeâu caàu phaûi coù ñoä chính 
xaùc cao hôn khi laáy maãu NO2 thì baét buoäc phaûi duøng caùc thieát bò theo trình töï 
Saltzman. Ñôn vò duøng ñeå trình baøy keát quaû thì phaûi theo töøng phöông phaùp phaân tích, 
ñeå coù theå so saùnh vôùi caùc taäp hôïp döõ lieäu khaùc. Nhöõng phöông phaùp laáy maãu vaø 
nhöõng phöông phaùp phaân tích trong phoøng thí nghieäm thì chæ giôùi haïn vôùi töøng kyõ 
thuaät laáy maãu. 
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7.2.2. Caùc böôùc chuaån bò laáy maãu 

Yeáu toá neàn taûng cho laáy maãu laø chuaån bò thieát bò laáy maãu, ñoù laø thieát bò höôùng 
doøng khí, thieát bò ño löu toác vaø maùy moùc thu maãu vôùi moät thieát bò phaùt hieän chaát oâ 
nhieãm, ñaây laø boä phaän chính mang veà phaân tích trong phoøng thí nghieäm. Doøng khí 
chuyeån ñoäng coù löu toác seõ keùo theo söï chuyeån ñoäng cuûa caùc chaát oâ nhieãm vaøo trong 
doøng khí, ñi tôùi maùy thu maãu chuùng seõ bò giöõ laïi trong maãu. Moät vaøi ví duï veà caùc doøng 
khí chuyeån ñoäng do caùc maùy huùt buïi, caùc quaït thoåi thoùc, laøm di chuyeån chaát loûng, huùt 
chaân khoâng. Treân ñaây laø hai nhieäm vuï cô baûn cuûa doøng khí chuyeån ñoäng. 

Vieäc chuaån bò cho laáy maãu nhaát thieát phaûi coù thieát bò ño löu löôïng (löu löôïng keá), 
nhaèm xaùc ñònh khoái löôïng khí ñi vaøo maãu trong khoaûng thôøi gian laáy maãu. Thieát bò 
naøy phaûi coù ñoä chính xaùc cao chaáp nhaän nhö laø kích thöôùc chuaån. 

Maùy laáy maãu coù nhieàu loaïi khaùc nhau, nhöng haàu heát ñeàu ñöôïc thieát keá ñeå coù theå 
vöøa laáy ñöôïc maãu khí vöøa tính toaùn ra löôïng chaát oâ nhieãm coù trong maãu. 

7.3. LAÁY MAÃU BUÏI  

Chaát oâ nhieãm ñöôïc phaân loaïi ra goàm oâ nhieãm buïi vaø oâ nhieãm khí. Thieát bò vaø kyõ 
thuaät laáy maãu vôùi töøng loaïi khaùc nhau vaø ñöôïc xem xeùt cuï theå cho töøng tröôøng hôïp. 
Laáy maãu buïi laø vaán ñeà xem xeùt trong phaàn naøy. 

Caùc tính chaát vaät lyù nhö kích côõ, maät ñoä, troïng löïc cuûa caùc haït buïi laø khaùc nhau. 
Nhöõng tính chaát lieân quan ñeán thôøi gian chuùng toàn taïi trong khí quyeån vaø löïa choïn 
phöông phaùp laáy maãu buïi. Neáu buïi troâi töï do trong khoâng khí thì goïi laø buïi lô löûng, 
neáu buïi bò laéng taùch ra khoûi khoâng khí nhôø troïng löïc thì goïi laø buïi laéng. Ví duï, muoäi 
sinh töø ñoát daàu chuùng coù kích thöôùc raát nhoû, maät ñoä thaáp neân chuùng toàn taïi lô löûng 
trong khoâng khí moät thôøi gian daøi. Nhö vaäy khi muïc ñích laáy maãu laø laáy buïi lô löûng thì 
phöông phaùp laáy phaûi theo phöông phaùp laáy buïi lô löûng. Phaán hoa cuõng laø moät loaïi 
buïi coù maät ñoä thaáp, chuùng coù khuynh höôùng ñöôïc giöõ laïi trong khí quyeån. Tro taøn vaø 
buïi khi phaùt taùn vaøo trong khí quyeån, chuùng coù kích thöôùc vaø maät ñoä lôùn neân seõ luoân 
luoân laéng xuoáng. Bôûi vaäy cuõng coù theå phaân loaïi chuùng thuoäc loaïi buïi laéng. Coù hai loaïi 
buïi khaùc cuõng ñöôïc xaùc ñònh ñoù laø buïi chaát phoùng xaï, nhö laø caùc haït beta vaø buïi toång 
coäng laø löôïng buïi ño ñaïc vôùi taát caû caùc loaïi buïi 

Kyõ thuaät laáy maãu phuï thuoäc vaøo loaïi buïi caàn laáy maãu, nghóa laø sau khi xaùc ñònh 
ra loaïi buïi caàn kieåm tra roài môùi quyeát ñònh tôùi kyõ thuaät laáy maãu döïa treân ñoù vaø löïa 
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choïn thieát bò laáy maãu. Trong moät vaøi tröôøng hôïp coù vaøi thieát bò coù theå thöïc hieän ñöôïc 
vôùi töøng kyõ thuaät moät. Sau khi ñaõ löïa choïn ñöôïc kyõ thuaät cuï theå thì seõ bieát ñöôïc caùc 
thieát bò seõ duøng. Nhöõng caùch thöïc hieän thöôøng xuyeân ñöôïc söû duïng seõ ñöôïc thaûo luaän 
tôùi sau, coøn nhöõng caùch khaùc thì chæ ñöôïc lieät keâ ra maø thoâi. Töø hình (7-1) ñeán (7-13) 
trình baøy nhöõng thieát bò laáy buïi, baûng (7-1) lieät keâ ra nhöõng caùch laáy buïi thöôøng duøng. 

a. Kỹ thuaät huùt  

Kyõ thuaät naøy thöôøng duøng ñeå laáy nhöõng maãu buïi laéng (buïi bò taùch ra khoûi khí 
quyeån do taùc ñoäng cuûa troïng löïc). Thieát bò laáy maãu duøng cho kyõ thuaät naøy töông töï 
nhö thieát bò laáy maãu coù ñaàu laáy buïi. Thieát bò naøy reû tieàn, deã söû duïng vaø yeâu caàu khi 
phaân tích chæ laø xaùc ñònh troïng löôïng. Thieát bò ñaàu laáy maãu buïi thöôøng duøng ñeå xaùc 
ñònh noàng ñoä buïi trung bình treân moät khu vöïc naøo ñoù, nhöng khoâng theå xaùc ñònh ñöôïc 
giaù trò töùc thôøi cao nhaát toát nhö nhöõng phöông phaùp khaùc. Theâm vaøo ñoù nöõa laø, chæ laáy 
moät maãu buïi nhoû maø laïi laøm ñaïi dieän cho caû moät khoái khoâng khí roäng lôùn. Trong vaøi 
tröôøng hôïp, khi phaân tích maãu buïi coøn coù  moät löôïng buïi taêng theâm laø do taùc ñoäng cô 
hoïc leân buïi ñaát gaàn vò trí laáy maãu vaø nöôùc möa (chuùng hình thaønh, ngöng tuï xung 
quanh caùc haït buïi), buïi naëng do giao thoâng, buïi phaân taùn trong khí quyeån bôûi gioù vaø 
nhöõng luoàng khí. Nhöõng taùc ñoäng naøy giaùn tieáp laøm aûnh höôûng tôùi keát quaû phaân tích 
maãu buïi. 

Ñaàu laáy maãu buïi coù theå coù taïo hình coá ñònh hoaëc coù theå ñöôïc daùn baèng giaáy boùng 
kính bao xung quanh vaät chaát huùt buïi vaø bao xung quanh laø lôùp maøng nhaày dính buïi. 
Nhöng haàu heát laø chuùng ñöôïc cheá taïo ôû daïng ñaàu thu buïi (xem hình 8-1 ñoái töôïng coù 
maøu ñoû saùng). Kích thöôùc ñaàu thu côõ khoaûng 8,5 inch, cao vaø coù chöùa nöôùc ñeå thu buïi. 
ÔÛ nhöõng vuøng coù thôøi tieát aám, amoni clorua haáp thuï vaøo trong nöôùc coù taùc duïng laøm 
ngaên caûn söï phaùt trieån cuûa caùc loaøi taûo, moät yeáu toá cuõng goùp phaàn taêng theâm löôïng 
buïi vaøo trong khí quyeån. Trong thôøi tieát muøa ñoâng, röôïu ñaúng propyl duøng laøm chaát 
choáng laïnh, ngaên chaën khaû naêng taïo thaønh ñaù, ñaây laø moät yeáu toá laøm ngaên caûn caùc 
chaát oâ nhieãm haáp thuï vaøo trong nöôùc. 

Ñaàu thu buïi ñöôïc xuùc röûa saïch, sau ñoù ñöa vaøo saáy khoâ, caân leân theo ñôn vò 
miligram. Töø löôïng khí caàn thieát ñeå laáy maãu tính toaùn ra ñöôïc dieän tích dieän tích cuûa 
pittong. Khoaûng thôøi gian laáy maãu chuaån laø 30 ngaøy, keát quaû ñöôïc tính toaùn theo ñôn 
vò mg/m3/30 ngaøy. 

b. Kỹ thuật lọc  
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Kyõ thuaät naøy duøng ñeå thu caùc haït buïi lô löûng trong khoâng khí maø khoâng laéng 
ñoïng. Caùc haït buïi chuyeån ñoäng theo doøng khí nhôø söùc huùt cuûa thieát bò (ví duï nhö maùy 
huùt buïi) vaø nhöõng haït buïi ñöôïc giöõ laïi nhôø moät taám loïc xoáp. Kyõ thuaät loïc naøy cuõng coù 
theå duøng ñeå laáy nhöõng maãu buïi phoùng xaï. Thieát bò xaùc ñònh löu löôïng doøng khí (hình 
7-2 vaø 7-3) thöôøng ñöôïc duøng nhaát trong kyõ thuaät laáy maãu vôùi buïi lô löûng. Thieát bò 
naøy ñaët trong moät caùi hoäp nhaèm traùnh söï laéng ñoïng cuûa caùc buïi laéng, moät bôm vôùi löu 
löôïng cao huùt vaø keùo theo caùc haït buïi lô löûng vaø taïi taám loïc xoáp buïi ñöôïc giöõ laïi 
khoâng khí saïch thoaùt ra ngoaøi. Thieát bò ño löu löôïng ñöôïc thieát keá chính xaùc theo quy 
chuaån, nhaèm xaùc ñònh chính xaùc löôïng khoâng khí huùt vaøo trong thôøi gian laáy maãu (coù 
theå laø 24h). Vôùi nhöõng maãu coù khaû naêng loïc khoâng khí vôùi löu löôïng lôùn thì laáy trong 
thôøi gian ngaén hôn. Xaùc ñònh ñöôïc troïng löôïng buïi thoâng qua troïng löôïng taám loïc 
tröôùc vaø sau laáy maãu, tính theo ñôn vò laø microgram (μg). Noàng ñoä buïi coù trong khoâng 
khí thì tính theo ñôm vò microgram/m3 (μg/m3). 

c. Kyõ thuaät duøng giaáy loïc 

Ñaây laø moät phöông phaùp loïc khaùc duøng ñeå thu caùc maãu buïi lô löûng. Noù thích hôïp 
nhaát trong vieäc thu caùc maãu buïi nhoû mòn hoaëc laø nhöõng vaät chaát baån 

Hình 7.1. Ñaàu laáy buïi vaø ñeøn pero chì          Hình 7.2. Hoäp huùt khí vôùi löu löôïng  

Thieát bò naøy ñaëc bieät thuaän lôïi bôûi vì noù töï ñoäng ñöa ra caùc con soá coù theå ñoïc 
ñöôïc trong moät ngaøy, öôùc tính khaù chính xaùc löôïng chaát baån. Noù cuõng coù theå laáy 
nhöõng maãu vôùi nhöõng khoaûng thôøi gian khaùc nhau do con ngöôøi choïn löïa (hình 7-4 
cho thaáy thieát bò khi chöa gaén maãu). 

Kyõ thuaät laáy maãu duøng giaáy loïc bao goàm moät bôm duøng ñeå huùt doøng khí coù chöùa 
buïi, sau khi ñi qua taám loïc baèng caùc sôïi xenlulo buïi ñöôïc giöõ laïi. Bôm naøy töï ñoäng 
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hoïat ñoäng theo moät cheá ñoä do ngöôøi söû duïng caøi ñaët, thoâng thöôøng laø 2h, sau ñoù 
chuyeån vò trí vaø laáy maãu tieáp. Ñoàng hoà baám giôø trong thieát bò coù theå chaïy hôn 24h. 
Ñoïc giaù trò hieån thò treân thieát bò ño löu toác hoaëc thieát bò ño tyû troïng (xem phöông phaùp 
haáp thuï buïi baèng böùc xaï trong chöông sau). 

d. Kyõ thuaät quaùn tính 

Kyõ thuaät naøy duøng ñeå laáy maãu vôùi toång soá buïi coù trong khoâng khí. Nguyeân taéc 
cuûa kyõ thuaät naøy laø, taïo ra moät söùc huùt huùt doøng khoâng khí oâ nhieãm vaøo trong thieát bò, 
trong ñoù coù ñaët caùc vaät caûn treân ñöôøng ñi cuûa doøng khí. Nhöõng vaät caûn naøy laøm cho 
doøng khí bò ñoåi höôùng, nhöng caùc haït buïi thì theo quaùn tính vaãn chuyeån ñoäng theo 
höôùng cuõ vaø chuùng va vaøo caùc vaät caûn. Neáu treân beà maët vaät caûn naøy coù chaát dính, caùc 
haït buïi va chaïm vaø seõ bò giöõ laïi treân beà maët vaät caûn. 

 

Hình 7.3.  Maùy huùt khí coù löu löôïng cao vaø boä loïc coù thieát bò ghi  

Hình 7.4.  Maùy laáy maãu duøng giaáy  

Caùc vaät caûn naøy sau ñoù ñöôïc nhuùng vaøo trong chaát loûng vaø caùc haït buïi ñaõ thu 
ñöôïc laéng ñoïng vaøo trong chaát loûng. Neáu thieát bò quaùn tính naøy ñöôïc thieát keá caùc 
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ñöôøng daãn hình troøn, doøng khí chuyeån ñoäng nhanh caùc haït buïi coù xu höôùng chuyeån 
ñoäng rôøi xa taâm hôn, nhö vaäy ngoaøi taùc ñoäng cuûa löïc quaùn tính chuùng coøn chòu taùc 
ñoäng cuûa löïc ly taâm, hieäu quaû thieát bò seõ cao hôn. 

Thoâng thöôøng thieát bò laáy maãu kieåu quaùn tính ñöôïc duøng ñeå laáy maãu vôùi töøng loaïi 
buïi khaùc nhau coù trong khoâng khí. Maãu Durham duøng bieän phaùp boâi vazolin leân beà 
maët kính vaät cuûa kính hieån vi ñeå thu phaán hoa, sau ñoù duøng ngay kính hieån vi naøy ñeå 
xem xeùt hieäu quaû. Maãu roto quay (hình 7.5.) vaø maãu kieåu baãy baøo töû Hirst (hình 7.6) 
duøng ñeå laáy maãu vôùi caùc daïng baøo töû, phaán hoa, baèng caùch ñaët thieát bò ngöôïc theo 
chieàu gioù vaø coù theå duøng phöông phaùp nhö laáy caùc chaát oâ nhieãm coù troïng löôïng 



http://www.ebook.edu.vn - 264 -  

Hình 7.5. Thieát bò roto quay  

Hình 7.6. Thieát bò baãy baøo töû Hirst  

Maãu Andersen (hình 7.7) laø thieát bò duøng ñeå thu nhöõng vi khuaån hoaëc nhöõng buïi 
vuõ truï khaùc, noù coù caáu truùc goàm 8 ñóa theùp khoâng gæ, thieát keá giaû nhö heä thoáng hoâ haáp 
cuûa con ngöôøi, caùc haït buïi thu ñöôïc ôû ñaây duøng ñeå kieåm chöùng laïi söï xaâm nhaäp cuûa 
caùc haït buïi vaøo trong heä thoáng hoâ haáp cuûa con ngöôøi, qua pheá quaûn ñi tôùi caùc tuùi phoåi. 
Maãu thu Cascade Impactor duøng thu toång buïi coù kích thöôùc nhoû. Thu maãu baèng maøng 
dính, maøng dính bao phuû leân moät bình, ñöa vaøo trong moät luoàng gioù thu toång taát caû 
caùc buïi vaø phöông phaùp ñeám buïi duøng ñeå phaân tích buïi töø phöông phaùp maøng dính. 

Moät soá thieát bò duøng trong kyõ thuaät va chaïm quaùn tính laø Greenburg-smith 
impinger (hình 7.7 beân traùi) vaø Midget impinger (hình 7.7 ôû giöõa). 

Greenburg-smith impinger laø moät xylanh thuûy tinh, beân trong loàng moät oáng thuûy 
tinh nhoû ñoàng taâm. ÔÛ ñaàu oáng nhoû naøy coù nhöõng caùi voøi nhoû vaø impinger caáu truùc 
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thuûy tinh naøy ñöôïc nhaän chìm trong moät dung dòch haáp thuï loûng. Noù giöõ laïi taát caû caùc 
buïi baån, khoùi, hôi, khí hoøa tan vaø buïi khoâng tan coù kích thöôùc lôùn hôn 2μm. 

Hình 7.7 Greenberg-Smith impinger, midget impinger, maãu cyclon  

Kyõ thuaät laáy maãu quaùn tính coøn coù söû duïng tôùi loaïi cyclon, noù coù theå thu ñöôïc 
nhöõng buïi coù kích thöôùc lôùn hôn 5μ (hình 7.7 beân phaûi). 

e. Kyõ thuaät laéng 
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 Ñaây laø kyõ thuaät söû duïng quaù trình laéng do taùc duïng cuûa nhieät vaø ñieän. Kyõ thuaät 
laéng do nhieät nhö sau: gia nhieät cho doøng khí coù chöùa caùc buïi phoùng xaï bôûi quaù trình 
trao ñoåi nhieät ñoái löu, doøng khí naøy chuyeån ñoäng tôùi moät beà maët ñöôïc laøm laïnh, caùc 
phaàn töû trong doøng khí seõ va chaïm vaøo beà maët ñaõ ñöôïc laøm laïnh naøy. Caùc haït buïi coù 
kích thöôùc töø 0,01μ ñeán 10μ bò dính leân beà maët laïnh naøy. Kyõ thuaät laéng do ñieän laø 
duøng naêng löôïng ñieän taùc ñoäng löïc leân caùc haït buïi, laøm cho chuùng bò taùch ra khoûi 
doøng khoâng khí baùm leân beà maët thu buïi. Kyõ thuaät naøy coù hieäu quaû toát khi thu nhöõng 
buïi nhoû mòn, buïi hoùa hoïc vaø buïi chaát phoùng xaï. Caùc haït buïi coù kích côõ töø 0,01μ ñeán 
10μ thieát bò naøy ñeàu thu ñöôïc. Tuy nhieân thieát bò naøy laïi khoâng duøng ñöôïc khi coù maët 
caùc khí oâ nhieãm, bôûi vì quaù trình gia nhieät vaø taùc duïng cuûa nguoàn ñieän ñeàu laøm taêng 
khaû naêng gaây haïi cuûa caùc khí oâ nhieãm. 

Thieát bò laáy maãu buïi theo kyõ thuaät laéng bao goàm: thieát bò laéng ñieän (hình 7.8) 
duøng thu buïi vaø duøng trong nghieân cöùu veà loaïi vaø tính chaát cuûa caùc buïi phoùng xaï, thieát 
bò laéng nhieät (hình 7.9). Caùc thieát bò laáy buïi toång quaùt xem trong baûng 7.1 

Hình 7.8  Thieát bò laéng ñieän (phaûi)                      Hình 7.9. Thieát bò laéng nhieät (traùi)  
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Baûng 7.1: Thieát bò laáy maãu buïi 

Thieát bò laáy maãu 
Kyõ thuaät 
choïn löïa  

Chaát oâ nhieãm caàn 
thu 

Phöông phaùp phaân 
tích 

Ñaàu laáy buïi (h 7-1) Huùt, 30 
ngaøy 

Buïi laéng Troïng löïc 

Maùy huùt khí (h 7-2. 7-3) 
Loïc 24 giôø

Buïi lô löûng (goàm caû 
buïi voâ cô, höõu cô, 

chaát phoùng xaï) 
Troïng löïc 

Giaáy loïc buïi (h7-4) 
Loïc 24 giôø Buïi lô löûng (buïi ñaát) 

Ño löu löôïng (h7-3), 
ño troïng löôïng 

Maãu Durham, Roto 
quay (h 7.5), baãy baøo töû 
Hirst (h7.6) 

Va chaïm Phaán hoa, baøo töû Ñeám 

Maøng dính  Va chaïm Toång buïi Gruber particle  

Maãu Andersen  Va chaïm Vi khuaån - buïi Ñeám 

Maãu Cascader  Va chaïm Toång buïi  

Greenberg-Smith 

(h7.7) 
Va chaïm Toång buïi Troïng löïc 

Midge impinger (7.7) Va chaïm Toång buïi Troïng löïc 

Maãu cyclon (h 7.7) Va chaïm Buïi > 5 micron Troïng löïc 

Laéng tónh ñieän (h 7.8) Laéng Buïi phoùng xaï Nghieân cöùu loaïi 

Laéng do nhieät (h 7.9) Laéng Toång buïi Troïng löïc 

 

7.4. LAÁY MAÃU KHOÂNG KHÍ   

Nhö treân ñaõ noùi, chaát oâ nhieãm khoâng khí ñöôïc phaân ra thaønh buïi vaø khí ñoäc. 
Trong phaàn tieáp sau ñaây seõ ñeà caäp tôùi caùc kyõ thuaät vaø thieát bò thöôøng duøng cho vieäc 
laáy maãu khí ñoäc. 
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7.4.1. Kyõ thuaät vaø thieát bò laáy maãu 

Boán kyõ thuaät cô baûn cuûa vieäc laáy maãu caùc khí thaûi laø haáp thuï, haáp phuï, coâ ñaëc vaø 
huùt maãu. 

a. Phöông phaùp haáp thuï 

Phöông phaùp haáp thuï laø quaù trình laøm cho doøng khoâng khí coù chöùa caùc khí oâ 
nhieãm ñöôïc ñöa vaøo tieáp xuùc vôùi caùc hoùa chaát loûng, taïi ñoù xaûy ra phaûn öùng haáp thuï 
taïo ra daïng chaát raén hoaëc loûng (khoâng coøn laø khí). Dung dòch hoùa chaát duøng thích öùng 
vôùi caùc khí caàn thu maãu. Trong kyõ thuaät naøy, ñieàu quan troïng nhaát laø phaûi xaùc ñònh 
cho ñöôïc taát caû caùc khí oâ nhieãm ñi vaøo tieáp xuùc vôùi dung dòch hoùa chaát haáp thuï vaø 
möùc ñoä haáp thuï chaát oâ nhieãm trong khoaûng thôøi gian laáy maãu. Xaùc ñònh cho thích hôïp 
thì thu maãu môùi ñaït hieäu quaû cao. 

Ñeå giuùp cho vieäc thu maãu ñaït keát quaû cao, nhöõng vaán ñeà sau ñaây caàn phaûi xem 
xeùt: Quaù trình suûi boït trong thieát bò, doøng khoâng khí coù chöùa chaát oâ nhieãm ñi qua dung 
dòch haáp thuï, phaàn lôùn caùc khí coù söï tieáp xuùc giöõa chaát khí vaø chaát loûng. Kích côõ thích 
hôïp cuûa thieát bò  hoaëc noùi caùch khaùc tyû leä löu löôïng khí laáy maãu phaûi thích hôïp, nhaèm 
muïc ñích taïo cho doøng khí vaø dung dòch haáp thuï coù ñuû thôøi gian tieáp xuùc, dung dòch 
haáp thuï coù theå giöõ laïi heát caùc chaát oâ nhieãm. Noàng ñoä dung dòch haáp thuï laø xaùc ñònh 
treân cô sôû noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm caàn haáp thuï. Bôûi vaäy neáu xeùt tôùi khía caïnh an 
toaøn, khi coù quaù nhieàu chaát phaûn öùng ôû trong dung dòch haáp thu, chuùng seõ haáp thuï taát 
caû caùc chaát oâ nhieãm keå caû chaát oâ nhieãm naëng neáu chuùng gaëp, ñoä chính xaùc cuûa vieäc 
laáy maãu giaûm ñi. Thôøi gian tieáp xuùc giöõa khí oâ nhieãm vaø dung dòch haáp thuï raát ngaén, 
bôûi vaäy noàng ñoä dung dòch haáp thuï phaûi ñuû ñeå xaûy ra phaûn öùng haáp thuï ngay laäp töùc. 

Moät loaïi thieát bò cuõng söû duïng theo nguyeân taéc haáp thuï cho nhieàu loaïi khí ñoàng 
thôøi, loaïi naøy töông töï nhö loaïi Suûi boït 24 h (Twenty-fuor hour bubble) (hình 7.10). 
Loaïi thieát bò laáy maãu naøy ñöôïc thieát keá ñeå laáy ñoàng thôøi 5 loaïi khí khaùc nhau, duøng 5 
loaïi dung dòch haáp thuï öùng vôùi 5 loaïi khí oâ nhieãm caàn thu vôùi töøng thieát bò suûi boït. 
Moät bôm huùt khí vaøo ñoàng thôøi 5 dung dòch haáp thu, vôùi caùc ñöôøng vaøo ra khaùc nhau. 
Löu löôïng cuûa doøng khí coù theå kieåm soaùt ñöôïc baèng caùch ñieàu chænh mieäng huùt khí 
vaøo. Moät thieát bò nhieät tónh hoïc luoân luoân gia nhieät ñeå taïo ra ñoä oån ñònh nhieät cho 
doøng khí vaøo maãu. Nhôø vieäc söû duïng duïng cuï suûi boït vaø dung dòch haáp thuï thích hôïp 
vôùi töøng loaïi khí, caùc maãu coù theå laáy ñöôïc laø SO2, NO2, H2S, NH3 vaø Aldehyd. Keát 
quaû sau phaân tích ñöôïc tính theo ñôn vò μg/m3. 
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Moät thieát bò khaùc cuõng söû duïng nguyeân lyù haáp thuï laø thieát bò söû duïng maãu maéc 
noái tieáp, noù bao goàm nhieàu thieát bò suûi boït khaùc nhau. Moät thieát bò choïn ñuùng coù 12 
thieát bò suûi boït, noù coù theå laáy maãu noái tieáp vôùi caùc khoaûng thôøi gian noái tieáp nhau (moät 
maãu laáy trong 2h, sau ñoù chuyeån sang thieát bò suûi boït khaùc, laáy maãu cho toaøn thieát bò 
trong 24h). Thieát bò laáy maãu naøy coù theå cho ta giaù trò töùc thôøi cao nhaát chính xaùc cuûa 
khí oâ nhieãm. Hình 7.10 cuõng cho thaáy moät vaøi kieåu oáng haáp thuï thuûy tinh cuûa thieát bò 
laáy maãu treân. Nhöõng oáng thuûy tinh naøy cheá taïo daïng suûi boït nhoû nhaèm cung caáp khí 
cho quaù trình haáp thuï. Chuùng hoaøn toaøn khaùc vôùi vôùi kieåu impinger oáng loàng duøng ñeå 
thu maãu buïi. 

Duøng ñeøn Pero chì (hình 7-1) ñeå ñònh löôïng noàng ñoä khí sulfur dioxit trong khí 
quyeån laø phöông phaùp ñôn giaûn nhaát trong kyõ thuaät haáp thuï. Trong kyõ thuaät haáp thuï 
khí oâ nhieãm, khaû naêng haáp thuï baèng chaát raén ít hôn so vôùi khaû naêng haáp thuï baèng chaát 
loûng. Caùc khaâu söù hình truï ñöôïc bao quanh bôûi moät maøng moûng caùc dung dòch haáp thuï 
pero chì. Pero chì phaûn öùng vôùi sulfur dioxit taïo ra daïng chì sunfat. Toång löôïng sunfat 
chì sau khi thí nghieäm 30 ngaøy ñöôïc caân xaùc ñònh troïng löôïng hoaëc ñònh löôïng bôûi taùc 
ñoäng ñoåi maøu cuûa dung dòch haáp thu. 

Caùc bieåu hieän qua quan saùt thieát bò theo nguyeân taéc haáp thuï seõ ñöôïc ñeà caäp tieáp 
trong chöông sau. 

b. Phöông phaùp haáp phuï 

Phöông phaùp haáp phuï laáy maãu döïa treân nguyeân taéc; beà maët caùc chaát raén coù taùc 
duïng huùt vaø giöõ caùc khí treân noù. Löôïng chaát khí oâ nhieãm ñöôïc haáp phuï lieân quan ñeán 
dieän tích beà maët chaát haáp phuï, möùc ñoä duy trì aùp suaát vaø nhieät ñoä doøng khí laáy maãu 
(hai nhaân toá naøy coù aûnh höôûng tôùi löu löôïng vaø noàng ñoä), ñaëc ñieåm lyù hoïc vaø hoùa hoïc 
cuûa chaát haáp phuï ñaõ ñöôïc duøng. Caùc chaát haáp phuï khaùc nhau seõ ñöôïc thaûo luaän trong 
phaàn tieáp. 

 

 

 

Hình 8.15: Maãu noái tieáp - Hình 7.15 trang 110 

Hình 7.10. OÁng thuûy tinh suûi boït hoaëc haáp thuï  
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• Cacbon hoaït tính 

Ñaây laø loaïi than ñöôïc taïo ra töø haït quaû ñaøo, voû quaû döøa… laø nhöõng vaät chaát toát 
nhaát duøng laøm chaát haáp phuï. Caùc hydrocacbon baùm treân beà maët than hoaït tính chòu taùc 
duïng oxy hoùa bôûi taùc duïng hoaït hoùa cuûa chuùng. Caùc quaù trình oxy hoùa naøy ñöôïc thöû 
nghieäm thöôøng xuyeân vôùi söï gia nhieät öùng vôùi töøng khoaûng nhieät ñoä khaùc nhau öùng 
vôùi caùc khoaûng thôøi gian daøi. Moät vaøi loaïi khí luoân bò haáp thuï bôûi beà maët than hoaït 
tính laø NH3, NOx, CO vaø CO2. 

• Silica gen 

Ñaây laø moät daïng ñoâng ñaëc, hoùa keo cuûa dung dòch acid silicic, taïo thaønh daïng 
silicon oxit, chuùng coù tính cöùng boùng vaø xoáp, coù khaû naêng haáp phuï caùc loaïi khí nhö 
H2S, SO2 vaø H2O. 

• Alumin hoaït tính 

Ñaây laø nhöõng haït haáp thuï tìm thaáy trong nhöõng oáng phaùt hieän nhanh, chuùng bao 
goàm haàu heát laø nhöõng haït oxit nhoâm coù tính xoáp cao, duøng laøm chaát chæ thò hoùa hoïc 
baèng caùch ño löôøng ñoä bieán ñoåi maøu saéc cuûa caùc haït. 

• Löôùi phaân töû (a molecular seive) 

Ñaây laø chaát toång hôïp bôûi natri hoaëc canxi khoâng coù alumin, chuùng töøng ñöôïc 
duøng ñeå haáp phuï CO2, H2S, SO2, NH3 vaø ecetylen. 

Moät vaøi thuaän lôïi cuûa nguyeân taéc haáp phuï döïa treân nguyeân taéc haáp thuï laø: 

1/ Chaát oâ nhieãm coù theå ñöôïc phaùt hieän nhanh nhôø taùc ñoäng laøm thay ñoåi maøu saéc; 

2/ Caùc maãu thu ñöôïc coù theå ñöôïc vaän chuyeån ôû daïng raén; 

3/ Noù coù theå thu ñöôïc toát caùc loaïi khí deã bay hôi; 

4/ Chuùng coù theå thöïc hieän laáy maãu trong caùc ñieàu kieän nhieät ñoä khaùc nhau; 

5/ Coù theå haáp thuï toát caùc chaát oâ nhieãm khi ôû noàng ñoä cao. 

 Hoäp thöû nghieäm khí trong vuõ truï (A universal tester kit)   

Ñaây laø saûn phaåm cuûa coâng ty Mine Safety Appliance, söû duïng nguyeân lyù haáp thuï 
ñeå coù theå phaùt hieän nhanh ra caùc khí ñoäc, hôi, khoùi, buïi. Maãu ñôn giaûn cuûa thieát bò laø 
moät bôm pittoâng duøng ñeå huùt khoâng khí caàn laáy maãu vaøo caùc thieát bò chæ thò hoaëc oáng 
phaùt hieän nhanh hoaëc caùc taám giaáy loïc coù thaám caùc loaïi hoùa chaát duøng ñeå phaùt hieän 
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chaát oâ nhieãm. Ñeå khaúng ñònh chaéc chaén tính ñoäc cuûa caùc hôïp chaát coù theå duøng bieän 
phaùp gia nhieät vôùi töøng nhieät ñoä khaùc nhau, baèng caùch naøy phaùt hieän ra tính ñoäc hoùa 
hoïc öùng vôùi töøng nhieät ñoä, ôû ñaây tính ñoäc öùng vôùi töøng noàng ñoä caùc hôïp chaát coù lieân 
quan tôùi tính ñoäc nguyeân thuûy cuûa chuùng. Nhieät cung caáp cho thieát bò ôû ñaây cung caáp 
bôûi bình ñieän nhieät phaân (hình 7.11) 

Hình 7.11. Thieát bò nhieät phaân   

Moät thí nghieäm chuaån duøng cho vieäc phaùt hieän CO laø duøng oáng phaùt hieän nhanh, 
trong oáng phaùt hieän nhanh coù chöùa silica gen ñöôïc thaám nhieãm bôûi dung dòch H2SO4, 
alumin molypden, sulfat paladi hoøa tan. Khoâng khí coù chöùa CO ñi nhanh qua oáng, maøu 
seõ nhanh choùng chuyeån töø maøu vaøng sang maøu xanh thaãm, löôïng CO ñöôïc xaùc ñònh 
bôûi vieäc so saùnh vôùi caùc coät maøu (thieát bò phaùt hieän CO haáp phuï, hình 7.12). 

Laøm laïnh hoaëc ngöng tuï maãu 

Laø phöông phaùp duøng theå thu thaäp khí hydrocacbon, hôi chaát phoùng xaï vaø caùc 
chaát khoâng tan hoaëc khoâng bay hôi khaùc. Chaát oâ nhieãm khoâng khí toàn taïi ôû daïng khí 
coù theå bò “baãy” hoaëc taùch ra khoûi khoâng khí nhôø phöông phaùp laøm laïnh hoaëc ngöng 
tuï. Baãy noùi ôû ñaây coù nghóa laø thu caùc chaát oâ nhieãm hoaëc taùch chaát oâ nhieãm ra khoûi 
doøng khí. 

Maùy moùc duøng cho quaù trình laøm laïnh hoaëc ngöng tuï nhö sau: Khoâng khí laáy maãu 
ñöôïc huùt vaøo moät hoäp ñaõ ñöôïc laøm laïnh töø tröôùc, neáu nhieät ñoä trong hoäp thaáp hôn 
hoaëc baèng vôùi nhieät ñoä ngöng tuï cuûa caùc khí, chuùng seõ chuyeån sang daïng loûng. Nhöõng 
chaát loûng hoaëc chaát ngöng tuï naøy ñöôïc ñöïng trong hoäp, ngay taïi nôi chuùng ñaõ bò 
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chuyeån töø daïng khí sang daïng loûng. Quaù trình laáy maãu döïa treân nguyeân taéc laøm laïnh 
naøy, neáu muoán thu thaäp moät vaøi loại khí trong cuøng moät thôøi gian thì ta phaûi duøng 
nhieàu hoäp laáy maãu cuøng moät luùc. 

Hình 7.12. Thieát bò haáp thuï phaùt hieän CO  

Moät loaïi thieát bò laáy maãu ñaëc bieät goàm coù 5 caùi baãy thuûy tinh ñöôïc noái lieàn vôùi 
nhau bôûi caùc khôùp noái coù joaêng bao kín. Nhöõng baãy naøy coù caáu truùc laø nhöõng bình coå 
daøi, nôi chöùa caùc khí theo traät töï doøng khí ñi vaøo: Bình (1) ñöôïc laøm laïnh bôûi chaát taûi 
laïnh laø dung dòch nöôùc muoái ôû nhieät ñoä -16oC, caùc bình (2,3 vaø 4) ñöôïc laøm laïnh laøm 
khoâ bôûi khí CO2 vaø aceton hoaëc methyl cellosolve giöõ cho nhieät ñoä ôû möùc -80oC vaø 
bình 5 laø bình duøng ñeå thu nitro loûng ñöôïc giöõ ôû nhieät ñoä -195oC. Doøng khí ñöôïc huùt 
vaøo baãy naøy (nhöõng bình coå daøi) nhôø moät bôm huùt. Sau khi laáy maãu xong ñeå chuaån bò 
phaân tích thì phaûi saáy noùng maãu leân, caùc khí trôû veà daïng goác cuûa noù, sau ñoù ñöôïc 
phaân tích bôûi tia hoàng ngoaïi hoaëc saéc kyù khí. 

Trong phöông phaùp laáy maãu kieåu ngöng tuï thì vaán ñeà quan troïng nhaát laø vaán ñeà 
caùc tinh theå nöôùc ñaù seõ bít kín nhöõng hoäp laáy maãu. Ñeå traùnh hieän töôïng naøy, ñaàu vaøo 
cuûa nhöõng bình ñöôïc cheá taïo loe ñöôøng kính ra 2 inch vaø daøi ra 2 inch nöõa. ÔÛ nhöõng 
choã ñaàu vaøo, ñaàu ra cuûa caùc bình coå daøi hoaëc caùc oáng noái, choã uoán cong ñöôïc thieát keá 
baùn kính roäng ra. Cuõng nhö vaäy taïi nhöõng vò trí cao thì ñöôïc laøm khoâ seõ giaûm bôùt ñöôïc 
caùc vaán ñeà naøy. Giöõ cho caùc dung dòch hoaït ñoäng ñöôïc, thieát bò hoaït ñoäng ñöôïc thì 
vieäc quaûn lyù vaø vaän haønh laø moät vaán ñeà khoâng nhoû. 

 Laáy maãu töùc thôøi (Grab sampling) 
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Laáy maãu töùc thôøi laø moät kyõ thuaät khaùc duøng ñeå laáy maãu khoâng khí bò oâ nhieãm. 
Laáy maãu töùc thôøi laø laáy maãu ôû ñieåm thôøi gian naøo ñoù ñaëc bieät, vôùi khoaûng thôøi gian 
laáy maãu khoaûng töø vaøi giaây ñeán 1 phuùt. Moät maãu töùc thôøi coù theå duøng laøm ñaïi dieän 
cho moät taäp hôïp caùc maãu khaùc khi nguoàn laáy maãu laø khoâng thay ñoåi. Nhöõng maãu naøy 
ñöôïc duøng ñeå xaùc ñònh caùc khí coù trong thaønh phaàn khoâng khí (maãu khí chöùa nhöõng 
chaát oâ nhieãm) vaø xaùc ñònh xem noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm ngay taïi thôøi ñieåm laáy maãu. 

Kyõ thuaät laáy maãu töùc thôøi coù taùc duïng khi maø nhöõng chaát oâ nhieãm coù lieân quan 
khoâng bò haáp thuï bôûi chaát loûng hoaëc möùc ñoä chòu haáp phuï chaäm. Hôn nöõa dung dòch 
haáp thuï laïi phaûi ñaët trong duïng cuï laáy maãu vaø maãu thu ñöôïc coù theå trôû neân baõo hoøa 
vôùi dung dòch haáp thuï tröôùc khi ñuôïc phaân tích. 

Haàu heát nhöõng maãu laáy theo kyõ thuaät naøy thöôøng ñöôïc söû duïng vôùi nhöõng thieát bò 
nhoû vaø khoâng yeâu caàu veà trình ñoä, kinh nghieäm cuûa ngöôøi laáy maãu trong nhöõng phaàn 
coâng vieäc. 

Coù nhieàu loaïi thieát bò laáy maãu töùc thôøi coù saün. Moät loaïi laø tuùi plastic ñaõ xì hôi ñaët 
trong moät caùi hoäp vôùi moät caùi oáng vöôn ra ngoaøi hoäp. Maãu ñöôïc laáy baèng caùch huùt 
khoâng khí töø trong tuùi ra, ñöa tuùi tôùi nôi laáy maãu môû ra cho khoâng khí ñöôïc huùt vaøo 
trong tuùi maãu ñaõ ñöôïc laáy. 

Ñoâi khi phöông phaùp duøng oáng tieâm taïo ra loã treân beà maët chaát raén duøng ñeå thu 
nhöõng löôïng khí oâ nhieãm nhoû. Moät loaïi thieát bò khaùc laø bình huùt coå daøi (hình 7.13) 
thích hôïp vôùi khoùa voøi vaø ñaàu huùt. Trong caùch thu maãu naøy, dung dòch coù khaû naêng 
haáp thuï chaát oâ nhieãm cuõng laø vaán ñeà ñaùng noùi tôùi, khi noùi tôùi thieát bò laáy maãu baèng 
bình coå daøi. Nhöõng bình naøy sau khi ñöôïc huùt khí ra (ngoaøi hay trong phoøng thí 
nghieäm) cho tôùi aùp suaát bay hôi cuûa dung dòch haáp thu, nhieät ñoä vaø aùp suaát trong bình 
ñöôïc ghi cheùp laïi sau ñoù khoùa voøi laïi.  

Hình 7.13. Bình huùt coå daøi   
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Khi bình coå daøi môû ra, doøng khí ñöôïc huùt vaøo trong bình. Ñeå traùnh gaõy vôõ hö 
hoûng, bình laáy maãu phaûi ñaët trong hoäp baûo veä beân trong boïc xoáp hoaëc laø baèng boâng 
thuûy tinh traùnh va chaïm maïnh. 

Moät thieát bò khaùc ñöôïc duøng nhö laø moät thieát bò laøm saïch hoaëc thieát bò trao ñoåi 
khí (hình7.14) vôùi moät oáng hình truï coù khoùa ôû hai ñaàu. Khi caû hai khoùa ôû caû hai ñaàu 
ñeàu môû, moät doøng khoâng khí ñöôïc huùt vaøo thieát bò. Ñoùng khoùa hai ñaàu laïi ta chöùa 
ñöôïc maãu khí mang veà. 

Hình 7.14. Thieát bò trao ñoåi khí   

Moät thieát bò khaùc trong kyõ thuaät laáy maãu töùc thôøi laø thieát bò trao ñoåi vò trí cuûa chaát 
loûng (hình 7.15). Moät bình ñöùng coù chöùa chaát loûng duøng laøm chaát trao ñoåi vò trí vôùi 
khí. Chaát loûng ñöôïc thaùo ra khoûi bình nhôø van ôû ñaùy bình, khoâng khí beân ngoaøi ñöôïc 
huùt vaøo ôû van ôû phía treân ñænh bình thay theá vaøo vò trí maø chaát loûng vöøa ñöôïc ruùt ra. 
Vieäc löïa choïn chaát loûng duøng ñeå thay theá (nöôùc, nöôùc muoái, thuûy ngaân hoaëc laø chaát 
loûng ñaõ hoøa tan baõo hoøa vôùi khí laáy maãu) ñöôïc choïn döïa treân tính chaát cuûa khí caàn laáy 
maãu. Vôùi yeâu caàu laø khí laáy maãu khoâng coù baát kyø moät phaûn öùng naøo vôùi chaát loûng 
duøng laøm chaát thay theá vò trí. 

Hình 7.15. Thieát bò laáy maãu baèng phöông phaùp dôøi choã chaát loûng  
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Kyõ thuaät laáy maãu töùc thôøi thì chæ yeâu caàu duøng caùc thieát bò nhoû vaø yeâu caàu veà 
trình töï laáy maãu khoâng cao. Noù thích hôïp vôùi caùch laáy maãu quan traéc lieân tuïc (seõ ñeà 
caäp  trong phaàn keá tieáp) khi maø möùc ñoä haáp thuï caùc chaát oâ nhieãm laø chaäm. Moät ñieàu 
baát lôïi trong kyõ thuaät laáy maãu naøy laø khoái löôïng chaát oâ nhieãm coù maët trong maãu 
khoâng nhieàu, ñoâi khi noù khoâng ñaït tôùi ngöôõng coù theå phaùt hieän ra chaát oâ nhieãm. 

Thieát bò laáy maãu, kyõ thuaät thu maãu, nhöõng chaát oâ nhieãm coù theå thu ñöôïc, phöông 
phaùp phaân tích caùc maãu khí ñöôïc trình baøy trong baûng 7.2. 

 Thieát bò duøng khi quan traéc lieân tuïc (CM) 

Ñaây laø moät taäp hôïp caùc thieát bò coù khaû naêng laáy maãu vaø phaân tích maãu töï ñoäng, 
noù coù theå cung caáp nhieàu caùc thoâng soá vôùi nhieàu khí oâ nhieãm khaùc nhau. Tuy nhieân, 
caùc thieát bò naøy laïi duøng haàu heát vôùi caùc khí oâ nhieãm. Trình töï cuûa kyõ thuaät laáy maãu 
bao goàm caùc coâng vieäc chuaån bò nhö vieäc thaêm doø, thuoác thöû haáp thuï, thieát bò phaùt 
hieän baèng khueách ñaïi ñieän, duïng cuï ño löu löôïng vaø maùy ghi. 

Baûng 7.2. Thieát bò laáy maãu khí 

Thieát bò laáy maãu Kyõ thuaät laáy maãu 
Chaát oâ nhieãm thu 

ñöôïc 
Phöông phaùp 
phaân tích 

Thieát bò suûi boït 
trong 24 giôø 
(H7.10) 

Haáp thuï baèng boâng 
thuûy tinh haáp thuï 

Khí voâ cô, oxit 
NO2, SO2, H2S. Khí 
höõu cô: HC maïch 
voøng, 
formaldehyde, 
aldehyde beùo, 
olefin 

Phaân tích hoùa 
hoïc, so maøu, quang 
phoå 

OÁng phaùt hieän 
nhanh vaø oáng chæ 
thò  

Haáp phuï bôûi tính 
hoaït hoùa cuûa than 
hoaït tính, silica gen, 
alumin hoaït tính, 
löôùi phaân töû 

Nhöõng chaát khoâng 
hoøa tan hoaëc khoâng 
bay hôi: NH3, H2S, 
NO2, SO2, CO2, CO 

So maøu vôùi caùc 
coät maøu chuaån 

Ñeøn pero chì (H7.1) Haáp thuï SO2 thaønh 
daïng chì sunfat 

SO2 Öôùc löôïng 
löôïng SO2/ 
ngaøy/100 cm2 

Kyõ thuaät laøm laïnh  Ngöng tuï Nhöõng chaát khoâng 
tan vaø khoâng bay 
hôi, HC, khí phoùng 

Duøng quang 
phoå,  tia hoàng ngoaïi 
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xaï hoaëc saéc kyù khí 

Bình huùt coå daøi 
(H7.13), thieát bò dôøi 
khí (H7.14), thieát bò 
dôøi chaát loûng 
(H7.15), tuùi plastic 
trong hoäp  

Laáy maãu töùc thôøi Chæ thu ñöôïc moät soá 
löôïng nhoû caùc khí oâ 
nhieãm - muøi 

Nhieàu phöông phaùp 
coù theå aùp duïng 

Moät vaøi thieát bò tieân tieán nhaát hieän nay khoâng caàn thieát phaûi söû duïng thuoác thöû, 
bôm huùt hoaëc laø nhöõng oáng thuûy tinh deã vôõ, maø thay theá baèng caùc thieát bò ñieän. Nhöõng 
thieát bò duøng trong vieäc quan traéc lieân tuïc (CM) nhìn chung laø ñaét hôn nhieàu so vôùi 
nhöõng thieát bò laáy maãu ñaõ thaûo luaän tröôùc ñoù. Tuy nhieân, taïi nhöõng nôi maø coù khaû 
naêng seõ xaûy ra oâ nhieãm khoâng khí traàm troïng thì coù theå boá trí rieâng heä thoáng döï baùo oâ 
nhieãm khoâng khí. ÔÛ moät vaøi thaønh phoá lôùn caùc thieát bò CM ñöôïc laép ñaët nhö moät heä 
thoáng ñeøn baùo ñoäng, khi noàng ñoä chaát oâ nhieãm ñaït tôùi nöùc ñoä cao chuùng töï ñoäng baùo 
ñoäng. Nhöõng nguoàn phaùt sinh oâ nhieãm khi ñoù phaûi giaûm bôùt hoaëc phaûi chaám döùt hoaït 
ñoäng, cho tôùi khi noàng ñoä chaát oâ nhieãm giaûm tôùi möùc phuïc hoài laïi ñöôïc. Moät vaøi loaïi 
chaát oâ nhieãm maø thieát bò CM coù theå phaùt hieän ñöôïc bao goàm HC (hydrocacbon), CO, 
CH4, SO2, nitro oxid, ozon, H2S, aldehyde vaø toång caùc oâxit. 

Vieäc phaân tích HC töø tröôùc ñaây laø duøng phöông phaùp xaùc ñònh toång HC (taát caû 
caùc HC coù trong maãu) nhôø kyõ thuaät taùc duïng ion hoaù cuûa ngoïn löûa. Kyõ thuaät naøy thích 
hôïp laø do chuùng taäp trung caùc tia hoàng ngoaïi (NDIR), bôûi vì vôùi metan khi coù noàng ñoä 
töø 0-1 ppm vaø cao hôn laø ñuû ñeå chuùng coù ñoä nhaïy cao vôùi taùc duïng tia hoàng ngoaïi. 
Laáy tieâu chuaån chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí laøm chuaån ñeå xaùc ñònh ra toång HC 
(khi khoâng coù hoaëc ít metan) coù trong khoâng khí baèng phöông phaùp saéc kyù khí, phöông 
phaùp saéc kyù khí theo Beckman Model CG 6800 (hình 7.16) laø phöông phaùp thöôøng 
duøng nhaát. Thieát bò Model CG 6800 coù theå xaùc ñònh ñöôïc ba loaïi chaát oâ nhieãm laø CO, 
CH4 vaø toång HC coù noàng ñoä töø 0-1 ppm vôùi töøng yeáu toá hôïp thaønh. Thieát bò naøy coù 
con soá chính xaùc vôùi taát caû nhöõng yeáu toá maø chuùng phaân tích ñöôïc. Thieát bò ñöôïc thieát 
keá caùc nuùt ñieàu chænh phía tröôùc, kích côõ phuø hôïp thuaän lôïi cho vieäc quan saùt vaø vaän 
haønh. 

Ñeå quan taâm tôùi vieäc xaùc ñònh noàng ñoä CO, caàn phaûi chuaån phöông phaùp xaùc 
ñònh CO baèng NDIR theo tieâu chuaån chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí. Phöông phaùp 
Beckman Model 315 BL hoaëc Mine Safety Appliance Company LIRA (hình 7.17) laø 
hai ví duï cuûa vieäc phaân tích CO baèng NDIR. Ñaëc bieät, moät phöông phaùp töông ñöông 
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vôùi NDIR laø phöông phaùp saéc kyù khí coù taùc duïng ion hoùa nhôø ngoïn löûa, nhaèm phaùt 
hieän ra söï metan hoùa cuûa CO thaønh CH4. Phöông phaùp duøng Beckman Model CG 
6800 cuõng coù theå duøng cho CO nhö ñaõ noùi tröôùc ñoù. 

Phöông phaùp Beckman coøn coù moät soá thieát bò phaân tích ñieän hoïc nhö: Model 
906A (ño SO2), 908 (ño toång ozon), 909 (ño NO) vaø 910 (ño NO2). Nhöõng thieát bò naøy 
coù ñaëc tröng laø thieát keá ñeå ño ñaïc, quan traéc khoâng khí bao quanh. Taát caû nhöõng loaïi 
naøy veà cô baûn ñöôïc thieát keá vaø vaän haønh töông töï nhö ña soá caùc maùy loïc khaùc vaø vieäc 
phaân tích cuõng döïa treân caùc bieåu hieän beân ngoaøi nhö so maøu, kích côõ haït … (Model 
908 phaân tích toång oxid xem hình 7.18). Nhöõng thieát bò naøy khoâng söû duïng tôùi thuoác 
thöû, bôm huùt, thieát bò deã vôõ vaø caùc thaønh phaàn phöùc taïp khaùc 

 
 

Hình 7.16 . Saéc kyù khí (Model 6800)  

Technicon Air Monitor IV (hình 7.19), thieát bò maø duøng kyõ thuaät so maøu, noù ñöôïc 
taïo ra bôûi nhöõng chaát deûo, bôûi vaäy thôøi gian daønh cho vieäc duy tu söûa chöõa, baûo quaûn 
khoâng nhieàu vaø chuùng coù theå saép xeáp laïi cho thích hôïp vôùi vieäc ño ñaïc caùc khí SO2, 
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NO2, NOx, H2S, F, aldehyde hoaëc toång oxid. Baûng 7-3 lieät keâ moät soá caùc thieát bò duøng 
cho CM (thieát bò duøng cho vieäc quan traéc lieân tuïc). 

7.4.2. Quaù trình phaân tích 

Quaù trình phaân tích nhaèm laøm saùng toû ñöôïc caùc thoâng soá veà buïi, khí oâ nhieãm nhö 
phaân loaïi, xaùc ñònh noàng ñoä chaát oâ nhieãm, ñònh löôïng möùc ñoä gia taêng chaát oâ nhieãm, 
ñònh löôïng caùc tính chaát ñaëc tröng cuûa chaát oâ nhieãm, töø ñoù ghi cheùp tính toaùn vaø ñaùnh 
giaù möùc ñoä oâ nhieãm. 

Hình 7.17. Phaân tích baèng tia hoàng ngoaïi (LIRA-Mine)  

Maãu 

Maãu vaø phöông phaùp laáy maãu ñaõ ñöôïc noùi tôùi trong phaàn tröôùc. ÔÛ ñaây chæ ñeà caäp 
tôùi noàng ñoä chöùa trong maãu. 

Phaân ñoaïn 

Vieäc phaân ñoaïn nhöõng vaät chaát gaây trôû ngaïi cho vieäc ñònh löôïng tính chaát cuûa 
chaát oâ nhieãm. Vôùi nhöõng chaát oâ nhieãm daïng khí vieäc phaân tích coù theå thöïc hieän baèng 
saéc kyù, thu huùt, trao ñoåi ion, chöng caát hoaëc keát tinh. Chæ nhöõng maãu ñaëc bieät coù löu 
löôïng loïc cao môùi yeâu caàu phaûi phaân ñoaïn, töùc laø khi öùng vôùi caùc chaát voâ cô, höõu cô, 
hôïp chaát phoùng xaï hoaëc phaân ñoaïn buïi baèng kính hieån vi ñeå so saùnh caùc baûn ñoà buïi 
ñaõ laäp. 
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 Noàng ñoä 

Noàng ñoä cuûa caùc chaát coù taùc duïng laøm giaûm khaû naêng hoøa tan theâm hoaëc boác hôi 
cuûa vật chaát. Noàng ñoä coù theå ñöôïc thay ñoåi baèng caùch thay ñoåi aùp suaát taùc duïng leân 
khí oâ nhieãm, khi ñoù coù theå laøm taêng khaû naêng boác hôi hoaëc haáp thuï chaát phoùng xaï 
hoaëc laøm giaûm khaû naêng bay hôi cuûa chaát hoøa tan, laøm cho noàng ñoä caùc chaát baån taêng 
leân thuaän lôïi cho vieäc phaân tích. Trong moät vaøi thí duï thì vieäc xaùc ñònh noàng ñoä coù theå 
töø caùc maãu hoaëc vieäc phaân loaïi. Vôùi löu löôïng cao coù theå cho taäp hôïp caùc maãu, khi ñoù 
cho caùc noàng ñoä khaùc nhau. 
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Hình 7.18. Maùy phaân tích oxid baèng tónh ñieän  

 

 
Hình 7.19. Maùy phaân tích baèng so maøu  
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Baûng 7.3. Maùy moùc quan traéc oâ nhieãm lieân tuïc, phaân tích töï ñoäng 

Chaát oâ nhieãm 
phaùt hieän 

Phöông phaùp phaân tích Thieát bò maùy moùc 

Toång HC Saéc kyù khí Beckman Model 6800 

CO Haáp thuï tia hoàng ngoaïi taäp trung 

Saéc kyù khí 

Haáp thuï tia hoàng ngoaïi taäp trung 

Beckman Model IR315 

Beckman Model 6800 

Mine Safety Appliance 
h(7-17) 

Flo So maøu Technicon (h 7-19) 

NO2 Tónh ñieän 

So maøu 

Saéc kyù khí 

Beckman Model 910 

Technicon 

Varian Aerograph 

SO2 Sắc kyù khí 

Ño quang phoå 

So maøu 

Tónh ñieän 

Varian Aerograph 

Melpar 

Technicon 

Beckman Model 906-A 

H2S So maøu Technicon 

Aldehyd So maøu Technicon 

Oxid So maøu 

Tónh ñieän 

Technicon 

Beckman Model 908 (hình 
7-18) 

Ñònh löôïng môû roäng caùc tính chaát 

Vieäc xaùc ñònh moät soá chaát ñoâi khi phaûi xaùc ñònh môû roäng theâm moät soá tính chaát 
ñuû laøm ñaïi dieän hoaëc ñeå coù theå phaùt hieän ñöôïc khi ño ñaïc. Moät ví duï laø quaù trình 
mang caùc khí tieáp xuùc vôùi hoùa chaát, phaân bieät ñöôïc chuùng nhôø maøu saéc thu ñöôïc do 
phaûn öùng. Maøu saéc caøng coù maät ñoä cao thì caøng deã ñònh löôïng. Caùc khí vaät chaát coøn 
coù khaû naêng haáp thuï caùc tia töû ngoaïi (UV) vaø tia hoàng ngoaïi (IR), bôûi vaäy chuùng coøn 
ñöôïc xaùc ñònh bôûi maùy ño quang phoå. 
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Ñònh löôïng caùc tính chaát ñaëc tröng 

Phöông phaùp ñònh löôïng döïa treân cô sôû söï phaân loaïi cuûa nhieàu pheùp phaân tích. 
Ñoä chính xaùc cuûa keát quaû chæ ñaït ñöôïc bôûi ñaùnh giaù ñöôïc tính chaát ñaëc tröng hoaëc bôûi 
söï so saùnh vôùi moät soá tieâu chuaån. 

Phöông phaùp caân troïng löôïng 

Vaät chaát caàn caân ñöôïc ñöa vaøo moät moâi tröôøng hoaøn toaøn trong saïch, caùch ly vôùi 
moâi tröôøng beân ngoaøi, ñöôïc xaùc ñònh troïng löôïng baèng caân phaân tích. Quaù trình naøy 
ñöôïc laëp ñi laëp laïi vaø ñoâi khi ñoä nhaïy khoâng cao. Moät vaøi thieát bò söû duïng kyõ thuaät 
naøy laø maùy loïc coù löu löôïng cao, ñaàu huùt buïi, thieát bò impinger thu buïi vaø thieát bò va 
chaïm, maãu laáy baèng cyclon, maãu laáy baèng ñeøn pero chì. 

 Phöông phaùp ño khí 

Taùch rieâng moät löôïng khí nhôø moät thieát bò hoaëc haáp thuï töø moät hoãn hôïp khí. 
Löôïng chaát oâ nhieãm coù trong löôïng khí taùch ra ñöôïc xaùc ñònh baèng caân vaø so saùnh 
troïng löôïng cuûa hoãn hôïp khí cuøng vôùi  thieát bò tröôùc vaø sau khi laáy khí vaøo hoaëc laø 
moät oáng buret khí (oáng phaùt hieän nhanh baèng thuûy tinh duøng ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng 
khoâng khí) ñeå xaùc ñònh löôïng khí ñi vaøo. Phöông phaùp naøy thöôøng duøng ñeå laáy maãu 
trong oáng khoùi maø khoâng duøng ñeå laáy maãu khi ño phoâng moâi tröôøng, bôûi vì ñoä chính 
xaùc cuûa noù khoâng cao. 

Phöông phaùp chuaån ñoä  

Ñaây laø phöông phaùp duøng moät buret chöùa dung dòch chuaån ñoä (dung dòch chöùa 
moät hoùa chaát ñaõ bieát tröôùc noàng ñoä) nhoû töøng gioït moät vaøo maãu khí. Keát quaû laø phaûn 
öùng taïo ra maøu, taïo ra naêng löôïng ñieän hoaëc taïo ra aùnh saùng hoaëc laø sinh ra taát caû. Töø 
löôïng dung dòch chuaån ñoä xaùc ñònh ñöôïc caùc thaønh phaàn caáu taïo neân maãu. 

Phöông phaùp haáp thuï böùc xaï 

Phöông phaùp naøy cho pheùp xaùc ñònh caû veà daïng vaø öôùc löôïng ñöôïc veà soá löôïng 
caùc khí. Caùc soùng aùnh saùng khaùc nhau bao goàm tia töû ngoaïi (UV), tia hoàng ngoaïi (IR) 
ñöôïc duøng trong phöông phaùp naøy. 

Quang phoå haáp thuï laø moät phöông phaùp haáp thuï böùc xaï duøng vôùi kim loaïi naëng. 
Moät moái quan taâm ñaàu tieân laø quaù trình gia nhieät. Döôùi taùc duïng nhieät ñoä cao cuûa 
ngoïn löûa laøm cho phaù vôõ söï lieân keát giöõa caùc nguyeân töû, laøm cho chuùng trôû thaønh caùc 
nguyeân töû töï do. Döôùi ñieàu kieän naøy caùc nguyeân töû khoâng bò taùc ñoäng maïnh (caùc ñieän 
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töû chuyeån ñoäng treân quyõ ñaïo nhoû khoâng nhaûy sang quyõ ñaïo coù naêng löôïng lôùn), nhöng 
chæ ñôn thuaàn bò taùch ra khoûi söï raøng buoäc cuûa phaân töû vaø ôû traïng thaùi bình thöôøng 
hoaëc traïng thaùi cô baûn, taïi ñaây ñieàu ñaùng quan taâm laø khaû naêng haáp thuï böùc xaï öùng 
vôùi töøng böôùc soùng. Naêng löôïng cuûa aùnh saùng öùng vôùi böôùc soùng coù theå laøm thoaùt ra 
caùc nguyeân töû ñaõ ñöôïc tìm thaáy treân caùc catoát. Naêng löôïng aùnh saùng bò haáp thuï coù theå 
phaùt hieän baèng thieát bò phaùt hieän aùnh saùng vaø vieäc ño ñaïc naøy cuõng cho moät moái lieân 
quan tôùi caùc yeáu toá coù trong maãu. 

Ño maøu (ôû ñaây laø chæ xaùc ñònh vôùi lôùp aùnh saùng thaáy ñöôïc) laø moät bieän phaùp haáp 
thuï khaùc döïa treân phöông phaùp böùc xaï, duøng ñeå phaùt hieän tính chuyeån maøu cuûa caùc 
muoái kim loaïi khi cho kim loaïi phaûn öùng vôùi thuoác thöû. Caùc ion voâ cô (ion sulfide, nitrat, 
flo, ion kim loaïi) vaø nhieàu hôïp chaát höõu cô, laø nhöõng yeáu toá maø töï baûn thaân noù khoâng coù 
maøu saéc, cuõng seõ coù maøu khi löïa choïn thuoác thöû cho phuø hôïp. Nhöõng maøu saéc naøy coù 
theå so saùnh vôùi nhöõng ñoà thò maøu chuaån, ño maøu baèng quang ñieän hoaëc laø ño quang 
phoå. Moät laêng kính hoaëc moät löôùi saét gaây nhieãu soùng aùnh saùng cuõng coù theå thay theá cho 
teá baøo quang ñieän ño maøu, maø noù chæ ño ñöôïc aùnh saùng ñôn saéc. 

Ño khaû naêng truyeàn hoaëc ño maät ñoä aùnh saùng: Söû duïng giaáy ñaõ ñöôïc laáy maãu gaén 
vaøo moät thieát bò chuyeân duøng. Phaàn traêm aùnh saùng coù theå truyeàn qua ñöôïc maãu hay laø 
maät ñoä daøy nhìn thaáy qua maãu giaáy (hình 7-4), ñöa ra moät heä soá haïn cheá taàm nhìn xa 
(COH) / 1000 feet (1 feet = 0,3048 m) ñöôïc tính toaùn nhö sau: 

. .
=

5HCO Od 10 A
100feet V

 

trong ñoù  

A laø dieän tích maãu giaáy (tính theo ñôn vò feet vuoâng) 

V laø löu löôïng khí laáy maãu tính theo ñôn vò feet khoái (ft3) 

Od maät ñoä nhìn thaáy ñoïc treân maùy ño maät ñoä 

Heä ñôn vò ño chuaån tính toaùn khi laáy khoaûng 15 ft3 khí. 

Heä soá haïn cheá taàm nhìn cho theo caùc khoaûng nhö sau. 

 COH/1.000 feet   Möùc ñoä 

 0,0 - 0.9    Nheï 

 1,0 - 1,9    Trung bình 
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 2,0 - 2,9    Naëng 

 3,0 - 3,9    Raát naëng 

Phaùt böùc xaï: Veà cô baûn laø phöông phaùp naøy coù theå xaùc ñònh ñöôïc gaàn ñuùng noàng 
ñoä caùc chaát oâ nhieãm, ñaëc bieät laø caùc yeáu toá kim loaïi. 

Nguyeân taéc cô baûn cuûa phöông phaùp naøy laø thieát bò ño ñoä böùc xaï, gia nhieät cho 
caùc nguyeân toá tôùi moät nhieät ñoä cao nhôø ngoïn löûa cho tôùi khi söï lieân keát hoùa hoïc giöõa 
caùc phaân töû bò phaù vôõ, caùc nhaân nguyeân töû khoâng theå giöõ laïi caùc nguyeân töû ôû voøng 
ngoaøi laøm cho caùc nguyeân töû naøy trôû neân hoaït ñoäng töï do. Tuy nhieân, do quaù trình naøy 
thöïc hieän vôùi vieäc gia nhieät lôùn hay do cung caáp naêng löôïng lôùn, laøm cho traïng thaùi 
chuyeån ñoäng bình thöôøng cuûa caùc ñieän töû luoân luoân nhaûy sang nhöõng voøng coù naêng 
löôïng cao hoaëc laø ôû traïng thaùi bò kích ñoäng. Töø taùc ñoäng cuûa möùc naêng löôïng cao laøm 
cho caùc ñieän töû khoâng oån ñònh ñöôïc, chuùng seõ chaïy ra ngoaøi quyõ ñaïo cuûa noù, quaù trình 
naøy lieân quan ñeán naêng löôïng phaùt xaï maø ta ño ñaïc ñöôïc. Töø maät ñoä cuûa soùng aùnh 
saùng phaùt ra ñaõ chæ ra ñöôïc nhöõng vaät chaát hoaëc nhöõng yeáu toá caàn xaùc ñònh. 

Ño ñoä phaùt saùng: Phöông phaùp naøy döïa treân cô sôû taùc ñoäng caùc chaát oâ nhieãm 
baèng ngoïn löûa, sau ñoù ño aùnh saùng do phaùt quang phoå. 

Ño ñoä phaùt huyønh quang: Phöông phaùp naøy thöïc hieän treân cô sôû taùc ñoäng maãu 
baèng nhöõng tia saùng (thoâng thöôøng söû duïng tia töû ngoaïi), sau ñoù ño cöôøng ñoä aùnh saùng 
huyønh quang phaùt ra, ñieàu naøy cuõng töông ñöông vôùi vieäc xaùc ñònh noàng ñoä caùc chaát oâ 
nhieãm. 

Söï phaùt xaï trong maãu chuû yeáu laø do soá löôïng nhieàu daïng vaät chaát raén coù maët ôû 
daïng keo tuï lô löûng (nhöõng haït buïi quaù nhoû thì ñöôïc xaùc ñònh baèng kính hieån vi). Ñeå 
xaùc ñònh coù theå duøng thieát bò ño ñoä daøy ñaëc baèng caùch, duøng moät luoàng aùnh saùng 
xuyeân qua moät ñaùm buïi lô löûng sau ñoù ño ñaïc, so saùnh vôùi möùc ñoä xuyeân qua cuûa aùnh 
saùng ñoái vôùi moâi tröôøng chuaån.  

Ño ñoä phaûn chieáu: Duøng bieän phaùp so saùnh aùnh saùng traéng phaûn chieáu laïi khi 
chieáu vaøo trong ñaùm buïi, ñeå xaùc ñònh ra chaát lô löûng chöùa ñöïng trong ñoù. 

Phöông phaùp ñieän töû 

Baèng kyõ thuaät ñieän töû coù nhieàu phöông phaùp ñeå xaùc ñònh tính chaát ñaëc tröng cuûa 
chaát oâ nhieãm. Phöông phaùp ño ñoä daãn ñieän ñaùnh giaù chính xaùc ñöôïc khaû naêng truyeàn 
taûi ñieän giöõa hai ñieän cöïc trong dung dòch.  
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Hai baûn cöïc ñöôïc duøng laøm hai ñieän cöïc ñaët vaøo trong dung dòch, moät ñieän aùp 
nhoû ñöôïc ñaët vaøo giöõa hai ñieän cöïc, luùc naøy doøng ñieän giöõa hai ñieän cöïc laø coù theå 
phaùt hieän (Ampe keá laø moät thieát bò raát thích hôïp ñeå ño doøng ñieän giöõa hai baûn cöïc).  

Ño tónh ñieän: nhaèm löôïng ñònh möùc quan heä caân baèng giöõa soá löôïng ñieän töû sinh 
ra vaø số löôïng caùc chaát hoùa hoïc caàn trao ñoåi ñieän töû (dung moâi).  

Ion hoùa nhôø ngoïn löûa: laø quaù trình kích thích caùc maãu khí baèng ngoïn löûa, doøng ion 
sinh ra ñöôïc ño ñaïc töông töï nhö ño ñaïc moät doøng ñieän töû khi chuùng chuyeån ñoäng veà 
caùc ñieän cöïc.  

Ño naêng löôïng: Töø vieäc ño naêng löôïng ñieän hoaëc hieäu ñieän theá ñaët vaøo giöõa hai 
ñieän cöïc, xaùc ñònh ñöôïc noàng ñoä caùc ion coù trong dung dòch. 

Phöông phaùp duøng kính hieån vi 

Phöông phaùp naøy coù theå duøng ñeå xaùc ñònh kích côõ, maät ñoä caùc haït buïi, thu ñöôïc 
töø caùc quaù trình thu buïi nhö quaù trình va chaïm cuûa doøng khí, loïc khí vôùi löu löôïng cao, 
loïc tónh ñieän. 

Phöông phaùp ñeám  

Duøng khi ñònh löôïng vôùi caùc loaïi phaán hoa, baøo töû vaø vi khuaån. Chuùng coù theå 
ñöôïc ñeám nhôø kính hieån vi hay ñeám tröïc tieáp. Buïi thu ñöôïc nhôø phöông phaùp söû duïng 
giaáy loïc coù theå duøng ñeå so saùnh vôùi vieäc ñeám buïi nhôø maùy ñeám buïi Gruber (hình 
7.20) 

Hình 7.20. Maùy ñeám buïi kieåu Gruber  

 Saéc kyù: Saéc kyù laø moät phöông phaùp phaân tích nhöõng chaát loûng hoaëc chaát khí 
maø ñaõ ñöôïc phaân taùch caùc vaät chaát bôûi taám xoáp (coù khaû naêng haáp thuï hoaëc haáp phuï) 
coù ñoä xoáp ôû möùc ñoä trung bình. Saéc kyù kieåu coät laø cô sôû cho vieäc löïa choïn nhöõng chaát 
raén laøm chaát haáp thuï, phöông phaùp naøy thöôøng duøng ñeå phaân tích phaùt hieän caùc 
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hydrocacbon ña nhaân. Saéc kyù kieåu töøng phaàn döïa treân cô sôû söï phaân taùch cuûa hai chaát 
loûng ñoäc laäp khoâng theå hoøa laãn vôùi nhau. Giaáy saéc kyù laø moät ví duï cho tröôøng hôïp 
naøy. Phöông phaùp saéc kyù trao ñoåi ion coù lieân quan ñeán vieäc trao ñoåi caùc ion giöõa chaát 
raén vaø dung dòch. Saéc kyù theo lôùp moûng söû duïng moät lôùp moûng vaät lieäu huùt aåm traûi daøi 
treân beà maët maãu, phöông phaùp naøy thöôøng duøng ñeå phaân tích nhieàu chaát oâ nhieãm 
daïng khí hoaëc chaát oâ nhieãm buïi. Saéc kyù khí laø phöông phaùp phaân taùch caùc thaønh phaàn 
trong hoãn hôïp caùc hôïp chaát ñuû ñeå chuùng coù theå bay hôi. Phöông phaùp naøy duøng caùc 
thieát bò theo Model Beckman CG 6800 phaùt hieän ra toång hydrocacbon. 

 Ghi cheùp: Ghi cheùp theo moät heä thoáng chuaån laø taïo laäp moät daïng ñeå löu tröõ soá 
lieäu. Ghi cheùp theo daõy lieân tieáp hoaëc theo moät kyõ thuaät soá seõ raát thuaän lôïi cho vieäc 
truy tìm soá lieäu. Caùch ghi cheùp coù heä thoáng treân maùy vi tính coøn coù theå töï ñoäng thoâng 
baùo khi caùc thoâng soá ñaït ñeán möùc baùo ñoäng. Ghi cheùp soá lieäu treân maùy vi tính coù taùc 
duïng laø truy nhaäp soá lieäu raát nhanh. 

Vieäc so saùnh caùc soá lieäu oâ nhieãm khoâng khí laø khoù khaên bôûi vì hieän taïi coù nhieàu 
daïng ñôn vò ñöôïc duøng trong vieäc ñònh löôïng. Ñeå taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho coâng 
vieäc sau naøy, neân duøng moät heä ñôn vò chuaån trình baøy trong baûng (7-4). Tröôùc ñaây, 
caùc khí oâ nhieãm ñöôïc tính toaùn theo ñôn vò 1/ trieäu (ppm). Töø khi coù caùc khí coù tính 
chaát vaät lyù khaùc ñi, yeâu caàu phaûi coù söï thay ñoåi ñôn vò ño chuyeån töø 1/trieäu thaønh ñôn 
vò (μg/m3). Söï chuyeån ñoåi töông ñöông caùc ñôn vò ñöôïc trình baøy trong baûng (7.5). 

Baûng 7.4. Heä ñôn vò neân duøng ñeå trình baøy soá lieäu 

Buïi laéng mg/cm2/ khoaûng thôøi gian 

Buïi vuõ truï μg/m3 (microgram/m3) 

Buïi ñeám ñöôïc Soá buïi/m3 

Khí oâ nhieãm μg/m3 (tröø CO ñöôïc duøng ñôn vò mg/m3 

Löu löôïng khí Ghi theo caùch ghi chuaån. Coøn ôû ñieàu kieän khaùc phaûi 
hieäu chænh thaønh 25oC, 760mmHg 

Nhieät ñoä Tính theo ñôn vò (oC) 

Thôøi gian theo ñôn vò giôø, phuùt 

AÙp suaát millimeter thuûy ngaân (mmHg) 

Vaän toác meùt /giaây (m/s) 
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Löu löôïng boác hôi m3/phuùt 

Löu löôïng laáy maãu m3/phuùt 

Taàm nhìn xa kilometers (km) 

Möùc ñoä truyeàn aùnh saùng Phaàn traêm truyeàn 

 Tính toaùn: Tính toaùn laø yeáu toá caàn thieát ñeå xaùc ñònh troïng löôïng hoaëc löu 
löôïng doøng khí laáy maãu, troïng löôïng hoaëc löu löôïng chaát oâ nhieãm coù trong maãu. Noàng 
ñoä chaát oâ nhieãm ñöôïc trình baøy theo ñôn vò ôû baûng (8.4). Keát quaû ñoâi khi ñöôïc trình 
baøy ôû daïng soá hoïc - Töùc laø ñöa ra moät con soá trung bình (ví duï 3+4+5+6=18:4=4,5). 
Ñoâi khi keát quaû coøn ñöôïc trình baøy ôû daïng hình hoïc nghóa laø keát quaû töø N nhaân toá. 

Baûng 7.5. Baûng chuyeån ñoåi moät soá ñôn vò 

O3 1ppm 

1μg/m3 

= 

= 

1,960 μg/m3 

0,51 x 10-3 ppm 

SO2 1ppm 

1μg/m3 

= 

= 

2,860 μg/m3 

3,5 x 10-4 ppm 

CO 1ppm 

1mg/m3 

= 

= 

1,15 μg/m3 

0,87 ppm 

HC 1ppm 

1μg/m3 

= 

= 

655 μg/m3 

1,53 x 10-3ppm 

NO2 1ppm 

1μg/m3 

= 

= 

1,880 μg/m3 

0,53 x 10-3ppm 

 

 Chuù giaûi: Vieäc chuù giaûi laø quan troïng khi soá lieäu ghi cheùp theo tieâu chuaån hoùa 
(thay theá caùch ghi giaù trò baèng moät yeáu toá naøo ñoù) vaø ñeå khaúng ñònh raèng toång giaù trò 
khoâng vöôït quaù 100%. 

 

PHAÀN THÖÙ HAI: LAÁY MAÃU NGUOÀN 
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 Laáy maãu vaø phaân tích maãu nguoàn thöïc hieän nhaèm muïc ñích xaùc ñònh löôïng 
chaát oâ nhieãm boác ra töø caùc nguoàn cuï theå, noù khoâng gioáng vôùi vieäc laáy maãu vaø phaân 
tích maãu trong khí quyeån hay khoâng khí xung quanh laø nhöõng maãu maø thu thaäp caùc 
chaát oâ nhieãm phaân boá ñeàu khaép treân beà maët traùi ñaát. 

Maãu nguoàn bao goàm caùc maãu thu töø caùc oáng khoùi, thöïc hieän baèng caùch ñöa 
nhöõng thieát bò vaøo trong caùc oáng khoùi, nhöõng nguoàn ñaëïc bieät ñeå laáy maãu hoaëc laø ñònh 
löôïng moät chuøm khoùi töø beân ngoaøi hoaëc töø nhöõng nguoàn khoùi. Laáy maãu nguoàn bao 
goàm vieäc loàng nhöõng oáng thaêm vaøo trong luoàng huùt laáy maãu roài mang phaân tích hoaëc 
ñaùnh giaù möùc ñoä phaùt taùn khoùi töø caùc oáng khoùi cuûa caùc phöông tieän giao thoâng vaän 
taûi. 

7.5. MUÏC ÑÍCH CUÛA VIEÄC LAÁY MAÃU NGUOÀN 

Muïc ñích cuûa vieäc laáy maãu nguoàn laø xaùc ñònh soá löôïng vaø loaïi chaát oâ nhieãm boác 
ra töø töøng nguoàn, töø ñoù xaùc ñònh xem chuùng coù theo ñuùng vôùi söï cho pheùp cuûa tieâu 
chuaån hay khoâng, xaùc ñònh hieäu quaû cuûa thieát bò xöû lyù chaát oâ nhieãm hoaëc heä thoáng 
kieåm soaùt, xaùc ñònh ñöôïc caùc yeáu toá thoaùt ra hoaëc xaùc ñònh ñeå coù theå thieát keá laép ñaët 
moät heä thoáng xöû lyù thích hôïp. 

7.6. NGUYEÂN TAÉC LAÁY MAÃU TRONG OÁNG KHOÙI 

Phöông phaùp laáy maãu vaø thieát bò laáy maãu duøng trong vieäc laáy maãu cho oáng khoùi 
phuï thuoäc vaøo muïc ñích cuûa maãu caàn laáy, nhöng noù cuõng coøn phuï thuoäc vaøo caùc tính 
chaát lyù hoïc cuûa moâi tröôøng, nhö tình traïng nhieät ñoä cao, aåm öôùt, möùc ñoä nhieãm baån 
hoaëc tính aên moøn trong moâi tröôøng. Vò trí laáy maãu cuõng coøn phuï thuoäc vaøo thieát bò laáy 
maãu. Ví duï vôùi nhöõng thieát bò to lôùn coàng keành khoâng theå thích hôïp neáu yeâu caàu phaûi 
laáy nhieàu maãu seõ laøm aûnh höôûng tôùi möùc ñoä boác khoùi trong oáng khoùi. Moät ñieàu quan 
troïng caàn nhôù raèng khi laáy maãu khoâng ñöôïc pheùp laøm thay ñoåi tính chaát hoùa hoïc, lyù 
hoïc cuûa nguoàn cuõng nhö khoâng ñöôïc pheùp laøm thay ñoåi löu löôïng vaø noàng ñoä chaát oâ 
nhieãm taïi vò trí laáy maãu. Maët khaùc, maãu naøy phaûi theå hieän ñöôïc maät ñoä trung bình cuûa 
doøng khí cuõng nhö noàng ñoä trung bình cuûa chaát oâ nhieãm khoâng khí coù trong nguoàn. 

7.7. LAÁY VAØ PHAÂN TÍCH MAÃU BUÏI TAÏI NGUOÀN 

Muïc ñích cô baûn cuûa vieäc laáy maãu buïi trong oáng khoùi laø xaùc ñònh troïng löôïng caùc 
chaát raén, moät vaøi chaát loûng vaø hôi ngöng tuï öùng vôùi töøng löu löôïng khí ñi trong oáng 
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khoùi. Bôûi vaäy, vaän toác doøng khí trong oáng khoùi hoaëc söùc mang cuûa doøng khí ñöôïc ñònh 
löôïng neáu tyû leä caùc chaát oâ nhieãm buïi coù trong oáng khoùi ñöôïc xaùc ñònh. 

Thieát bò duøng ñeå laáy maãu buïi coù naêm thaønh phaàn quan troïng. Nhöõng thaønh phaàn 
naøy coù taùc duïng raát quan troïng vaø coù theå coi nhö laø moät boä laáy maãu buïi. Boä caùc thieát 
bò laáy maãu bao goàm oáng pitot (Pitobe), hoäp laáy maãu, duorail, daây noái vaø hoäp ño löu 
löôïng (hình 7.21). 

Pitobe: laø moät taäp hôïp caùc oáng thaêm laáy maãu ñöôïc ñöa vaøo trong oáng khoùi vaø 
oáng pitot ñöôïc gaén vôùi moät thieát bò ño löu toác nhaèm ñònh löôïng löu toác doøng khí ñi 
trong oáng khoùi. Laáy maãu buïi thì maãu naøy phaûi coù giaù trò ñaïi dieän cho taát caû löôïng khí 
ñi trong oáng khoùi. Bôûi vaäy, mieäng oáng pitobe phaûi ñöôïc ñöa vaøo trong oáng khoùi, taïi 
moät ñieåm maø taïi ñoù toác ñoä ñi vaøo trong mieäng oáng laáy maãu phaûi baèng vôùi toác ñoä doøng 
khí chuyeån ñoäng taïi baát kyø ñieåm naøo trong oáng khoùi. 

OÁng pitobe ñaõ töøng duøng ñeå ñaët naèm ngang vaøo trong oáng khoùi hoaëc trong oáng ñeå 
xaùc ñònh aùp suaát ñoäng taïi moät ñieåm trong oáng. Noù ñöôïc ñöa vaøo trong oáng taïi töøng 
ñieåm treân tieát dieän ngang, taïi töøng tieát dieän ngang töø 5 - 10 phuùt, sau ñoù ñoïc caùc thoâng 
soá khaùc nhau hoaëc laø ñoïc caùc giaù trò aùp suaát ñoäng. Vôùi nhöõng oáng hình chöõ nhaät, moät 
tieát dieän ngang cuûa oáng ñöôc chia ra thaønh nhieàu dieän tích töông ñöông sau ñoù laáy 
maãu taïi taâm töøng dieän tích naøy. Vôùi nhöõng oáng hình troøn, nhöõng dieän tích ñoàng taâm 
ñöôïc laáy maãu taïi taâm töøng dieän tích vaø laáy maãu caû ôû voøng troøn beân ngoaøi giaùp thaønh 
oáng. Vieäc chia soá vuøng laáy maãu treân dieän tích moät tieát dieän ngang, choïn phuï thuoäc 
vaøo kích thöôùc oáng vaø ñoä chính xaùc maø ta caàn coù. 
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Hình 7.21. Thieát bò laáy maãu buïi  

ÔÛ nhöõng cuùt cong thì thích hôïp nhaát laø chia chuùng theo nhöõng tieát dieän hình chöõ 
nhaät hoaëc vuoâng, bôûi vì taïi ñoù ít coù söï hoãn loaïn hoaëc bieán ñoåi doøng chaûy hôn laø taïi 
nhöõng tieát dieän taïi nhöõng goùc. Vò trí laáy maãu toát laø taïi nhöõng ñieåm naèm trong nhöõng 
khoaûng, caùch vò trí roái loaïn doøng chaûy 7 laàn ñöôøng kính neáu tính xuoâi theo doøng chaûy, 
caùch 3 laàn ñöôøng kính neáu tính ngöôïc theo chieàu doøng chaûy, taïi ñaây seõ coù ñöôïc caùc 
keát quaû ño seõ ñaïi dieän cho toaøn oáng daãn. Nhöõng nhaùnh reõ, cuùt, van, cöûa ra vaøo quaït 
hoaëc thieát bò thu buïi laø nhöõng ñieåm neân choïn laáy maãu.  

Hoäp laáy maãu 

Hoäp laáy maãu laø moät toå hôïp caùc cyclon thuûy tinh, maø chuùng coù theå giöõ laïi nhöõng 
haït buïi coù ñöôøng kính lôùn hôn 5μm, tieáp theo sau nhöõng cylon naøy laø nhöõng taám loïc 
buïi loã toå ong daïng boâng thuûy tinh duøng ñeå loïc nhöõng haït buïi nhoû. Caû cyclon vaø taám 
loïc ñeàu ñöôïc giöõ ôû khoaûng nhieät ñoä töø 240 - 280 oF (töông ñöông 115,55 – 137,77 0C), 
nhaèm ngaên chaën quaù trình ngöng hôi nước treân taám loïc buïi. Tieáp theo laø moät chuoãi 
boán caùi Greenburg-Smith impinger laø nôi coù chöùa ñaù laïnh, nhaèm laøm cho ngöng hôi 
nöôùc trong doøng khoâng khí. Trong chuoãi impinger naøy thì chæ coù impinger thöù  hai laø 
coøn ñeå laïi ñaàu bòt oáng phía trong (coøn ñeå laïi nguyeân daïng goác) coøn nhöõng caùi 
impinger khaùc thì ñöôïc caét nhöõng ñaàu naøy ñi ñeå traùnh toån thaát aùp suaát. Impinger thöù 
nhaát chöùa 250 ml nöôùc ñaõ ñöôïc choáng ion hoùa, impinger thöù hai chöùa 150 ml dung 
dòch nöôùc ñaõ ñöôïc choáng ion hoùa. Impinger thöù ba duøng laøm khoâ doøng khoâng khí baèng 
caùch taùch nöôùc ra, impinger thöù  tö chöùa 175 g silicagel cuõng coù taùc duïng taùch vaø huùt 
hôi aåm. Trong moät vaøi tröôøng hôïp caùc impinger kia coøn ñöôïc duøng nhö laø moät thieát bò 
thu buïi kieåu öôùt. 
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Giaù ñôõ 

Giaù ñôõ laø duïng cuï laøm cho oáng pitobe vaø hoäp laáy maãu gaén chaët treân oáng khoùi. 
Hoäp laáy maãu ñöôïc keïp chaët bôûi hai thanh nhoâm, sao cho hoäp coù theå tuøy yù chuyeån 
ñoäng theo chieàu thaúng ñöùng hoaëc theo chieàu ngang. Moät thanh nhoâm ñi xieân goùc, 
ñöôïc buoäc chaët vaøo oáng khoùi baèng sôïi daây nylon nhaèm ñôõ hai thanh treân. Noùi caùch 
khaùc, giaù ñôõ oáng laø moät khung hình tam giaùc, sôï daây nylon buoäc chaët giaù ñôõ theo caïnh 
huyeàn vaøo oáng khoùi. Thieát bò naøy coù taùc duïng buoäc chaët thieát bò laáy maãu vaøo oáng khoùi 
taïi vò trí laáy maãu. 

OÁng noái 

Duøng ñeå noái caùc Greenburg-Smith Impinger vaø oáng pitot vaø thieát bò gia nhieät taïi 
hoäp ño. 

Hoäp ño 

Hoäp ño coù chöùa moät bôm chaân khoâng, van ñieàu chænh, thieát bò ño löu löôïng doøng 
khí, ñaàu pitot + aùp keá, maùy huùt chaân khoâng vaø moät boä ñieàu khieån ñieän. Moät cöûa laáy 
khí ñaõ bieát tröôùc kích thöôùc vaø moät aùp keá duøng ñoä nghieâng cuûa maët nöôùc ñeå xaùc ñònh 
toác ñoä laáy maãu. Moät maùy ño khí coù ñoàng hoà hieån thò duøng ñeå xaùc ñònh löu löôïng doøng 
khí laáy maãu. 

OÁng pitobe ñöôïc noái vôùi hoäp taïi moät vò trí thích hôïp naèm trong khoaûng 100 feet töø 
vò trí laáy maãu. OÁng noái noái hoäp ño vôùi hoäp laáy maãu. OÁng pitobe thöôøng ñöôïc luoàn saâu 
vaøo trong oáng khoùi taïi ñieåm laáy maãu, töø 10 ñeán 15 phuùt cho moãi ñieåm choïn, ñoïc caùc 
thoâng soá, ñoïc aùp suaát ñoäng hieån thò taïi aùp keá. Toác ñoä laáy maãu ñöôïc giöõ oån ñònh, baèng 
caùch quan saùt con soá hieån thò treân aùp keá sau ño baèng pheùp noäi suy coù theå ñieàu chænh 
toác ñoä laáy maãu, nhö laø taêng hoaëc giaûm aùp suaát taïi mieäng oáng pitobe cho töông xöùng 
vôùi toác ñoä doøng khí ñi trong oáng khoùi. 

Thieát bò phuï khaùc:  

1. Moät oáng pitot hình chöõ U ñöôïc ñöa saâu vaøo trong oáng khoùi ñeå xaùc ñònh aùp suaát 
tónh trong oáng. 

2. Moät khí aùp keá duøng ñeå ghi laïi caùc dieãn bieán cuûa aùp suaát ñoäng. 

3. Moät thieát bò ño nhieät aåm, ñeå ñöa ñaàu ño vaøo trong oáng khoùi xaùc ñònh ñoä aåm 
trong doøng khí trong oáng khoùi. 

4. Moät nhieät keá coù hieän soá ñeå xaùc ñònh nhieät ñoä doøng khí. 
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5. Moät ORSAT (ORSAT- laø thieát bò haáp thuï coù löïa choïn caùc oxit) duøng ñeå ñònh 
löôïng caùc oxit CO, CO2 vaø O2 chöùa trong doøng khí, noù coøn laø thieát bò xaùc ñònh 
caùc phaàn töû khoâ trong doøng khí. 

Töø nhöõng soá lieäu treân ta coù theå quay laïi xaùc ñònh ñöôïc chính xaùc toác ñoä doøng khí 
ñi trong oáng khoùi. Töø caùc soá lieäu ñaõ bieát veà dieän tích tieát dieän ngang taïi maët caét laáy 
maãu vaø soá lieäu veà löu toác doøng khí ta coù theå tính toaùn xaùc ñònh ñöôïc löu löôïng doøng 
khí vaän chuyeån trong oáng khoùi. 

Maëc duø coù söû duïng thieát bò ORSAT (saûn phaåm cuûa taäp ñoaøn Burrell) coù söû duïng 
quaù trình ñoát chaùy khí ñeå phaân tích nhöng giaù thaønh phaân tích maãu cuõng khoâng cao 
laém. Thieát bò naøy coù söû duïng nguyeân taéc haáp thuï vaø ion hoùa, neân noù coù theå phaùt hieän 
vaø phaân tích ñöôïc moät soá loaïi nhö CO, CO2, O2 vaø moät vaøi loaïi hôi HC. Nhöõng hôi 
acid coù trong khí thaûi laø ñieàu gaây nguy haïi lôùn cho maùy, do vaäy phaûi coù bieän phaùp loïc 
saïch acid. 

Hình 7.22. Maùy phaân tích ORSAT söû duïng nguyeân lyù ñoát chaùy  

Taäp ñoaøn Harvey-Westbury ñaõ saûn xuaát ra moät loaïi maùy ORSAT ñieän töû (hình 
7.23), khoâng duøng nguyeân lyù ñoát chaùy ñeå phaân tích, maø duøng theo nguyeân lyù phaân 
ñoaïn baèng saéc kyù khí. Maùy ORSAT ñieän töû khoâng nhöõng cuõng phaân tích ñöôïc caùc khí 
nhö maùy treân maø noù coøn phaân tích ñöôïc caû khí N2. Ñoä chính xaùc cuûa maùy ORSAT 
ñieän töû laø do ta ñieàu chænh, loaïi maùy naøy coù giaù thaønh cao hôn loaïi maùy duøng nguyeân 
lyù ñoát chaùy nhöng noù coù ñoä chính xaùc cao hôn. 
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Moät loaïi thieát bò khaùc cuõng coù ñoä chính xaùc cao, laø saûn phaåm cuûa coâng ty Mine 
Safety Appliance (hình 7.17) söû duïng theo nguyeân lyù tia hoàng ngoaïi ñeå phaân tích 
CO,CO2 vaø moät vaøi loaïi hôn HC trong khí thaûi. Giaù thaønh loaïi maùy naøy cao hôn maùy 
ORSAT vaø cuõng khoâng söû duïng nguyeân lyù ñoát chaùy khí. Noù coù theå cung caáp chính xaùc 
caùc soá lieäu veà khí thaûi cuûa caùc phöông tieän giao thoâng, cuõng nhö taïi caùc oáng khoùi. 

Hình 7.23. Maùy phaân tích ORSAT ñieän töû   

Döïa treân nhöõng thaønh phaàn cuûa doøng khí ta coù theå xaùc ñònh ñöôïc bieän phaùp laáy 
buïi sao cho chính xaùc nhaát, nhöng taám loïc buïi coù theå gaén cuøng vôùi caùc oáng pitot ñeå 
thu buïi. Vôùi nhöõng vò trí quan troïng, nhaát thieát phaûi laáy buïi maø taïi ñoù nhieät ñoä cao, 
noàng ñoä hoùa chaát cao, laïi aåm öôùt thì coù taám loïc ceramic ñaët treân moät caùi keâ hoaëc ñóa 
baûo veä laø ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu. Vôùi nhöõng taám loïc cellulo hoaëc taám loïc meàm coù theå 
loïc ñöôïc nhöõng haït buïi coù kích thöôùc raát nhoû. Löôïng buïi thu ñöôïc treân taám loïc ñöôïc 
caân ñeå xaùc ñònh troïng löôïng vaø ñöôïc ghi cheùp theo ñôn vò (troïng löôïng/m3) hoaëc 
(troïng löôïng/ ñôn vò thôøi gian). Khi duøng impinger coù chöùa dung dòch loûng ñeå thu buïi 
thì troïng löôïng buïi ñöôïc xaùc ñònh khi laøm bay hôi hoaøn toaøn chaát loûng. 

7.8. LAÁY VAØ PHAÂN TÍCH MAÃU CHAÁT OÂ NHIEÃM DAÏNG KHÍ 

Muïc ñích cuûa vieäc laáy maãu chaát oâ nhieãm khí taïi nguoàn laø nhaèm xaùc ñònh löôïng 
khí oâ nhieãm coù trong doøng khí ñi trong oáng khoùi. Thaønh phaàn caùc khí cuûa doøng khí 
trong oáng khoùi bao goàm nhieàu loaïi khí oâ nhieãm. Tuy nhieân, khoâng phaûi taát caû caùc khí 
ñi trong oáng khoùi ñeàu laø chaát oâ nhieãm. Cuõng gioáng nhö vieäc laáy maãu buïi taïi nguoàn, 
söùc mang buïi cuûa doøng khí laø xaùc ñònh ñöôïc neáu toác ñoä boác ra chaát oâ nhieãm laø ñöôïc 
xaùc ñònh. 

 Phöông phaùp laáy maãu töùc thôøi 
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Phöông phaùp laáy maãu töùc thôøi duøng cho laáy maãu khí trong khí quyeån ñaõ ñöôïc noùi 
tôùi trong chöông 8, nhöng ôû ñaây noù cuõng ñöôïc söû duïng ñeå laáy maãu nguoàn cho nhöõng 
chaát oâ nhieãm daïng khí. Nhöõng phöông phaùp ñoù laø duøng tuùi nhöïa, duøng phöông phaùp 
thay theá vò trí chaát loûng, phöông phaùp thay theá vò trí khí hoaëc duøng huùt chaân khoâng vaø 
duøng nhöõng oáng tieâm ñeå huùt khí. 

Moät tuùi nhöïa moûng ñöôïc ñaët trong moät hoäp goïi laø hoäp laáy maãu töùc thôøi, chuùng 
thöôøng ñöôïc duøng ñeå thu nhöõng maãu chaát oâ nhieãm daïng khí. Tuùi naøy coù taùc duïng nhö 
moät caùi bôm ñeå huùt khí vaøo, tröôùc khi laáy maãu noù ñöôïc mang tôùi vò trí laáy maãu suïc röûa 
baèng löôïng khí ngay taïi nôi laáy maãu töø 2-3 laàn, ñaûm baûo cho khí sau khi laáy maãu 
khoâng laãn caùc khí khaùc, maø chæ hoaøn toaøn laø khí taïi vuøng laáy maãu. Löôïng khí trong tuùi 
ñöôïc huùt vaøo baèng caùch huùt heát khí trong tuùi ra, roài ñeå cho tuùi töï do huùt khí vaøo. 
Löôïng khí sau laáy maãu ñöôïc mang veà phoøng thí nghieäm laïi duøng bôm huùt ra ñeå phaân 
tích. 

Neáu duøng kyõ thuaät thay theá vò trí chaát loûng thì chaát loûng söû duïng phaûi thoûa maõn laø 
khoâng hoøa tan cuõng nhö khoâng coù phaûn öùng vôùi chaát oâ nhieãm maø ta caàn laáy maãu. 

Neáu söû duïng thieát bò huùt maø coù söû duïng dung dòch haáp thuï thì bình coå daøi ñöôïc söû 
duïng phaûi ñöôïc huùt cho tôùi khi ñaït tôùi traïng thaùi bay hôi cuûa dung dòch haáp thu. Nhieät 
ñoä vaø aùp suaát trong bình coå daøi ñöôïc ghi laïi, oáng huùt ñöôïc bòt chaët laïi baèng nuùt thuûy 
tinh baûo ñaûm cho khoâng khí khoâng loït vaøo trong bình. Bình coå daøi sau khi ñaõ ñöôïc laøm 
saïch heát löôïng khí dö coù trong bình, noù ñöôïc ñöa tôùi vò trí laáy maãu, noái vôùi ñaàu huùt ñaët 
saâu trong oáng khoùi, môû bình ra cho khí trong oáng khoùi ñöôïc huùt vaøo trong bình, sau ñoù 
ñoùng bình laïi vaø mang veà phoøng thí nghieäm. 

Hình 7.24. Thuøng ñöïng ñoà laáy maãu khí trong oáng khoùi  
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Maãu töùc thôøi coù theå ñöôïc duøng ñeå laáy maãu cho maùy phaân tích ORSAT, phöông 
phaùp haáp thuï baèng dung dòch hoùa hoïc, phöông phaùp söû duïng tia hoàng ngoaïi hoaëc saéc 
kyù khí. 

Hình 7.25. OÁng chæ thò CO                    Hình 7.26. OÁng chæ thò CO2  

Taäp ñoaøn thieát bò coâng nghieäp Bacharach ñaõ saûn xuaát ra laø thuøng ñoà laáy maãu, bao 
goàm caùc duïng cuï duøng cho laáy maãu taïi caùc oáng khoùi, vôùi caùc phöông phaùp laáy maãu 
khaùc nhau, caùc maãu laáy khaùc nhau vaø caùc phöông phaùp phaân tích maãu cuõng khaùc nhau 
(hình 7.24). Loaïi thieát bò naøy coù theå thay theá cho thieát bò phaân tích ORSAT. Cuõng 
trong thuøng naøy coù oáng chæ thò phaùt hieän nhanh CO (hình 7.26), trong oáng coù chöùa boät 
hoùa chaát maøu vaøng, hoaù chaát naøy seõ chuyeån sang maøu vaøng khi tieáp xuùc vôùi khí CO. 
Noàng ñoä khí CO xaùc ñònh ñöôïc baèng caùch ñoïc tröïc tieáp ñoä daøi hoùa chaát bò chuyeån maøu 
treân oáng, döïa vaøo caùc vaïch treân oáng chæ thò, roài so saùnh vôùi tyû leä chuaån ñeå xaùc ñònh ra 
löôïng CO ñaõ ñöôïc haáp thu. Trong thuøng coøn coù oáng chæ thò caùcbon dioxit (CO2). Töø 
löôïng CO2 vaø oxy döïa vaøo ñaëc tính cuûa oáng maø ta coù theå xaùc ñònh ra ñöôïc thaønh phaàn 
phaàn traêm CO2 coù trong hoãn hôïp khí. 

Ñeå duøng ñöôïc phöông phaùp naøy thì ñieàu cô baûn laø phaûi ñònh löôïng ñöôïc chính xaùc 
löôïng hoùa chaát duøng ñeå haáp thuï caùc khí, vôùi theå tích khí vaøo trong oáng chæ thò khoaûng 
60 cc khí laáy maãu. 

Khi caàn laáy maãu vôùi löu löôïng lôùn hoaëc caàn xaùc ñònh noàng ñoä trung bình trong 
moät khoaûng thôøi gian ta phaûi laáy lieân tieáp theo töøng chuoãi caùc maãu. Vôùi caùc maãu töùc 
thôøi, chuùng chæ theå hieän ñöôïc baûn chaát khí öùng vôùi moät löôïng khí raát nhoû, do vaäy maø 
ñoä chính xaùc khoâng cao. Vieäc laáy maãu khí oâ nhieãm theo töøng chuoãi cuõng töông töï nhö 
vieäc laáy caùc maãu buïi theo töøng chuoãi, tröø nhöõng coâng vieäc laøm trôû ngaïi cho vieäc phaân 
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tích nhö laáy maãu buïi baèng taám loïc, haáp thuï, haáp phuï hoaëc baãy ngöng tuï. Khi laáy maãu 
cho khí oâ nhieãm thì maãu naøy phaûi töông xöùng, ñieàu ñoù coù nghóa laø vaän toác laáy maãu 
phaûi töông xöùng vôùi vaän toác doøng khí ñi trong oáng khoùi. 

 Kyõ thuaät laáy maãu cho töøng loaïi khí oâ nhieãm 

Sulfur dioxit: laø moät loaïi khí ñoäc haïi coù trong oáng khoùi ñöôïc xaùc ñònh baèng kyõ 
thuaät so maøu (phöông phaùp West-Gaeke) vaø kyõ thuaät ño acid (phöông phaùp Berk-
Burdick) hoaëc kyõ thuaät titration (phöông phaùp IPA-Thorin). 

Nitro oâxit: laø chaát oâ nhieãm coù theå nhaän ra baèng phöông phaùp so maøu (phöông 
phaùp phenol disulfonic acid), chaát thöû laø caùc hôïp chaát cuûa hidro ñöôïc pha loaõng trong 
dung dòch acid sulfuric vaø acid nitric ñaõ ñöôïc oâxy hoùa. Hôïp chaát nitric acid nitrates 
phenoldisulfonic acid, khi phaûn öùng vôùi amoni hydroxit taïo thaønh moät hôïp chaát coù 
maøu vaøng. Möùc ñoä ñaäm ñaëc cuûa maøu saéc thì tyû leä caân xöùng vôùi noàng ñoä NOx coù trong 
maãu. Phöông phaùp so maøu söû duïng ôû ñaây chính laø ño maät ñoä maøu saéc cuûa hôïp chaát taïo 
ra naøy. 

Flo: vôùi loaïi chaát naøy thöôøng xaùc ñònh baèng phöông phaùp ion hoùa caùc ñieän cöïc. ÔÛ 
ñaây coù söû duïng phöông phaùp SPADNS* laøm dung dòch ñieän phaân. 

(SPADNS: -4,5 dihydroxy - 3(p-Sulfophenyl 220) - 2,7 - napthalene disulfonic acid, 
muoái trisodium hoaëc sodium 2-(parasulfophenyl 220 - 1,8 - dihydroxyl - 3, 6 - 
napthalene disulfonic). 

Clo: Clo coù trong caùc maãu khí trong oáng khoùi ñöôïc phaân tích baèng phöông phaùp 
titration, phöông phaùp orthotoliden (tröïc giao) hoaëc phöông phaùp ion hoùa ñieän cöïc. 

7.9. ÑÒNH LÖÔÏNG QUAÙ TRÌNH THOAÙT KHOÙI TÖØ OÁNG KHOÙI 

• Bieåu ñoà Ringelman 

Phöông phaùp bieåu ñoà Ringelman vaø phöông phaùp phaùc hoaï luoàng khoùi laø hai 
phöông phaùp ñònh löôïng möùc ñoä thoaùt khoùi cuûa caùc oáng khoùi vaø cuûa caùc oáng thaûi töø 
caùc phöông tieän giao thoâng. Phöông phaùp ñònh löôïng khí thaûi ra töø oáng thaûi cuûa caùc 
phöông tieän giao thoâng seõ noùi tôùi trong phaàn sau. Phöông phaùp bieåu ñoà Ringelman laø 
moät phöông phaùp ñaàu tieân giuùp cho ñònh löôïng chính xaùc chaát oâ nhieãm khí thoaùt ra. 
Phöông phaùp naøy ñaõ ñöôïc moät kyõ sö ngöôøi Phaùp teân laø Maximillian Ringelmann tìm 
ra vaø phaùt trieån môû roäng naêm 1897. Ban ñaàu phöông phaùp naøy chæ ñöôïc duøng ñeå ñaùnh 
giaù hieäu quaû ñoát cuûa caùc quaù trình ñoát chaùy nhieân lieäu, nhöng sau ñoù noù ñöôïc phaùt 
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trieån trôû thaønh moät coâng cuï höõu ích xaùc ñònh möùc ñoä thoaùt khoùi, töø ñoù thieát laäp ra moät 
tieâu chuaån cho pheùp thoaùt khoùi thaûi vaøo trong moâi tröôøng. Bieåu ñoà naøy ñöôïc xaây döïng 
bôûi caùc vaïch chia taêng daàn maøu xaùm saùng, cuï theå chuùng ñöôïc chia thaønh naêm vaïch 
töông ñöông nhö nhau chuyeån maøu daàn töø traéng sang ñen. 

Caùc thoâng tin theo moät maïch voøng 8333, treân bieåu ñoà coù boán oâ ñaïi dieän cho boán 
giaù trò töø 1 ñeán 4 trong bieåu ñoà Ringelman, rieâng oâ thöù naêm thì coi nhö ñoä ñaäm ñaëc ñaït 
100%, oâ naøy hoaøn toaøn ñen. 

Moät bieåu ñoà ñöôïc thu nhoû veà kích thước nhö treân coù theå duøng laøm bieåu ñoà ñeå laäp 
ra möùc ñoä thoaùt khoùi khi caàn, sau ñoù mang so saùnh vôùi maøu saéc treân bieåu ñoà chuaån. 

Nhöõng ngöôøi coù chöùc naêng ñoïc bieåu ñoà khoùi phaûi ñöôïc huaán luyeän, khoaù hoïc coù 
theå laø 1-3 ngaøy. Ñeå ñaøo taïo ñöôïc thì trong tröôøng phaûi coù moâ hình thoaùt khoùi (hình 
7.28), moâ hình naøy coù theå laø caùc phöông tieän giao thoâng, caùc thieát bò ôû traïng thaùi tónh. 
Chuùng phaûi coù caáu truùc sao cho coù theå taïo ra nhöõng luoàng khoùi coù möùc ñoä ñen khaùc 
nhau, nhôø vieäc ñoát chaùy benzen töø loø ñoát, giaû töôûng nhö ñoù laø khoùi thoaùt ra töø oáng 
khoùi.  Möùc ñoä ñen cuûa khoùi coù theå ñieàu chænh bôûi toác ñoä phun cuûa caùc muõi phun, ñoä 
ñaäm ñaëc cuûa khoùi ñöôïc ño baèng thieát bò ño maät ñoä ñaët tröïc tieáp treân oáng khoùi. Nhöõng 
thieát bò naøy ñöôïc taïo ra vôùi nhieàu baäc caáp khaùc nhau, taïo ra nhöõng maät ñoä khoùi khaùc 
nhau theo moät traät töï nhaát ñònh ñeå so saùnh vôùi maøu saéc treân bieåu ñoà Ringelman. Keát 
quaû ñaït ñöôïc sau khi so saùnh ñoä saùng cuûa maøu saéc cho pheùp ñaùnh giaù ñöôïc toác ñoä 
thoaùt khoùi. 

Buoàng taïo khoùi cuõng coù theå taïo ra ñöôïc khoùi maøu traéng, do vieäc boác hôi ñeå minh 
hoaï cho khaû naêng thoaùt khoùi theo nhieàu daïng töø caùc oáng thaûi cuûa ñoäng cô. Vôùi loaïi 
khoùi khoâng coù maøu naøy ñöôïc ñaùnh giaù bôûi söï môø ñuïc hoaëc khaû naêng laøm giaûm cöôøng 
ñoä aùnh saùng xuyeân qua. Ñaùnh giaù ñoä môø ñuïc ñöôïc lieân heä vôùi bieåu ñoà Ringelman nhö 
sau: 

Maät ñoä khoùi ñen Maät ñoä khoùi khoâng ñen 

1 20 

2 40 

3 60 

4 80 

5 100 
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(Noùi caùch khaùc, maät ñoä khoùi ñen soá 1 treân bieåu ñoà Ringelman töông ñöông vôùi ñoä 
môø ñuïc cuûa khoùi khoâng ñen laø 20). Maät ñoä khoùi tính theo soá 1 laø traïng thaùi chuaån, ñoä 
môø ñuïc cuûa khoùi khoâng ñen ñöôïc tính quy ñoåi theo coâng thöùc: 

× ×Maät ñoä khoùi soá 1  20%  100 =  % maät ñoä khoùi
Soá quan saùt ñöôïc treân bieåu ñoà

 

Giaù trò ñoïc ñöôïc coù theå chính xaùc tôùi ¼ maät ñoä cuûa khoùi ñen hay ñoïc tôùi 5% ñoä 
môø cuûa khoùi traéng (ví duï, vôùi khoùi ñen coù theå ñoïc tôùi giaù trò 1,25 vaø vôùi khoùi traéng coù 
theå ñoïc tôùi giaù trò 25%). 

Ñeå coù ñoä chính xaùc cao khi ñoïc bieåu ñoà khoùi thì phaûi tuaân theo nhöõng ñieàu kieän 
nhö vò trí quan saùt, nguoàn saùng vaø nhöõng laøn khoùi moûng. Vò trí quan saùt khoâng ñöôïc 
pheùp gaàn quaù 100 feet, khoâng ñöôïc xa quaù ¼ daëm töø oáng khoùi thaûi ra khoùi. Ngöôøi 
quan saùt phaûi ñöùng ôû vò trí beân phaûi nguoàn khoùi caàn quan saùt, nhö vaäy thì aùnh saùng 
maët trôøi seõ chieáu tôùi cung caáp ñuû aùnh saùng cho vieäc ñoïc soá maø laïi khoâng gaây choùi maét 
cho anh ta. Beà maët traùi ñaát phía beân kia oáng khoùi phaûi ñaûm baûo khoâng coù gì ngaên caûn 
(caùc coâng trình xaây döïng, caùc vaät che chaén khaùc vv… ) söï phaùt taùn khoùi vaøo trong 
khoâng khí. Söï quan saùt naøy chæ laëp ñi laëp laïi trong voøng ½ hoaëc ¼ phuùt, traùnh hieän 
töôïng bò moûi maét do nhìn nhieàu, laøm cho keát quaû ñoïc khoâng coøn chính xaùc, sau khi 
nghæ ngôi laïi tieáp tuïc quan saùt. 

Ngöôøi ñoïc bieåu ñoà naøy ñoøi hoûi phaûi coù trình ñoä chuyeân moân cao (caùc sinh vieân 
thöïc taäp thöôøng ñoïc cheäch khoaûng 10% vaø khoâng ñoïc ñöôïc söï sai khaùc ñoä treân bieåu 
ñoà Ringelmann 20% treân bieåu ñoà ñoä ñuïc hoaëc ñoâi khi neáu tieáp tuïc ñoïc coù theå sai khaùc 
tôùi 50%). 

Phöông phaùp quan saùt töø xa 

Phöông phaùp naøy laø keát quaû nghieân cöùu cuûa coâng ty Mine Safety Appliance, noù 
ñöôïc thieát keá nhaèm khaéc phuïc caùc nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp bieåu ñoà Ringelman. ( 
nhöõng yeáu toá laøm cho phöông phaùp Ringelman khoâng chính xaùc) nhö 

- Nhöõng trôû ngaïi treân beà maët ñaát laøm haïn cheá taàm quan saùt luoàng khoùi; 

- Söï khaùc nhau cuûa nhöõng luoàng aùnh saùng trong khí quyeån chieáu tôùi bieåu ñoà hoaëc 
cöôøng ñoä aùnh saùng töø caùc vuøng xung quanh oáng khoùi khaùc nhau; 

- Ñoä chính xaùc coù haïn khi quan saùt tröïc tieáp bieåu ñoà baèng maét ngöôøi. 
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Phöông phaùp quan saùt töø xa laø söû duïng moät thieát bò ñeå quan saùt luoàng khoùi sinh ra 
töø oáng khoùi, baèng caùch nhìn thaúng vaøo luoàng khoùi taïi nôi maø maät ñoä khoùi daøy ñaëc 
nhaát. Nhöõng tia saùng phaùt ra töø nguoàn gaàn oáng khoùi ñöôïc truyeàn qua moät maøn söông 
khoùi, tôùi moät caùi göông taïo ra moät hình aûnh ñoái xöùng vôùi luoàng khoùi. Hình aûnh naøy coù 
theå ñöôïc quan saùt ñeå so saùnh vôùi söï quan saùt baèng maét thöïc. Ñieàu haïn cheá cuûa phöông 
phaùp naøy laø giôùi haïn ñoïc ñöôïc nhoû hôn so vôùi phöông phaùp Ringelman. Khi ñóa bò ñen 
moät nöûa thì giaù trò ñoïc ñöôïc töông ñöông vôùi soá 2 treân bieåu ñoà Ringelman, khi ñóa bò 
ñen noát phaàn coøn laïi thì giaù trò ñoïc ñöôïc töông ñöông vôùi soá 3 cuûa bieåu ñoà Ringelman. 

Hình 7.27. Bieåu ñoà khoùi PLIBRICO (Kieåu Ringelman) H. 8.8 trang 143 
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Hình 7.28. Buoàng taïo khoùi  
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Hình 7.29. Thieát bò kieåm tra khí thaûi  

Hình 7.30. Maùy phaân tích Hydrocacbon  

7.10. LAÁY MAÃU NGUOÀN TÖØ CAÙC OÁNG KHOÙI CUÛA ÑOÄNG CÔ 

OÂ nhieãm khoâng khí sinh ra töø nguoàn laø caùc oáng thaûi cuûa caùc ñoäng cô moâ toâ, oâ toâ 
ñöôïc noùi tôùi trong chöông 6. Ñeå ñaûm baûo veä sinh moâi tröôøng, taát caû caùc oáng thaûi saûn 
xuaát duøng cho caùc ñoäng cô phaûi theâm moät boä phaän loïc khí, chæ ñöôïc pheùp thaûi khoùi 
trong tieâu chuaån cho pheùp. Vôùi caùc oáng thaûi ñaõ vaø ñang söû duïng thì phaûi coù söï kieåm 
tra laïi xem chuùng coù coøn ñaït yeâu caàu hay khoâng.  
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Caùc chæ tieâu caàn xaùc ñònh khi kieåm tra khí thaûi töø oáng khoùi laø HC, CO vaø NOx. 
Xaùc ñònh löôïng HC coù trong khí thaûi thì ta duøng phöông phaùp ion hoùa nhôø ngoïn löûa, 
duøng thieát bò taäp trung tia hoàng ngoaïi ñeå xaùc ñònh löôïng CO vaø duøng phöông phaùp thöû 
nghieäm Chemiluminess ñeå xaùc ñònh löôïng NOx. 

Caùc cô quan giaùm saùt moâi tröôøng phaûi coù traùch nhieäm kieåm tra taát caû caùc oáng thaûi 
cho caùc ñoäng cô tröôùc khi ñöôïc pheùp baùn ra ngoaøi thò tröôøng. Moät vaøi tieâu chuaån cho 
pheùp thaûi khoùi cho caùc oáng xaû ñaõ ñöôïc laäp ra. Nhöõng xe hôi kieåu cuõ, laø nhöõng loaïi 
khoâng ñöôïc trang bò heä thoáng giaûm thieåu oâ nhieãm (nhöõng xe saûn xuaát trong nhöõng 
naêm 1961 - 1962) thì phaûi kieåm tra laïi möùc ñoä gaây oâ nhieãm moâi tröôøng töø oáng thaûi. 
Moät loaïi thieát bò ñeå kieåm tra khaû naêng thaûi khoùi laø saûn phaåm cuûa taäp ñoaøn SUN 
Electric, laø loaïi thieát bò duøng tia hoàng ngoaïi ñeå phaân tích HC  tính theo ñôn vò 1/106 vaø 
phaân tích CO theo thaønh phaàn phaàn traêm. Maãu chaát oâ nhieãm coù theå ñöôïc thu töø caùc 
oáng khoùi cuûa ñoäng cô, nhôø moät oáng luoàn saâu vaøo trong oáng khoùi, huùt khí ra mang ñi 
phaân tích. Thieát bò phaân tích Beckman Model 400 phaân tích ñöôïc HC duøng ñeå laøm 
thieát bò giaùm saùt khí thaûi töø caùc phöông tieän giao thoâng vaø Model 402 ñaõ ñöôïc thieát keá 
ñeå giaùm saùt caùc khí thaûi töø caùc oáng khoùi cuûa ñoäng cô diesel vaø ñoäng cô ñoát trong. 

Phöông phaùp bieåu ñoà Ringelman cuõng ñöôïc duøng ñeå ñaùnh giaù luoàng khoùi töø caùc 
oáng thaûi vaø töø oáng thaûi cuûa ñoäng cô diesel. Maäät ñoä khoùi öùng vôùi soá 1 trong phöông 
phaùp bieåu ñoà Ringelman ñöôïc chaáp nhaän laø tieâu chuaån thaûi khoùi cuûa caùc oáng thaûi töø 
moâ toâ xe maùy vaø töø ñoäng cô diesel. 

Caâu hoûi kieåm tra vaø ñaùnh giaù: 

1. Muïc ñích cuûa coâng taùc laáy maãu? 

2. Caùc trình töï khi laáy maãu? 

3. Trình baøy phöông phaùp laáy maãu buïi? 

4. Trình baøy phöông phaùp laáy khí ñoäc? 

Taøi lieäu tham khaûo 

Tieáng Vieät 

1. Heä thoáng caùc tieâu chuaån veà Moâi tröôøng, Nhaø xuaát baûn Lao ñoäng – Xaõ hoäi; 
2008;  

Tieáng Anh 
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1. Henry C. Perkins, Air pollution, Aerospace and Mechanical Engineering 
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CHƯƠNG 8 

TIEÁNG OÀN VAØ CAÙC BIEÄN PHAÙP CHOÁNG OÀN 

                                        
8.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TIẾNG ỒN 

 

 Coù theå ñònh nghóa ñôn giaûn: Tieáng oàn laø aâm thanh khoâng coù giaù trò khoâng phuø 

hôïp vôùi mong muoán cuûa ngöôøi nghe.  

Coù theå laø moät aâm thanh hay nhöng laïi trôû thaønh tieáng oàn vì noù xaûy ra khoâng ñuùng 

luùc, khoâng ñuùng choã. Coù hai loaïi tieáng oàn laø: tieáng oàn khí ñoäng vaø tieáng oàn va chaïm. 

Rất khoù khaên trong vieäc ñaùnh giaù nguoàn tieáng oàn gaây aûnh höôûng xaáu đến con 

người bôûi vì cuøng moät tieáng oàn gaây ra, nhöng moãi ngöôøi caûm thaáy bò taùc ñoäng vôùi moät 

möùc ñoä khaùc nhau. Ngay caû cuøng moät con ngöôøi, ñoái vôùi cuøng moät tieáng oàn gaây ra coøn 

phuï thuoäc vaøo luùc ñoù ngöôøi ta ñang laøm vieäc gì, ôû cô quan, ôû nhaø, hay ñang ñi daïo 

chôi trong coâng vieân …  

 Cuõng coù khi taâm lyù khoù chòu cuûa ngöôøi nghe khoâng chæ laø taùc ñoäng rieâng cuûa 

tieáng oàn gaây ra. Ví duï raát nhieàu ngöôøi phaûn ñoái kòch lieät tieáng oàn do haøng xoùm cuûa hoï 

gaây ra, nhöng phaûi chaêng ñoù laø lôøi than phieàn hoaøn toaøn do tieáng oàn gaây ra hay coøn 

bao haøm caû tình caûm gheùt boû nhau nöõa. Töông töï, moät ngöôøi naøo ñoù keâu ca phaøn naøn 

döõ doäi veà tieáng oàn giao thoâng coù theå bao haøm caû taâm lyù khoâng thích xe coä chaïy gaàn 

nhaø mình hay khoâng thích maùy bay treân ñaàu mình.  

 Thính giaùc (tai) cuûa con ngöôøi coù ñaëc tính laø caûm thuï cöôøng ñoä aâm thanh theo 

haøm soá logarit, ví duï cöôøng ñoä aâm thanh taêng 100 laàn nhöng tai chæ caûm thaáy to hôn 2 

laàn, hay khi cöôøng ñoä aâm thanh taêng gaáp 1.000 laàn nhöng tai ta chæ nghe to gaáp 3 laàn 

...  

 Vì vaäy coù theå duøng nhieàu heä thoáng ñôn vò vaät lyù khaùc nhau ñeå ño möùc cöôøng 

ñoä aâm thanh, nhöng ñöôïc duøng phoå bieán nhaát laø heä thoáng ñôn vò ñexiben, do OÂng 

Alfreg Bell thieát laäp neân. Boäi soá 10 cuûa ñexiben (dB) laø Bel . Töông öùng vôùi cöôøng ñoä 

aâm thanh yeáu nhaát maø tai con ngöôøi coù theå nghe ñöôïc laø 1 dB.  
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 Tai ngöôøi ta coù theå caûm thuï moät khoaûng möùc cöôøng ñoä aâm thanh raát roäng töø 0 

ñeán 180 dB. Ngöôøi ta goïi aâm thanh 0 dB laø ngöôõng baét ñaàu nghe thaáy, coøn möùc cao 

nhaát maø tai ngöôøi ta coù theå chòu ñöïng nghe ñöôïc (khi nghe bò choùi tai) goïi laø ngöôõng 

choùi tai, thoâng thöôøng ngöôõng choùi tai laø 140 dB. Tuy vaäy, coù moät soá ngöôøi caûm thaáy 

khoù chòu khi aâm thanh môùi coù möùc 115 dB. Tieáng noùi chuyeän thoâng thöôøng hay tranh 

luaän vôùi nhau coù möùc aâm bieán thieân laø 30 - 60 dB, trong khi ñoù tieáng oàn do maùy bay 

luùc caát caùnh ñaït tôùi 160 dB. Taùc duïng cuûa tieáng oàn ñoái vôùi con ngöôøi phuï thuoäc vaøo 

taàn soá hay caùc xung cuûa aâm thanh. Möùc aùp löïc aâm thanh gaây ra do aâm thanh taàn soá 

cao maïnh hôn aâm thanh taàn soá thaáp.   

 AÂm thanh laø moät dao ñoäng cô hoïc. Soá laàn dao ñoäng trong 1 giaây goïi laø taàn soá 

aâm thanh, ñôn vò ño löôøng Hertz (Hz). Moät Hz laø moät dao ñoäng xaûy ra trong 1 giaây.  

 Con ngöôøi coù theå nghe thaáy aâm coù taàn soá töø 16 ñeán 20.000Hz. Nhöng khoaûng 

taàn soá ñoù seõ giaûm daàn theo tuoåi giaø vaø caùc nhaân toá khaùc. Taàn soá thaáp hôn 16 Hz khoâng 

theå nghe ñöôïc, taàn soá treân 20.000Hz laø sieâu aâm, cuõng khoâng nghe ñöôïc.  

 Moät soá ngöôøi nghe coù ñöôïc aâm thanh coù taàn soá naøy, moät soá ngöôøi khaùc laïi 

khoâng theå nghe ñöôïc aâm thanh taàn soá ñoù. Raát nhieàu ñoäng vaät (ví duï nhö choù) coù theå 

nghe ñöôïc sieâu aâm thanh maø con ngöôøi khoâng theå nghe ñöôïc. Cuõng vì vaäy ñoä nhaïy 

caûm aâm thanh cuûa ngöôøi phuï thuoäc vaøo taàn soá aâm thanh. Hai aâm thanh cuõng coù möùc 

cöôøng ñoä dB gioáng nhau, vì vaäy, trong thöïc teá coøn coù ñôn vò ño löôøng aâm thanh thöù 2 

laø möùc to, ñôn vò laø Fon. Fon laø ñôn vò ño aâm thanh ñöôïc coâng nhaän laø ñôn vò ño löôøng 

quoác teá töø naêm 1961 (theo baûn höôùng daãn duøng ñôn vò Fon: ISO/R226 – 1961 ).  

 Möùc to (Fon) cuûa aâm thanh ñöôïc xaùc ñònh theo phöông phaùp duøng tai ngöôøi 

ñaùnh giaù (so saùnh chuû quan) ñoä to cuûa aâm thanh caàn ño vôùi aâm thanh chuaån vôùi ñieàu 

kieän quy öôùc möùc to cuûa aâm thanh chuaån ñuùng baèng möùc aâm thanh (dB) cuûa noù. Theo 

quy ñònh quoác teá, aâm chuaån laø aâm thanh dao ñoäng hình sin soùng phaúng vaø coù taàn soá 

1.000Hz. Ví duï aâm thanh A coù taàn soá 100Hz coù möùc aâm thanh laø 60dB nhöng chæ nghe 

to töông ñöông vôùi aâm taàn soá 1000Hz coù möùc aâm thanh 50dB, thì ta noùi möùc aâm thanh 

cuûa aâm thanh A laø 50 Fon. Baèng phöông phaùp so saùnh naøy D.Robinos vaø R. Dandson 

ñaõ thieát laäp ñöôïc bieåu ñoà caùc ñöôøng ñoàng möùc to (Fon) cho caùc aâm thanh coù taàn soá 20 

– 15.000Hz vaø möùc aâm thanh 0 – 140dB.  
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 Noùi chung, tai ngöôøi ta coù theå caûm vôùi aâm thanh coù taàn soá 1.000- 5.000Hz, vì 

vaäy aâm thanh coù taàn soá thaáp hôn 1.000Hz vaø cao hôn 5.000 Hz seõ coù möùc aâm nhoû hôn 

1.000Hz tuy chuùng coù cuøng moät möùc cöôøng ñoä aâm (dB) nhö nhau.  

ÔÛ baûng 8.1  thoáng keâ töông ñöông (coù tính gaàn ñuùng) möùc aâm ño baèng dB cuûa 

moät soá nguoàn aâm trong thöïc teá. 

Baûng 8.1 Möùc cöôøng ñoä aâm (dB) cuûa moät soá tieáng oàn thöôøng thaáy 

Moâi tröôøng tieáng oàn Möùc aâm (dB) ôû 

taàn soá 1000 Hz 

1. Vöôøn yeân tónh  30 

2. Phoøng trong nhaø ôû vaøo giöõa ñeâm 32 

3. Tieáng noùi thaàm nheï, xì xaøo, caùch 1 m  35 

4. Khu nhaø ôû khoâng coù ñöôøng vaän chuyeån  40 

5. Phoøng trong nhaø ôû vaøo giôø ban ngaøy  45 

6. Vuøng noâng thoân trong khoaûng 3m caùch caùc 
keânh suoái yeân tónh  

50 

7. Trong caùc cöûa haøng nhoû  55 

8. Trong caùc cöûa haøng töï ñoäng lôùn  60 

9. Trong phoøng ñaùnh maùy, khoaûng 10 maùy laøm 
vieäc  

65 

10. Trong oâtoâ nhoû chaïy vôùi toác ñoä tieát kieäm 
xaêng nhaát  

70 

11. Caùch chuoâng ñieän thoaïi 2m  75 

12. Trong taøu ñieän ngaàm  75 

13. Chuoâng ñoàng hoà baùo thöùc keâu khoaûng caùch 
0,6m 

80 

14. Trong phoøng hoaø nhaïc khi bieåu dieãn  80 

15. Trong phoøng in  85 
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16. Trong baùy may phaûn löïc   85 

17. Buùa ñaäp duøng hôi ôû caùch 8m 85 

18. OÂtoâ vaän taûi haïng naëng chaïy baèng daàu  90 

19. Maùy bay Boeing 707 khi caát caùnh ôû caùch 
1km 

90 

20. Caùch xe ngöïa ñang chaïy 8m 95 

21. Caùch xe ngöïa chaïy 5m  100 

22. Trong maùy bay caùnh quaït chở khách khi caát 
caùnh  

100 

23. Trong phaân xöôûng ñuùc  100 

24. Trong xöôûng deät  105 

25. Trong xöôûng noài hôi   110 

26. Trong maùy bay loaïi nhoû (maùy bay theå thao) 110 

27. Caùch ñoäng cô maùy bay phaûn löïc 1m  120 

28. Caùch ñoäng cô maùy bay phaûn löïc  10m  130 

29. Caùch ñoäng cô maùy bay phaûn löïc 3m 140 

 Söï suy giaûm tieáng oàn treân ñöôøng truyeàn tuaân theo quy luaät tyû leä nghòch vôùi 

bình phöông khoaûng caùch, neân khi taêng gaáp ñoâi khoaûng caùch töø ngöôøi nghe ñeán nguoàn 

oàn thi cöôøng ñoä aâm seõ giaûm ñi coøn ¼ vaø möùc cöôøng ñoä aâm giaûm ñi 6 dB.  

 Thí nghieäm ñaõ chöùng toû moâi tröôøng tieáng oàn coù möùc aâm nhö sau seõ laøm vöøa 

loøng phaàn lôùn nhaân daân (khoâng than phieàn):  

 - Trong beänh vieän ñoùng kín, hay nhaø ôû cuûa ngöôøi giaø, vaø caùc coâng trình töông 

töï:  ≤ 35dB vaøo ban ñeâm, 45dB vaøo ban ngaøy, ñænh cao nhaát 55dB;  

 - Khu daân cö: ≤ 45 dB vaøo ban ñeâm, 55 dB vaøo ban ngaøy, ñænh cao nhaát 70dB;  

 - Khu thöông maïi: trung bình laø 60dB, ñænh cao nhaát 75 dB;  

  - Khu coâng nghieäp: trung bình laø 65 dB, ñænh cao nhaát  80dB.  
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 Möùc aâm cao nhaát coù theå chaáp nhaän ñöôïc trong nhaø coâng coäng phaûi thaáp hôn 

caùc soá lieäu sau ñaây :  

 - Raïp chieáu boùng, phoøng phaùt thanh, vaø phaùt truyeàn hình: 30dB;  

 - Phoøng hoaø nhaïc vaø nhaø haùt: 35dB;   

 - Phoøng laøm vieäc, thư vieän vaø coâng trình töông töï: 45dB;  

 - Cöûa haøng, nhaø baêng vaø coâng trình töông töï: 50dB;  

 - Khaùch saïn vaø phaân xöôûng duïng cuï chính xaùc: 55dB.  

 Tieáng oàn laø toång hôïp cuûa nhieàu thaønh phaàn khaùc nhau ñöôïc hoãn hôïp trong söï 

caân baèng bieán ñoäng. Moãi thaønh phaàn coù vai troø rieâng trong söï gaây oàn. Noù raát khaùc 

nhau ñoái vôùi ngöôøi naøy, ngöôøi khaùc, töø choã naøy ñeán choã khaùc vaø töø luùc naøy ñeán luùc 

khaùc. Coù theå noùi raèng möùc ñoä muoán nghe laø thöôùc ño tính chaát taùc haïi oàn cuûa tieáng 

oàn.  

 ÔÛ nöôùc ta coâng trình kieán truùc thöôøng môû cöûa ñi vaø cöûa soå trong phaàn lôùn thôøi 

gian trong naêm, ñieàu ñoù daãn ñeán keát quaû laø möùc ñoä ôû trong nhaø thöôøng laø raát gaàn vôùi 

möùc oàn ngoaøi nhaø.  

 Caùc coâng trình hieän ñaïi thöôøng duøng töôøng nheï vaø thöôøng keát hôïp vôùi cöûa 

haøng, do ñoù trong phoøng caøng coù möùc oàn cao. Tieáng oàn töø giao thoâng ñöôøng boä vaø 

giao thoâng phoøng caøng laø nguoàn oàn chính cuûa oâ nhieãm tieáng oàn thaønh phoá. ÔÛ gaàn 

ñöôøng cao toác moät chieàu coù theå ñaït tôùi möùc oàn 90 dB, trong ñoù xe vaän taûi naëng thöôøng 

gaây tieáng oàn traàm troïng vaøo ban ñeâm, khi maø “neàn” oàn ôû khu vöïc  ñaõ thaáp.  

Bảng 8.2 - Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư (theo 

mức âm tương đương) (dB) 

Thời gian 

Khu vực (*) Từ 

6h đến 

18h 

Từ 

18h đến 

22h 

Từ 

22h đến 

6h 

1. Khu vực cần đặc biệt yên tĩnh: 50 45 40 
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Bệnh viện, thư viện, nhà điều dưỡng, nhà trẻ, 

trường học, nhà thờ, chùa chiền 
   

2. Khu dân cư, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan 

hành chính 

60 55 50 

3. Khu dân cư xen kẽ trong khu vực thương 

mại, dịch vụ, sản xuất 
75 70 50 

 

8.2. PHÂN LOẠI TIẾNG ỒN  

8.2.1. Tieáng oàn giao thoâng 

Caàn phaûi phaân bieät roõ tieáng oàn giao thoâng do moät xe gaây ra vaø tieáng oàn do moät 

luoàng xe gaây ra. 

8.2.1.1. Tieáng oàn cuûa töøng xe 

Tieáng oàn cuûa moãi xe coù theå toång hôïp töø caùc tieáng oàn nhö sau: 

- Tieáng oàn töø ñoäng cô vaø do söï rung ñoäng cuûa caùc boä phaän cuûa xe  

Tieáng oàn naøy phuï thuoäc trình ñoä thieát keá vaø coâng ngheä saûn xuaát xe. Ñoäng cô 

xe caøng chính xaùc, boä giaûm xoùc cuûa xe caøng toát thì tieáng oàn truyeàn ñeán voû xe, vaø sau 

ñoù truyeàn oàn ra ngoaøi càng nhoû. Trình ñoä thieát keá vaø coâng ngheä saûn xuaát hieän nay ñaõ 

ñaûm baûo coù loaïi xe phaùt ra tieáng oàn raát beù. 

- Tieáng oàn cuûa oáng xaû khoùi  

Giaûm tieáng oàn töø oáng xaû khoùi phaùt ra laø moät vaán ñeà aâm hoïc ñôn giaûn, noù ñaõ 

ñöôïc giaûi quyeát moät caùch hoaøn thieän. Taát nhieân heä thoáng tieâu aâm caøng toát thì giaù 

thaønh caøng cao, vaø ñoøi hoûi chi phí naêng löôïng nhieàu hôn. Vì vaäy trong thöïc teá, ñaùng 

tieác raèng coù moät soá ngöôøi ñaõ laép oáng xaû khoùi khoâng coù tieâu aâm ñeå tieát kieäm xaêng daàu 

vaø ñeå ñôõ haïi maùy neân gaây ra tieáng oàn raát lôùn treân ñöôøng phoá. Tröôøng hôïp ñaëc bieät laø 

loaïi xe theå thao ngöôøi ta vaãn ñeå tieáng oàn qua oáng xaû khoùi töông ñoái to trong ñieàu kieän 

coù theå ñöôïc, bôûi vì giaûm tieáng oàn phuït khoùi ñoøi hoûi tieâu hao naêng löôïng xe chaïy nhieàu 

hôn. 
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Tuøy theo moãi nöôùc maø ngöôøi ta quy ñònh möùc oàn oáng xaû khoùi bao nhieâu dB thì 

phaûi phaït vi caûnh, thaäm chí khoâng cho chaïy treân ñöôøng phoá. 

- Tieáng oàn do ñoùng cöûa xe  

Tieáng oàn do ñoùng cöûa xe gaây ra caûm giaùc raát khoù chòu, ñaëc bieät laø vaøo giôø ñeâm 

khuya, bôûi vì noù laø tieáng oàn giaùn ñoaïn, noù laøm giaät mình khi ñang nguû. Coù moät soá 

haõng xe ñaõ giaûi quyeát moät caùch coù hieäu quaû laøm giaûm tieáng oàn ñoùng cöûa, nhöng raát 

nhieàu nhaø maùy saûn xuaát oâtoâ vaãn saûn xuaát ra caùc loaïi xe coù tieáng oàn ñoùng cöûa raát to. 

Vaán ñeà naøy chæ giaûi quyeát ñöôïc töø giai ñoaïn thieát keá vaø baèng caùch chæ cho pheùp caùc 

nhaø maùy ñöôïc ñaêng kyù saûn xuaát caùc loaïi xe khoâng gaây oàn khi ñoùng cöûa xe. 

- Tieáng rít phanh  

Tieáng rít haõm phanh cuõng raát khoù chòu. Ngaøy nay ngöôøi ra raát chuù yù giaûi quyeát 

vaán ñeà naøy baèng caùc ñóa haõm hieän ñaïi, bao goàm caû vieäc laøm giaûm tieáng phanh goõ 

ñaäp. Caùc chi tieát tinh vi naøy ñaõ ñöôïc trieån laõm ôû nhieàu nöôùc. 

8.2.1.2. Tieáng oàn cuûa moät soá loaïi xe 

Khoâng phaûi taát caû caùc loaïi xe ñeàu gaây ra tieáng oàn nhö nhau. Ñieàu tra thöïc teá 

cho keát quaû sau ñaây: 

- Xe hoøm thanh lòch :  77 dB 

- Xe haønh khaùch nhoû : 79 dB 

- Xe haønh khaùch mini : 84 dB 

- Xe theå thao : 91 dB 

- Xe moâtoâ 2 xilanh 4 kyø : 94 dB 

- Xe moâtoâ 1 xilanh 2 kyø : 80 dB 

Ñoä cheânh leäch giöõa möùc oàn cuûa xe ca chôû khaùch nhoû vaø xe theå thao laø khoâng ít 

hôn 12 dB, noù coù nghóa laø xe theå thao coù tieáng oàn lôùn hôn xe oâtoâ con khoaûng 12 laàn. 

Moâtoâ 2 xilanh 4 kyø saûn sinh ra tieáng oàn lôùn hôn xe oâtoâ con khoaûng 30 laàn, xe moâtoâ 1 

xilanh 2 kyø saûn sinh ra tieáng oàn töông töï xe oâtoâ con. 

8.2.1.3. Tieáng oàn töø doøng xe lieân tuïc 
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Ñeå giaûm nhoû tieáng oàn giao thoâng moät caùch toång theå, tröôùc heát laø giaûm tieáng oàn 

do töøng xe gaây ra, ñoàng thôøi quy hoaïch ñöôøng cuõng coù theå hoã trôï cho vieäc giaûm tieáng 

oàn giao thoâng. Ñaõ phaùt hieän ra raèng xe seõ phaùt sinh ra tieáng oàn lôùn nhaát khi chaïy ôû soá 

thaáp, nhö vaäy phaûi giaûm bôùt soá laàn xe döøng chaïy vaø khôûi ñoäng thì seõ laøm giaûm tieáng 

oàn giao thoâng. Caùc ñöôøng vaønh ñai, caùc ñöôøng xuyeân vaø caùc ñöôøng cao toác trong 

thaønh phoá ñeàu phaûi coù bieän phaùp giaûm tieáng oàn. Ñoái vôùi caùc loaïi ñöôøng naøy thöôøng 

xaây töôøng che chaén hoaëc laøm caùc ñeà ñaäp nhaân taïo vaø troàng caùc daõy caây xanh daøy ñaëc 

ôû hai beân ñöôøng ñeå giaûm tieáng oàn. 

8.2.1.4. Tieáng oàn maùy bay  

Loaïi ngöôøi oâ nhieãm tieáng oàn naøy trong maáy naêm gaàn ñaây taêng leân nhanh, ñaëc 

bieät laø tieáng oàn gaàn caùc saân bay quoác teá. Tieáng oàn do maùy bay phaûn löïc gaây ra vöôït 

xa loaïi maùy bay caùnh quaït, ñaëc bieät laø noù coù ñænh cöïc ñaïi raát cao. Tieáng oàn maùy bay 

phaûn löïc sinh ra laø do söï xaùo troän raát maõnh lieät giöõa hôi phuït phaûn löïc vaø khoâng khí 

xung quanh. Noù phaùt ra lôùn nhaát khi maùy bay caát caùnh. Maùy bay quaân söï thöôøng gaây 

ra söï than phieàn keâu ca cuûa nhaân daân trong khu vöïc bay, bôûi vì chuùng thöôøng bay ôû ñoä 

cao thaáp theo yeâu caàu luyeän taäp quaân söï. Raát khoù giaûi quyeát vaán ñeà naøy, bôûi vì vaán 

ñeà baûo veä toå quoác, thaäm chí laø trong thôøi bình, vaãn laø vaán ñeà öu tieân haøng ñaàu cuûa ñaát 

nöôùc. 

- Phöông phaùp giaûm nhoû tieáng oàn maùy bay  

          Ngöôøi ta coù theå duøng boä phaän tieâu aâm ñeå giaûm tieáng oàn cuûa maùy bay phaûn 

löïc trong luùc caát caùnh, nhöng noù laïi laøm giaûm söùc ñaåy caát caùnh vaø caøng taêng chi phí 

nhieân lieäu. Söï gia taêng chi phí söû duïng do öùng duïng thieát bò tieâu aâm ñoái vôùi moãi maùy 

bay nhö loaïi Boeing 707 maát khoaûng 16500 baûng Anh moãi naêm. Ñoäng cô cuûa maùy bay 

phaûn löïc môùi nhaát thöôøng aùp duïng thieát bò tieâu aâm neân noù coù öu ñieåm giaûm ñöôïc 

12dB so vôùi ñoäng cô cuõ. Coù theå aùp duïng kyõ thuaät hieän ñaïi ñeå giaûm tieáng oàn maùy bay 

caát caùnh, nhöng chöa tìm ñöôïc khaû naêng giaûi quyeát tieáng oàn luùc haï caùnh. Vaán ñeà naøy 

laø ñeà taøi khoa hoïc ñang ñöôïc tieán haønh nghieân cöùu ôû moät soá nöôùc. Moät caùch traùnh taùc 

duïng xaáu cuûa tieáng oàn cuûa saân bay laø laøm caùc “laù chaén aâm thanh” ñoái vôùi nhaø ôû, beänh 

vieän, tröôøng hoïc ôû xung quanh saân bay. Toát nhaát laø chuyeån saân bay ñeán choã xa daân 

cö. 
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- Bom aâm thanh   

Maùy bay phaûn löïc bay vôùi toác ñoä aâm thanh, tieáng noå aâm thanh cuûa noù raát to maø 

ngöôøi ta thöôøng goïi laø “bom aâm thanh” vaø coù theå nghe thaáy ôû ñoä xa 80km tính töø 

ñieåm phaùt sinh. 

Maùy bay sieâu aâm chôû khaùch bay ôû ñoä cao 12000m coù theå gaây ra aùp suaát cöïc 

ñaïi ôû maët ñaát tôùi 100N/m2 (127dB), noù coù theå gaây ra nguy haïi ñoái vôùi nhaø cöûa, vaø coù 

theå gaây khoù chòu ñoái vôùi raát nhieàu ngöôøi. Maùy bay sieâu aâm phaûn löïc coøn gaây caùc taùc 

haïi khaùc, nhö phaù hoaïi taàng ozon trong khí quyeån. Tuy maùy bay sieâu aâm chôû khaùch 

hieän nay laø moät vaán ñeà quan troïng ñoái vôùi kinh teá cuûa nhieàu nöôùc, nhöng töø quan 

ñieåm veà baûo veä moâi tröôøng thì laïi maùy bay phaûn löïc naøy gaây taùc haïi xaáu. 

8.2.2. Tieáng oàn töø thi coâng xaây döïng  

Tieáng oàn töø caùc nôi thi coâng xaây döïng noùi chung laø xaáu hôn raát nhieàu so vôùi 

tieáng oàn töø caùc nhaø maùy. Thöù nhaát laø vì ngöôøi ta xaây döïng nhaø cöûa, caàu coáng, ñöôøng 

saù ôû khaép nôi, khoâng theå ñieàu khieån, quaûn lyù ñöôïc. Hai laø vì thieát bò duøng trong thi 

coâng xaây döïng thöôøng gaây tieáng oàn lôùn hôn, nhö laø:  

Thieát bò Möùc tieáng oàn ôû ñieåm caùch maùy 15m 

   Maùy uûi 93 dB 

   Maùy khoan ñaù 87 dB 

   Maùy ñập beâtoâng 85 dB 

   Maùy cöa tay 82 dB 

   Maùy neùn diezel coù voøng quay roäng 80 dB 

   Maùy ñoùng buùa 1,5 taán 75 dB 

          Maùy troän beâtoâng chaïy baèng diezel 75 dB 

Taêng hoaëc giaûm khoaûng caùch giöõa ngöôøi nghe vaø maùy gaáp ñoâi thì seõ taêng hoaëc 

giaûm tieáng oàn laø 6dB. Ví duï möùc oàn ôû 7,5m caùch maùy uûi, maùy keùo laø 99 dB, coøn möùc 

oàn ôû caùch 30m cuõng ñoái vôùi caùc maùy ñoù laø 87 dB. 
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Ñoùng coïc laø moät loaïi gaây tieáng oàn lôùn trong thi coâng xaây döïng. Rieâng phaàn 

buùa ñaäp ñaõ gaây möùc oàn ôû khoaûng caùch 15m laø 70 dB. 

Tieáng oàn cuûa töøng thieát bò gaây ra ôû trong khu xaây döïng coøn ñöôïc taêng leân so 

vôùi khu troáng traûi, vì coù boå sung aâm phaûn xaï cuûa caùc coâng trình laân caän. Coù theå giaûm 

möùc oàn tôùi 12dB. Duøng ñeäm cao su hay laø boä ñeäm giaûm aâm coù theå giaûm tieáng oàn 

khoaûng 4-6dB. Moät soá bieän phaùp laøm giaûm tieáng oàn thieát bò xaây döïng laø xaây töôøng 

xung quanh cuõng coù theå giaûm ñöôïc 4-10dB. 

8.2.3. Tieáng oàn coâng nghieäp 

Tieáng oàn coâng nghieäp ñöôïc sinh ra töø quaù trình va chaïm, chaán ñoäng hoaëc 

chuyeån ñoäng qua laïi do söï ma saùt cuûa caùc thieát bò vaø hieän töôïng chaûy roái cuûa caùc doøng 

khoâng khí vaø hôi. 

Coù theå giaûm ñaùng keå tieáng oàn va chaïm vaø chaán ñoäng baèng caùch ñaët thieát bò 

treân ñeäm ñaøn hoài. Theâm vaøo ñoù, coù theå giaûm tieáng oàn dao ñoäng baèng caùch taêng troïng 

löôïng moùng vaø maùy, hoaëc thieát keá caùc boä phaän maùy caån thaän ñeå traùnh ñöôïc söï coäng 

höôûng. Khi caàn thieát thì coù theå duøng vaät lieäu huùt aâm bao boïc che phuû thieát bò. Tieáng 

oàn do doøng khí gaây ra coù theå loaïi tröø baèng caùch söû duïng ñöôøng oáng hôïp lyù, thieát keá vaø 

laép ñaët chính xaùc caùc mieäng huùt khí vaø mieäng thoåi khí. Ví duï nhö ôû hình (xem phaàn 

döôùi): duøng vaät lieäu giaûm aâm bao boïc maët trong buoàng ñaët maùy vaø caùc ñöôøng oáng 

thoâng gioù ñeå giaûm tieáng oàn taïi nguoàn oàn coâng nghieäp. Ñeå giaûm tieáng oàn cuûa nhaø maùy 

ñoái vôùi vuøng daân cö xung quanh phaûi chuù yù ngay töø khaâu thieát keá xaây döïng nhaø maùy. 

Thieát bò gaây oàn nhaát cuûa nhaø maùy caàn ñeå ôû xa khu daân cö vaø xa choã coâng nhaân laøm 

vieäc caàn yeân tónh, vì cöôøng ñoä aâm thanh giaûm ñi theo tyû leä bình phöông khoaûng caùch 

giöõa nguoàn aâm ñeán ngöôøi nghe. Caùc maøn chaén – theo caùc daïng coâng trình xaây döïng, 

töôøng cao vaø caây coái, naèm giöõa nhaø maùy vaø khu daân cö coù giaù trò laøm giaûm tieáng oàn 

coâng nghieäp. 

8.2.4. Tieáng oàn trong nhaø 

Coù hai daïng tieáng oàn trong nhaø: tieáng oàn khoâng khí vaø tieáng oàn va chaïm. 

Tieáng oàn va chaïm (nhö laø tieáng giaøy, guoác ñi treân saøn nhaø) ñöôïc phaùt sinh vaø lan 

truyeàn trong vaät raén vaø chæ coù moät caùch laøm giaûm noù laø taïo ra caùc “caàu” meàm xoáp 

giöõa nôi phaùt sinh tieáng oàn vaø nôi caàn caùch tieáng oàn. Ví duï ñieån hình cho vaán ñeà naøy 



http://www.ebook.edu.vn - 314 -  

laø söï truyeàn aâm trong caùc caên hoä khi maø ngöôøi ôû taàng treân ñoùng ñinh treân töôøng hay 

goõ treân saøn, keùo baøn gheá hoaëc nhaûy muùa treân saøn. Tieáng oàn va chaïm naøy coù theå 

truyeàn qua lôùp saøn beâtoâng coát theùp roài truyeàn qua töôøng ñeán caùc phoøng khaùc trong caùc 

caên hoä beân caïnh. Tieáng oàn va chaïm thuoäc daïng naøy phaàn lôùn coù theå ñöôïc loaïi tröø, neáu 

söû duïng keát caáu saøn kieåu “saøn noåi”, töùc laø maët saøn khoâng coù lieân keát cöùng vôùi keát caáu 

chòu löïc, nhö laø duøng lôùp ñeäm cao su, ñeäm chaát deûo hay caùc taám sôïi ñaù ngaên caùch 

giöõa maët saøn vaø keát caáu chòu löïc cuûa saøn. Ñieàu ñaëc bieät caàn chuù yù laø ñaûm baûo saøn 

hoaøn toaøn “noåi”, thaäm chí chæ moät chieác ñinh xuyeân qua noù xuoáng keát caáu chòu löïc ñaõ 

voâ hieäu caùch aâm toát cuûa noù.  

Nguyeân taéc cô baûn caùch aâm khoâng khí (aâm phaùt sinh trong khoâng khí) laø duøng 

troïng löôïng. Bieän phaùp naøy coù yù nghóa thöïc teá trong xaây döïng. Nhö laø töôøng ngaên 

giöõa caùc caên hoä ñöôïc laøm ñaëc chaéc ñeå ñaûm baûo giaûm nhoû aâm truyeàn qua. Tieáng oàn 

khoâng khí töø beân ngoaøi truyeàn vaøo nhaø chuû yeáu laø truyeàn qua caùc loã troáng ôû töôøng nhö 

cöûa soå, cöûa ñi, loã thoâng gioù vaø caùc loã töông töï, coøn qua töôøng raát ít, ñieàu naøy phaûi heát 

söùc chuù yù. 

Cöûa ñôn moät lôùp kính coù khaû naêng caùch aâm khoaûng 15-18dB. Neáu taêng leân 2 

laàn kính thì caùch aâm ñöôïc 18-21dB. Cöûa keùp baèng 2 lôùp kính naëng, xung quanh caùnh 

cöûa coù boïc vaät lieäu huùt aâm thì coù theå taêng khaû naêng caùch aâm cuûa cöûa leân tôùi 40dB. 

Caùc phoøng laøm vieäc hieän ñaïi ñöôïc trang trí noäi thaát phuø hôïp, coù traûi thaûm xung 

quanh töôøng vaø reøm cöûa, ñaët caây caûnh trong phoøng, v.v… khoâng nhöõng gaây caûm giaùc 

deã chòu khi laøm vieäc, maø coøn coù taùc duïng giaûm tieáng oàn, taïo neân yeân tónh trong 

phoøng. 

 
8.3. TÁC HẠI CỦA TIẾNG ỒN 

 
 Nói chung, bất cứ tiếng ồn nào trong môi trường cũng đều là một loại ô nhiễm vì 

nó làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống, tác động đến điều kiện sinh hoạt, làm 
việc và nghỉ ngơi của con người. Mức độ ảnh hưởng xấu đối với con người phụ thuộc 
vào: mức ồn và phổ tiếng ồn; thời gian tác động và lứa tuổi, trạng thái và giới tính. Có thể 
tóm tắt một số tác hại của tiếng ồn đối với con người bao gồm: 



http://www.ebook.edu.vn - 315 -  

- Quấy rối giấc ngủ của con người: Tiếng ồn gây phiền hà rất lớn đối với con 
người nhất là về ban đêm, trong thời gian con người cần nghỉ ngơi sau một ngày làm việc 
mệt nhọc. Thông thường tiếng ồn cứ lặp lại, quấy rối giấc ngủ của con người. Khi đang 
ngủ, tiếng ồn đánh thức con người dễ làm ức chế tâm, sinh lý, gây cảm giác khó chịu và 
rất khó ngủ lại. Qua khảo sát cho thấy 22 % dân cư sống gần sân bay thường rất khó ngủ, 
55 % dân cư ở vùng tiếng ồn cao phàn nàn về tiếng ồn. 

- Gây ảnh hưởng tới thính giác: Khi tiếp xúc với tiếng ồn thời gian dài, mức âm 
cao dễ gây bệnh lãng tai hoặc giảm độ nhạy của thính giác, đôi khi có thể gây điếc, đó 
chính là bệnh nghề nghiệp thường gặp. Tiếng ồn với cường độ mạnh có thể gây chói tai, 
đau tai thậm chí thủng màng nhĩ.  

- Ảnh hưởng đến cơ quan tiêu hoá: Tiếng ồn ngăn cản khả năng tiết dịch và co 
bóp của dạ dày. Nếu tiếp xúc lâu có thể gây loét dạ dày. Qua khảo sát tại phân xưởng thử 
nghiệm máy bay cho thấy ở mức ồn 100 – 150 dB ở tần số 50 – 6400 Hz có tới 70 % 
công nhân bị bệnh thần kinh, 24 – 33 % đau bao tử trong đó có 10 % bị loét và 10 % mắc 
bệnh cao huyết áp. 

- Ảnh hưởng xấu đến truyền dẫn thông tin: Âm thanh dùng để trao đổi và đàm 
thoại, rất quan trọng đối với người nghe. Tiếng ồn với mức âm và tần số không thích hợp 
dễ gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường không chỉ trong lĩnh vực nêu trên mà 
còn ảnh hưởng xấu ngay cả trong việc truyền âm thanh. 

Baûng 8.3: Taùc haïi cuûa tieáng oàn coù cöôøng ñoä cao ñoái vôùi söùc khoeû cuûa con ngöôøi. 

Möùc tieáng oàn  

(dB) 

Taùc duïng ñeán ngöôøi nghe 

0 Ngöôõng nghe thaáy 

100 Baét ñaàu laøm bieán ñoåi nhòp ñaäp cuûa tim 

110 Kích thích maïch maøng nhó 

120 Ngöôõng choùi tai 

130-135 Gaây beänh thaàn kinh vaø noân möûa, laøm yeáu xuùc giaùc vaø cô baép 

140 Ñau choùi tai, nguyeân nhaân gaây beänh maát trí, ñieân 

145 Giôùi haïn cöïc haïn maø con ngöôøi coù theå chòu ñöôïc ñoái vôùi tieáng 
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oàn 

150 Neáu chòu ñöïng laâu seõ bò thuûng maøng tai. 

160 Neáu tieáp xuùc laâu seõ gaây haäu quaû nguy hieåm laâu daøi 

190 Chæ caàn tieáp xuùc ngaén ñaõ gaây nguy hieåm lôùn vaø laâu daøi 

 

Tieáng oàn coøn gaây aûnh höôûng ñeán tim maïch vaø söï hình thaønh heä thaàn kinh cuûa 

baøo thai. Nghieân cöùu cuûa Lieân Xoâ cuõ cho thaáy coâng nhaân tröïc tieáp chòu ñöïng möùc oàn 

cao seõ bò beänh taêng huyeát aùp gaáp ñoâi vaø bò beänh veà boä maùy tieâu hoùa gaáp 4 laàn. 

Tieáng oàn coù theå laøm giaûm khaû naêng nghe cuûa tai vaø gaây caùc beänh veà thính 

giaùc, vì vaäy caùc chuyeân gia y hoïc hieän nay cho raèng söï suy giaûm khaû naêng thính giaùc 

theo ñoä tuoåi chính laø vì con ngöôøi ñaõ thöôøng xuyeân tieáp xuùc vôùi tieáng oàn, nhaát laø trong 

xaõ hoäi coâng nghieäp phaùt trieån. 

Khi con ngöôøi laøm vieäc trong moâi tröôøng oàn (nhö laø coâng nhaân deät), sau vaøi 

giôø laøm vieäc phaûi maát moät thôøi gian nhaát ñònh thì thính giaùc môùi trôû laïi bình thöôøng, 

khoaûng thôøi gian naøy ñöôïc goïi laø thôøi gian phuïc hoài thính giaùc. Tieáng oàn caøng to thì 

thôøi gian phuïc hoài thính giaùc caøng daøi. Coù coâng nhaân sau giôø laøm vieäc chieàu hoâm nay 

veà, saùng hoâm sau thính giaùc môùi phuïc hoài ñöôïc, coù tröôøng hôïp thôøi gian phuïc hoài 

thính giaùc coøn daøi hôn. Neáu con ngöôøi chòu taùc ñoäng cuûa tieáng oàn to vaø quaù laâu, hoaëc 

tieáng oàn taùc ñoäng quaù to thì coù theå coøn gaây ra beänh thính giaùc maõn tính, nhö laø laøm 

thay ñoåi söï trao ñoåi chaát trong oác tai. 

Ñeå baûo veä thính giaùc, ngöôøi ta quy ñònh thôøi gian toái ña taùc ñoäng cuûa tieáng oàn 

trong moãi ngaøy phuï thuoäc vaøo möùc oàn khaùc nhau. ÔÛ baûng 8.4 giôùi thieäu caùc trò soá giôø 

oàn khaùc nhau maø noù khoâng gaây ra haäu quaû laøm bieán ñoåi thính löïc laâu daøi cuûa con 

ngöôøi. 

Baûng 8.4 Thôøi gian taùc ñoäng toái ña cho pheùp ñoái vôùi tieáng oàn 

 

Thôøi gian taùc ñoäng (soá giôø trong ngaøy) Möùc tieáng oàn  (dB) 

8 90 
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6 92 

4 95 

3 97 

2 100 

1,5 102 

1 105 

0,5 110 

0,25 115 

 

8.4.  KIỂM SOÁT Ô NHIỄM TIẾNG ỒN  

Theo baùo caùo cuûa WHO taïi Hoäi nghò veà moâi tröôøng theá giôùi: tieáng oàn laø oâ 
nhieãm deã kieåm soaùt nhaát trong moïi vaán ñeà cuûa oâ nhieãm moâi tröôøng. Tuy vaäy 
chæ coù giaùo duïc cho moïi ngöôøi hieåu bieát veà söï caàn thieát phaûi kieåm soaùt giaûm 
nhoû tieáng oàn vaø cô quan Nhaø nöôùc coù caùc bieän phaùp quaûn lyù thích ñaùng môùi 
phoøng choáng ñöôïc oâ nhieãm tieáng oàn. Coù theå neâu moät soá bieän phaùp choáng oâ 
nhieãm oàn nhö sau:  

* Ñaàu tieân laø aùp duïng caùc bieän phaùp coù theå ñöôïc ñeå giaûm tieáng oàn taïi nguoàn oàn. 

Nhö laø thieát keá vaø cheá taïo caùc boä phaän giaûm aâm vaø öùng duïng chuùng trong ñoäng cô 

maùy bay, xe vaän taûi, xe khaùch, moâtoâ, maùy moùc cô khí coâng nghieäp vaø caùc trang thieát 

bò cô ñieän ôû trong nhaø, ñoù laø bieän phaùp coù hieäu quaû nhaát. Tröôøng hôïp ñaëc bieät khoâng 

theå giaûm nguoàn oàn thì baûo veä coâng nhaân laøm vieäc ôû moâi tröôøng oàn baèng caùch söû duïng 

caùc duïng cuï choáng oàn caù nhaân nhö laø nuùt tai vaø bao tai.  

* Caûi tieán thieát keá maùy vaø quy trình vaän haønh maùy, kieåm soaùt chaán ñoäng, taêng 

cöôøng hoïc nguoàn aâm baèng caùc vaät lieäu huùt aåm.  

* Haïn cheá tieáng oàn do xe coä vaän chuyeån gaây ra baèng caùch quy hoaïch toå chöùc caùc 

ñöôøng giao thoâng hôïp lyù. Thieát laäp phaân khu coâng nghieäp, taêng cöôøng vaønh ñai ngaên 

tieáng oàn ôû xung quanh khu ôû, tröôøng hoïc vaø beänh vieän. Thieát keá caùch aâm ñeå laøm cho 

tieáng oàn khoâng xuyeân qua keát caáu bao che vaøo phoøng. Giaûm cöôøng ñoä giao thoâng 

trong vuøng caàn yeân tónh.  
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* Thieát laäp caùc vaønh ñai caây xanh trong thaønh phoá. Phaùt trieån troàng caây xanh hai 

beân ñöôøng, chuù yù choïn caùc caây coù khaû naêng huùt aåm toát.  

* Kieåm soaùt tieáng oàn trong nhaø:  

- Boá trí coâng trình ôû xa nguoàn oàn trong ñieàu kieän coù theå.  

- Boá trí caây xanh xung quanh nhaø ñeå huùt aåm.  

- Boá trí caùc phoøng phuï nhö haønh lang, beáp, phoøng taém, phoøng phuïc vuï,… ôû phía 

gaàn nguoàn oàn, caùc phoøng nguû, phoøng laøm vieäc ôû phía yeân tónh.  

- Phoøng taém, phoøng veä sinh, phoøng beáp vaø khu caàu thang neân taäp trung vaøo moät 

phía vaø taêng cöôøng caùch aâm giöõa chuùng vôùi caùc phoøng ôû, phoøng laøm vieäc.  

- Töôøng, saøn vaø traàn phoøng taém neân duøng keát caáu caùch aâm toát.  

- Khu veä sinh thöôøng gaây oàn, coù theå duøng loaïi hoá xí, ít tieáng oàn laø giaûm ñöôïc aâm 

töø nguoàn oàn. Loaïi xí beät coù heä thoáng xiphoâng keùp coù khaû naêng giaûm nhoû tieáng oàn veä 

sinh.  

* Nhaø nöôùc ban haønh “Luaät kieåm soaùt oâ nhieãm tieáng oàn”, thieát laäp  cô quan quaûn 

lyù vaø kieåm soaùt oâ nhieãm tieáng oàn ôû caùc thaønh phoá lôùn. 

* Giaùo duïc nhaân daân baèng truyeàn thanh, voâ tuyeán truyeàn hình, phim aûnh veà 

choáng oâ nhieãm tieáng oàn. ÔÛ gia ñình caàn giaùo duïc treû em khoâng ñöôïc baät to radio, noùi 

to, khoâng neân hoø heùt, noùi quaù möùc to ôû ñöôøng phoá, ñaëc bieät laø ban ñeâm.  

8.4.1. Tính chaát huùt aâm cuûa vaät lieäu vaø caùc loaïi vaät lieäu huùt aâm xoáp: 

Tính chaát huùt aâm cuûa vaät lieäu: 

Huùt aâm vaø phaûn xaï aâm laø hai tính chaát quan troïng cuûa caùc vaät lieäu vaø keát caáu xaây 
döïng. Naêng löôïng aâm bò huùt bao goàm naêng löôïng bò maát maùt trong vaät lieäu, naêng 
löôïng lan truyeàn theo keát caáu vaø naêng löôïng aâm truyeàn qua keát caáu. Söï maát maùt naêng 
löôïng aâm trong vaät lieäu vaø keát caáu xaûy ra do boán nguyeân nhaân chính sau ñaây: 

- Do ma saùt: naêng löôïng aâm bieán thaønh naêng löôïng nhieät. Soùng aâm taïo ra ma saùt 
giöõa khoâng khí vôùi thaønh loã vì vaäy naêng löôïng aâm bò toån thất do bieán thaønh 
naêng löôïng nhieät. 

- Do khoâng khí bò neùn: khoâng khí trong caùc loã roãng bò soùng aâm neùn laïi theo töøng 
chu kyø, laøm cho noù noùng leân. Nhieät löôïng môùi xuaát hieän naøy sẽ truyeàn ra caùc 
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thaønh loã vaø giaûm daàn cuøng vôùi aùp suaát cho ñeán chu kyø tieáp theo. Nhö vaäy daïng 
maát maùt naêng löôïng naøy cuõng döôùi daïng naêng löôïng nhieät. 

- Caùc thaønh loã bò bieán daïng noùng leân: do söï khaùc nhau trong caáu truùc cuûa vaät 
lieäu, neân khi bò soùng aâm taùc ñoäng, trong chu kyø neùn caùc thaønh moûng hôn bò 
bieán daïng vaø nung noùng nhieàu hôn. Naêng löôïng aâm cuõng bò bieán thaønh naêng 
löôïng nhieät. 

- Do bieán daïng dö: naêng löôïng aâm maát maùt döôùi daïng cô naêng. Soùng aâm gây ra 
bieán daïng trong vaät lieäu, söï maát maùt naøy qui veà daïng naêng lượng cô hoïc. 
 

Caùc loaïi vaät lieäu huùt aâm xoáp: 

Goàm hai loaïi: 

- Loaïi coù thaønh loã cöùng, khoâng ñaøn hoài, huùt aâm do ma saùt cuûa khoâng khí vôùi 
thaønh cöùng vaø do söï lan truyeàn nhieät cuûa vaät lieäu. Ví duï: beâtoâng boït, gaïch 
xoáp,… 

- Loaïi coù caùc thaønh loã ñaøn hoài, söï huùt aâm xaûy ra theo caû boán nguyeân nhaân keå 
treân. Ví duï: boâng khoaùng, boâng thuyû tinh, caùc taám sôïi eùp meàm, thaûm deät,…. 

 

8.4.2. Choáng tieáng oàn trong thaønh phoá, caùc thieát bò vaø trong coâng nghieäp: 
Choáng tieáng oàn trong thaønh phoá: 

Muoán choáng tieáng oàn trong thaønh phoá moät caùch hieäu quaû caàn phaûi aùp duïng 
toång hôïp caùc bieän phaùp qui hoaïch kieán truùc, qui hoaïch giao thoâng, kieán truùc coâng trình 
vaø caùc bieän phaùp kyõ thuaät xaây döïng khaùc. 

- Bieän phaùp qui hoaïch kieán truùc giao thoâng. 

Moät bieän phaùp coù hieäu quaû raát cao laø phaân vuøng quy hoaïch thaønh phoá theo 
möùc oàn cho pheùp. Thaønh phoá ñöôïc phaân thaønh boán vuøng xaây döïng nhö sau: 

 Vuøng I: Vuøng coâng nghieäp – oàn nhaát thaønh phoá (75dB-90dB). 

 Vuøng II: Trung taâm coâng coäng vaø thöông nghieäp, möùc oàn toái ña 75dB. 

 Vuøng III: Vuøng nhaø ôû, laø vuøng töông ñoái yeân tónh cuûa thaønh phoá, möùc oàn cho 
pheùp toái ña 60dB. 

 Vuøng IV: Vuøng yeân tónh cuûa thaønh phoá, möùc oàn cho pheùp toái ña 50dB, vuøng 
naøy goàm coù caùc coâng trình: thö vieän, tröôøng hoïc, beänh vieän,… 
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Khi qui hoaïch toång theå maët baèng thaønh phoá caàn phaûi phaân vuøng xaây döïng hôïp lyù, 
coù bieän phaùp caùch ly caùc vuøng coù möùc oàn cao vôùi vuøng daân cö vaø vuøng yeân tónh. 
Höôùng gioù cuõng coù aûnh höôûng lôùn ñeán söï lan truyeàn tieáng oàn. Khi lan truyeàn theo 
chieàu gioù, tieáng oàn ñi nhanh hôn vaø ít bò toån thất hôn. Vì vaäy, khi qui hoaïch thaønh phoá, 
caùc khu coâng nghieäp caàn boá trí ôû rìa thaønh phoá, cuoái höôùng gioù chính vaøo muøa noùng. 

Khi qui hoaïch thaønh phoá vaø caùc tieåu khu caàn heát söùc lôïi duïng khoaûng caùch ñeå 
choáng tieáng oàn, goïi laø “daûi caùch ly”. 

 

- Giaûi phaùp kyõ thuaät : caây xanh, töôøng chaén tieáng oàn. 

 

Söû duïng caây xanh ñeå choáng tieáng oàn laø bieän phaùp coù hieäu quaû vaø kinh teá. 
Ngoaøi ra caây xanh coøn coù taùc duïng caûi taïo khí haäu, choáng buïi vaø oâ nhieãm moâi tröôøng. 
Moät bieän phaùp coù hieäu quaû cao ñể choáng tieáng oàn thaønh phoá laø söû duïng caùc coâng trình 
laøm töôøng chaén tieáng oàn. Caùc coâng trình laøm töôøng chaén tieáng oàn ñôn giản nhaát laø caùc 
bôø ñaát, vaùch ñaát ñaép doïc theo caùc ñöôøng giao thoâng. 

Bieän phaùp phoå bieán nhaát trong qui hoaïch thaønh phoá laø söû duïng caùc ngoâi nhaø phuïc 
vuï moät hai taàng (cöûa haøng aên uoáng, baùch hoaù,…) hai beân ñöôøng phoá laøm töôøng chaén 
tieáng oàn. Khi thieát keá caàn chuù yù raèng caùc töôøng chaén tieáng oàn caøng ñaët gaàn nguoàn oàn 
thì caøng coù hieäu quaû cao. 

 

Choáng oàn cho caùc thieát bò vaø trong coâng nghieäp: 

 

Khi söû duïng caùc thieát bò phuïc vuï ñôøi soáng vaø saûn xuaát coâng nghieäp ta coù theå 
gaëp caùc loaïi oàn sau: 

a/ Tieáng oàn khí ñoäng: taïo thaønh do söï chuyeån ñoäng cuûa caùc chaát khí hoaëc loûng. 

b/ Tieáng oàn cô khí: sinh ra do söï va ñaäp caùc boä phaän, chi tieát maùy moùc khi vaän 
haønh. 

c/ Tieáng oàn va chaïm: taïo thaønh do caùc quaù trình saûn xuaát caàn söû duïng caùc löïc va 
chaïm ( buùa, buùa maùy, …) 

d/ Tieáng oàn töø tröôøng: do söï bieán ñổi töø tröôøng cuûa caùc thieát bò vaän haønh hoaëc saûn 
xuaát ñieän taïo ra. 
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Caùc bieän phaùp coù theå söû duïng ñeå giaûm tieáng oàn ñoái vôùi caùc thieát bò vaø nhaø coâng 
nghieäp: 

- Duøng vaät lieäu huùt aâm ñeå bao boïc caùc nguoàn phaùt ra aâm thanh nhö caùc loaïi boâng 
thuyû tinh, boâng khoaùng,… (duøng cho caùc oáng cuûa boä phaän ñieàu hoaø khoâng khí). Caùc 
vaät lieäu huùt aâm naøy phaûi coù khaû naêng chống chaùy toát, phuø hôïp vôùi yeâu caàu phoøng 
chaùy chöõa chaùy cuûa coâng trình. 

Khi vaän toác gioù trong ñöôøng oáng lôùn coù theå mang caû caùc sôïi boâng cuûa lôùp huùt aâm 
vaøo phoøng laøm vieäc, aûnh höôûng ñeán ñieàu kieän veä sinh khoâng khí trong phoøng. 

- Bieän phaùp coâng ngheä: nghieân cöùu ñoåi môùi coâng ngheä vaø thieát bò saûn xuaát theo 
höôùng giaûm nhoû tieáng oàn do chuùng sinh ra. 

- Bieän phaùp kieán truùc – xaây döïng: qui hoaïch, saép xeáp hôïp lyù caùc vuøng coâng 
nghieäp, caùc thieát bò gaây oàn ñaët ôû vò trí xa caùc nhaø xöôûng,… 

- Bieän phaùp kyõ thuaät aâm hoïc: ñaây laø bieän phaùp thuï ñoäng, giaûm nhoû tieáng oàn sau 
khi chuùng sinh ra trong moät phaân xöôûng. 

Duøng caùc lôùp vaät lieäu huùt aâm oáp vaøo caùc beà maët trong phoøng saûn xuaát. Hieäu quaû 
giaûm tieáng oàn do oáp vaät lieäu huùt aâm coøn phuï thuoäc vaøo hình daïng phoøng. Hieäu quaû 
ñoái vôùi phoøng daïng hình hoäp khoâng cao baèng caùc phoøng coù chieàu daøi hôn chieàu cao 5 
laàn. 

        Duøng voû caùch aâm hoaëc buoàng caùch aâm: thöôøng duøng cho caùc nguoàn sinh 
tieáng oàn lôùn nhö maùy phaùt ñieän, moâtô ñieän, …. Voû caùch aâm ñöôïc cheá taïo töø nhoâm saét, 
chaát deûo,… maët trong cuûa lôùp voû naøy ñöôïc loùt moät lôùp vaät lieäu huùt aâm, ở maët ngoaøi 
boïc theâm moät lôùp vaät lieäu huùt chaán ñoäng (cao su, chaát deûo,…).  

Maøn chaén tieáng oàn: söû duïng thích hôïp cho nhöõng vò trí khi möùc oàn tröïc tieáp töø 
nguoàn khaûo saùt vöôït quaù möùc oàn töø caùc nguoàn beân caïnh vaø möùc ồn phaûn xaï cuøng 
truyeàn tôùi vò trí ñoù. Maøn chaén ñöôïc ñaët giöõa nguoàn oàn vaø vò trí caàn baûo veä. Maøn chaén 
ñöôïc caáu taïo bôûi moät taám cöùng coù oáp vaät lieäu huùt aâm (chieàu daøy khoâng döôùi 50 – 
60dB) beà maët huùt aâm höôùng veà nguoàn. 
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Hình 8.5. Voû caùch aâm 
1- ñeäm ñaøn hoài; 2- taám ñuïc loã; 3– vaät lieäu huùt  aâm; 4– voû kim loaïi; 5– lôùp huùt chaán ñoäng 

( ôû moùng cuûa maùy phaûi boá trí caùc loø xo ñeå choáng oàn vaø rung) 

Caâu hoûi kieåm tra vaø ñaùnh giaù: 

1. Khaùi nieäm chung veà aâm thanh? 

2. Phaân loaïi tieáng oàn? 

3. Taùc haïi cuûa tieáng oàn ñeán moâi tröôøng? 

4. Caùc bieän phaùp giaûm tieáng oàn? 

Taøi lieäu tham khaûo: 

Tieáng Vieät 

1. Leâ Ba, Kyõ thuaät moâi tröôøng, Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch khoa TP Hoà Chí Minh, 1980; 
  2. Caùc taøi lieäu khaùc cuûa taùc giaû 

      Tieáng Anh 

1. US. Departerment of Helth, Education and Welfare, Air pollution Control Field 
Operation Manual, PHS, Pub. N0937, Washington D.C., U.S. Government Printing 
Office, 1962. 
2. Richard Prober, Richar Bond, Conrad P. Straub, Handbook of Environmental 
Control, Vol.1: Air Pollution, 1972. 
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