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CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN 
 

I.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ 

 Chủ đầu tƣ  :  

 Tên giao dịch  :  

 Địa chỉ  : Quận 1 

 Mã số doanh nghiệp :  

 Ngày cấp GPKD :  

 Ngƣời đại diện PL  :  

 

I.2. Mô tả sơ bộ www.lapduan.com.vn 

 Tên www.lapduan.com.vn    : Nhà máy tái chế - sản xuất lốp xe 

 Địa điểm xây dựng : Vũng Tàu 

 Công suất  :  

 Tổng diện tích : m
2
 

 Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng mới 

 

I.3. Cơ sở pháp lý 

 Văn bản pháp lý 

 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt 

Nam; 

 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt 

Nam; 

 Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt 

Nam; 

 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc 

CHXHCN Việt Nam; 

 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội 

nƣớc CHXHCN Việt Nam; 

 Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc 

CHXHCN Việt Nam; 

 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt 

Nam; 

 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc 

CHXHCN Việt Nam; 

 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý 

www.lapduan.com.vn đầu tƣ xây dựng công trình; 

 Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc 

bảo vệ môi trƣờng trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các 

chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình và www.lapduan.com.vn phát triển; 

 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui 

định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng; 
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 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một 

số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; 

 Nghị định số 209/2004/NĐ–CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất 

lƣợng công trình xây dựng; 

 Nghị định số 08/2005/NĐ–CP ngày 24/01/2005 của Chính Phủ về việc hƣớng dẫn lập 

và quản lý Quy hoạch xây dựng; 

 Nghị định số 108/2006/NĐ–CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi 

tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ; 

 Nghị định số 174/2007/NĐ–CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về Phí bảo vệ môi 

trƣờng đối với chất thải rắn; 

 Nghị định số 04/2009/NĐ–CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về Ƣu đãi, hỗ trợ hoạt 

động bảo vệ môi trƣờng; 

 Thông tƣ số 12/2006/QĐ–BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng V/v Hƣớng dẫn điều kiện ngành nghề và thủ tập lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép 

hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại; 

 Quyết định số 23/2006/QĐ–BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên 

và Môi Trƣờng V/v Ban hành danh mục Chất thải nguy hại; 

 Quyết định số 22/2006/QĐ–BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên 

và Môi Trƣờng V/v Bắt buộc áp dụng các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trƣờng. 

 Thông tƣ số 39/2008/TT–BTC ngày 19/05/2008 của Bộ Tài chính về Hƣớng dẫn thực 

hiện Nghị định số 174/2007/NĐ–CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về Phí bảo vệ 

môi trƣờng đối với chất thải rắn; 

 Thông tƣ số 121/2008/TT–BTC ngày 12/12/2008 của Bộ Tài chính vê Hƣớng dẫn cơ 

chế ƣu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tƣ cho quản lý chất thải rắn. 

 QCXDVN 01: 2008/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về Quy hoạch xây dựng do 

Bộ trƣởng Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ–BXD ngày 

03/04/2008; 

 Quyết định số 03/2008/QĐ–BXD ngày 31/03/2008 của Bộ trƣởng Bộ Xây dựng về 

Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án 

Quy hoạch xây dựng; 

 Thông tƣ số 07/2008/TT–BXD ngày 07/04/2008 của Bộ Xây dựng hƣớng dẫn lập, 

thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng; 

 Quyết định số 21/2005/QĐ–BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trƣởng Bộ Xây dựng V/v 

Ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng; 

 

 Các căn cứ về tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trƣờng áp dụng 

 TCVN 5949:1998: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân cƣ 

(theo mức âm tƣơng đƣơng); 

 TCVN 3985:1999: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực lao động (theo mức âm 

tƣơng đƣơng); 

 Quyết định 3733:2002/QĐ-BYT: quyết định về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh 

lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động; 

 TCVS 1329/QĐ- BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh đối với nƣớc cấp và sinh hoạt của Bộ Y tế; 
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 QCVN 05:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung 

quanh; 

 QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong 

không khí xung quanh; 

 QCVN 07: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngƣỡng chất thải nguy 

hại; 

 QCVN 08:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt; 

 QCVN 09:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc ngầm; 

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

 QCVN 19:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ; 

 QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với một số chất hữu cơ; 

 QCVN 24: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp; 
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CHƢƠNG II: VẤN ĐỀ CAO SU PHẾ LIỆU 

 
II.1. Tình hình vỏ xe phế liệu  
          Mỗi năm trung bình mỗi quốc gia thải ra hàng triệu vỏ xe các loại, nhƣ vậy trên toàn 

thế giới mỗi năm nhận khoảng 1 tỷ vỏ xe các loại. Tại Việt Nam với số lƣợng xe gắn máy 

ƣớc khoảng 25 triệu chiếc, mỗi chiếc sử dụng khoảng 2 kg cao su, mỗi ruột xe gắn máy sử 

dụng 0.75kg. Nhƣ vậy, nếu tính thêm ô tô và xe tải, các sản phẩm cao su khác, ở nƣớc ta mỗi 

năm sẽ thải ra môi trƣờng khoảng 400,000 tấn phế liệu. Số lƣợng 400,000 tấn cao su đƣợc tái 

sử dụng quả là không nhỏ (hơn 30,000 tấn/tháng)...Đây thực sự là thách thức lớn cho môi 

trƣờng sống của con ngƣời. Hầu hết chất thải từ cao su rất khó phân hủy, phải mất khoảng 

vài chục năm nó mới có khả năng phân hủy vào trong đất. Có thực tế rằng đi đâu ta cũng 

thấy những núi rác cao su. 

          Rác thải từ mọi thành phần, chất thải từ công nghiệp, nông nghiệp, sinh họat… dù có 

bao nhiêu bãi rác đi nữa thì đến lúc nào đó cũng không thể chứa nổi. Song song đó là sự ô 

nhiễm môi trƣờng sống, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của con ngƣời. Với sự quá  tải về 

lƣợng rác nhƣ hiện nay, thì các loại rác khó phân hủy cần phải tìm một hƣớng giải quyết mới 

để hạn chế mức thấp nhất thải ra môi trƣờng. 

          Hằng năm, lƣợng vỏ xe phế thải tăng lên đáng kể vì tiêu chuẩn cho sự đi lại của con 

ngƣời vẫn là các loại xe. Cuộc sống càng hiện đại thì nhu cầu cho sự di chuyển ngày càng 

tăng thì vỏ xe bị vứt đi ngày càng nhiều. 

             

II.2. Lý do phải tái sinh vỏ xe 
          Với tình hình vỏ xe phế thải nhƣ hiện nay không cho phép chúng ta cứ mặc sức thải ra 

môi trƣờng và chờ đợi vài chục năm mới phân hủy. Do đó, ngành công nghệ tái sử dụng ra 

đời từ rất sớm. 

          Vỏ xe phế liệu đƣợc tái sử dụng trƣớc những năm 1960, khi giá dầu mỏ còn rẻ và sự 

nghiền tách thép còn gặp nhiều khó khăn, những lợi nhuận kinh tế ngắn hạn đƣợc tập trung 

vào sự tận dụng những vỏ xe phế liệu. Ngƣời ta sử dụng những vỏ xe làm nhiên liệu đốt. 

         Nhƣng thực tiễn đã có những hậu quả trái ngƣợc đối với sức khỏe của con ngƣời và 

môi trƣờng, gia tăng sự ô nhiễm và cạn kiệt nguồn năng lƣợng, giống nhƣ dầu mỏ và thép. 

Tái sử dụng lại vỏ xe chỉ là một phần của những cố gắng của chính phủ, nền công nghiệp và 

những cá nhân để làm giảm bớt những vấn đề về cao su phế thải. 

           Những hậu quả này đã đƣợc dự báo trƣớc bởi các nhà môi trƣờng học, nhƣng những 

nhà kinh tế cũng cố gắng để tái sử dụng lại và phục hồi nguồn năng lƣợng – bằng cách sử 

dụng vỏ xe nhƣ là nguồn nhiên liệu – nhƣ những thành phần có lợi của chƣơng trình quản lý 

vỏ xe phế liệu. 

         Việc sử dụng cao su vỏ xe phế liệu để làm một số sản phẩm sẽ có giá thành rẻ hơn cao 

su mới. Ví dụ nhƣ dùng vỏ xe phế liệu làm những sản phẩm nhƣ nhựa rải đƣờng và lớp lót 

cho những bề mặt sân vƣờn có thể tăng tính an toàn trong khi sử dụng và giá thành rẻ hơn so 

với vật liệu truyền thống. 

          Tái sử dụng vỏ xe phế liệu và những phƣơng pháp khác nhằm tận dụng các nguồn cao 

su cũng gia tăng đáng kể trong quá khứ. 
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          Có nhiều cách khác nhau để tái sử dụng lại phế liệu nhƣng những cách này đều nhằm 

mang lại lợi ích về kinh tế và môi trƣờng sống cho con ngƣời để ngăn ngừa sự vứt bỏ những 

vỏ xe phế liệu. 

 

II.3. Lịch sử ngành công nghiệp tái chế 
Ngành công nghiệp tái sử dụng cao su phế liệu ra đời hầu nhƣ cùng lúc với ngành sản 

xuất cao su. Năm 1820, chỉ một năm sau khi bắt đầu làm chiếc áo mƣa đầu tiên bằng vải 

tráng cao su, Charles Macintosh đã phải cần nhiều cao su hơn lƣợng cao su mà ông ta có thể 

nhập. Nghiên cứu của ngƣời cộng sự Thomas Hancock, đã đem đến hƣớng giải quyết cho 

vấn đề. 

           Hancock đã tạo ra một chiếc máy để nghiền những miếng cao su bỏ ra trong quá trình 

tạo áo mƣa. Những miếng nhỏ cao su này sau đó sẽ đƣợc trộn với nhau và tạo thành những 

khối để đƣa ngƣợc trở lại với quá trình sản xuất áo mƣa. 

         Handcock đã gọi chiếc máy này là một cái hàm nhai bởi vì bản chất của nó là nhai 

những miếng cao su bỏ đi thành những phần nhỏ hơn nhƣng nó đƣợc sử dụng rộng rãi với 

cái tên “pickle” 

           Tuy nghiên, những ngày tái sử dụng cao su đơn giản đã rất ngắn. Quá trình lƣu hóa để 

tạo ra những sản phẩm cao su chịu đƣợc thời tiết, đƣợc áp dụng nhiều hiện nay, cũng làm 

khó khăn trong việc tái sử dụng lại cao su. Vì sự lƣu hóa nên cao su không thể nóng chảy 

đƣợc và rất khó trong việc tạo ra những sản phẩm khá, bởi bản chất của sự lƣu hóa chính là 

sự tạo mạng liên kết ngang trong các phân tử của cao su, tạo thành một khối vững chắc. 

         Tái sử dụng lại cao su cũng đƣợc tiến hành hết sức mạnh mẽ vào thế kỷ 20 bởi giá cả 

của cao su nguyên liệu – thiên nhiên và tổng hợp – trở nên đắt đỏ. Năm 1910 giá của 28.35g 

(1 ounce) cao su tƣơng đƣơng với giá của 28.35 gam bạc. Đó là một lý do cho 

www.lapduan.com.vn phát triển tới 50% sự tái sử dụng lại cao su phế liệu thế kỷ 20. 

           Nhƣng vào năm 1960 thì tốc độ tái sử dụng giảm xuống còn 20%, lý do là giá dầu mỏ 

rẻ và ngành công nghiệp sản xuất cao su tổng hợp phát triển mạnh mẻ làm giá thành của cao 

su giảm xuống. Vào cuối những năm 1960, sự phát triển của những vỏ xe radial đã làm cho 

ngành công nghiệp tái sử dụng gặp nhiều khó khăn, Năm 1995 chỉ có 2% cao su tái sinh 

đƣợc sử dụng cho toàn ngành công nghiệp cao su. Những lợi nhuận mang lại cho nền kinh tế 

trong thời gian ngắn nhƣng đồng thời nó mang lại những rủi ro về lâu dài đối với cuộc sống 

của con ngƣời. Một bằng chứng là ngày qua ngày có càng nhiều những vỏ xe phế thải bị vứt 

đầy trên mặt đất và những đống rác vỏ xe bất hợp pháp mọc lên nhiều nơi. 

         Những cuộn khói màu đen mang đầy chất độc hại bốc lên bầu trời khi đốt những vỏ xe 

phế liệu hay đầy rẩy những mầm bệnh quanh những đống rác này. Nhƣ vậy tình trạng ô 

nhiễm sống và nguy cơ bệnh tật cho con ngƣời là không thể tránh khỏi. 

          Tháng 8 năm 1999 những nhà chức trách OHIO đã nhận thấy đƣợc rằng đã đến lúc họ 

phải hành động, từ thủ đô Columbia ngƣời ta có thể nhìn thấy những cột khí đen cao ngút 

trời bốc ra từ những vỏ xe đang bị đốt. 

        Ngày nay, nhiều quốc gia đã ý thức đƣợc những tác hại có thể gây ra từ những vỏ xe bị 

vứt một cách bừa bãi. Họ đã bắt đầu quan tâm đến việc tái sử dụng lại những vỏ xe một phần 

để giải quyết tình trạng quá tải nhƣ hiện nay và một phần cũng do những lợi nhuận mà nó có 

thể mang lại cho nhiều nhà đầu tƣ. Và ngày càng nhiều sản phẩm đã đƣợc làm ra từ nguồn 
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nguyên liệu là nguồn cao su tái sử dung. Ngành công nghiệp này đang từng bƣớc thu hút sự 

đầu tƣ. 

 

II.4. Những vấn đề phát sinh đối với vỏ xe phế liệu 

 

Bảng: Sự phân bố của các vỏ xe hiện nay 

50% : Vứt bỏ trên mặt đất 

40% : Đốt 

10% : Tái sử dụng 

           

Ta thấy rằng với lƣợng vỏ xe phế thải nhƣ hiện nay nhƣng tỷ lệ tái sử dụng lại chỉ 

chiếm 10%, con số này thực sự rất nhỏ so với lƣợng vỏ xe phải đem đi đốt hoặc vứt bỏ trên 

những bãi rác. 

          Vì vậy việc tái sử dụng là vấn đề hiển nhiên và thực sự cần thiết đối với mỗi quốc gia, 

chỉ có tái sử dụng lại mới có thể giải quyết đƣợc vấn đề vỏ xe phế thải nhƣ hiện nay. 

 

II.4.1. Vấn đề bệnh tật 
Những bệnh truyền nhiễm gây ra từ loài muỗi tồn tại trong những đống vỏ xe có thể 

gây chết ngƣời không còn là mới đối với những dân ở ban Ohio trong năm 2002. Cũng nhƣ 

hầu hết với những ngƣời liên quan từ những tài liệu ghi lại. 

          Bây giờ nó chỉ giới hạn chỉ ở những vùng nhiệt đới và những vùng phụ cận nhiệt đới 

của thế giới, những bệnh truyền nhiễm từ loài muỗi có thể kể đến là bệnh sốt vàng hay bệnh 

sốt rét, Những căn bệnh này đã cƣớp đi mạng sống của nhiều ngƣời dân ở các nƣớc thuộc địa 

trƣớc đây khi những vỏ xe phế thải đã bị vứt bỏ ở các vùng đất trống trên các nƣớc này. 

          Ta biết rằng loài muỗi đẻ trứng trong nƣớc đong, cũng nhƣ nó có thể sinh sôi từ trong 

những đống vỏ xe bị vứt bỏ và cả những vũng nƣớc đong lại  bên trong vỏ xe sau mỗi đợt 

trời mƣa. Mỗi vỏ xe có thể là nguồn tuyệt vời để sinh ra hàng nghìn con muổi mang mầm 

bệnh trong mùa hè. 

         Virut West Nile là loại nguy hiểm có thể gây ra chết ngƣời đƣợc truyền từ các loài 

muỗi mang mầm bệnh này. Ngƣời ta đã thống kê năm 1999 lần đầu tiên phát hiện loại virut 

này thì đến năm 2002 nó đã lang rộng ra 44 bang của Mỹ và đã có hơn 4000 trƣờng hợp 

nhiễm bệnh, trong đó có 263 ngƣời đã chết. 

          Vấn đề ở đây là chúng ta không thể để tồn tại những đống vỏ xe nhƣ vậy vì nó là 

nguồn lây lan bệnh tật có thể cƣớp đi mạng sống của nhiều ngƣời. 

  

II.4.2. Vấn đề ô nhiễm môi trƣờng 
         Một vấn đề không kém bệnh tật là tình trạng ô nhiễm môi trƣờng do những vỏ xe này 

mang lại. Thậm chí trƣớc khi nền công nghiệp tái sử dụng vỏ xe đƣợc định hình vào những 

năm 1960 và đầu những năm 1970 thì những vỏ xe phế thải đƣợc tập trung thành đóng lớn 

trên những bãi đất trống, quanh các công trình, quanh các đƣờng lộ… để đốt. Lửa cháy rất 

dữ dội khi đốt những đóng vỏ xe lớn, thật khó nếu muốn dập tắt nó. Có những đóng vỏ xe 

đến hàng tháng mới cháy hết, khi cháy chúng bốc lên những cột khói đen mang đầy khí độc 

tỏa lên bầu trời và những dòng chất lỏng làm ô nhiểm nghiêm trọng nguồn nƣớc. 
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          Việc đốt vỏ xe không chỉ làm ô nhiễm nguồn nƣớc, không khí, đất mà nó còn làm cho 

trái đất ngày càng nóng lên. 

          Nhận thấy những điều này, ở nhiều nƣớc đã ngăn cấm việc đốt và vứt vỏ xe bừa bãi. 

         Ngoài ra, ngƣời ta còn nghiền những vỏ xe ra và chôn chúng vào trong lòng đất. Tuy 

nhiên điều này nhanh chóng bị nhiều nƣớc lên tiếng phản đối khi họ nhận ra những vỏ xe bị 

chôn dƣới lòng đất sẽ tác động đến nguồn nƣớc ngầm và làm nhiễm bẩn nguồn nƣớc. 



Www.lapduan.com.vn: Nhà máy tái chế sản xuất lốp xe 

------------------------------------------------------------ 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh    10 

 

CHƢƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ 
 

 

Việt Nam là thị trƣờng trên 86 triệu dân (thống kê năm 2009), thu nhập bình quân đầu 

ngƣời năm 2010 là 1.168 USD/năm, dự báo đến năm 2020 sẽ là 2.844 USD/năm (Tổng cục 

Thống kê, 2010). Cùng với dân số trẻ, Việt Nam đƣợc đánh giá là nƣớc có nhu cầu tiêu dùng 

mạnh và đang trở thành thị trƣờng tiềm năng lớn trong khu vực Đông Nam Á. Tỉ lệ xe tính 

trên đầu ngƣời hiện nay khoảng 18,7 xe/1.000 dân. Nhu cầu sử dụng xe máy, ô tô của ngƣời 

dân, đặc biệt là ô tô loại từ 4 đến 9 chỗ ngồi, dự báo sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Ngoài 

ra, số lƣợng các loại xe khác cũng tăng mạnh.  

Đi đôi với sự phát triển, sự gia tăng nhu cầu sử dụng xe là những sức ép xung quanh 

vấn đề môi trƣờng, nhất là vấn đề chất thải rắn, trong đó có phế liệu từ các lốp xe chiếm tỉ lệ 

lớn. Mặc dù thời gian qua các cấp ngành đã quan tâm tới công tác quản lý môi trƣờng nhƣng 

công tác này đặc biệt là với chất thải rắn nói chung và lốp xe phế liệu nói riêng vẫn còn 

nhiều bất cập. Công tác xử lý chất thải rắn này chỉ đƣợc đổ tự nhiên ra các bãi tự phát trên 

từng địa bàn và không đảm bảo vệ sinh môi trƣờng, hàng chục năm mới có thể phân hủy 

đƣợc, gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến sức khỏe con ngƣời cũng nhƣ cảnh quan môi trƣờng. 

khác nhau.  

Hơn ai hết, là công ty dẫn đầu trong thị trƣờng vận tải hành khách ở thành phố Hồ Chí 

Minh và trên phạm vi cả nƣớc, với số lƣợng xe rất lớn, Tập đoàn ... chúng tôi thấu hiểu vấn 

đề này và  mong muốn rằng những phƣơng tiện nhƣ lốp xe mà chúng tôi cũng nhƣ của toàn 

quốc thải ra có thể đem đi tái chế và sử dụng lại. Không những thế, Tập đoàn ... còn mong 

muốn hành động của chúng tôi sẽ góp phần bảo vệ môi trƣờng. 

Vì vậy việc đầu tƣ xây dựng www.lapduan.com.vn “Nhà máy tái chế sản xuất lốp xe 

... ” là hoạt động cần thiết và cấp bách. Www.lapduan.com.vn đƣợc triển khai sẽ đáp ứng 

đƣợc các nhu cầu và mục tiêu sau: 

- Bảo đảm cảnh quan môi trƣờng và chất lƣợng cuộc sống. 

- Phân loại và giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng ngay từ các nguồn phát sinh chất thải 

sinh hoạt và công nghiệp trên toàn quốc. 



Www.lapduan.com.vn: Nhà máy tái chế sản xuất lốp xe 

------------------------------------------------------------ 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh    11 

 

- Thu gom, vận chuyển, lƣu trữ, xử lý, tái chế, tiêu huỷ chất thải công nghiệp trên địa 

bàn cả nƣớc góp phần tăng cƣờng công tác xã hội hoá công tác bảo vệ môi trƣờng nói chung 

và quản lý chất thải nói riêng. 

- Thúc đẩy phát triển các hoạt động tái sử dụng, tái chế và tiêu hủy chất thải góp phần 

giảm thiểu lƣợng chất thải, hạn chế chôn lấp, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng và sức 

khỏe nhân dân vì mục tiêu phát triển bền vững. 

- Giải quyết việc làm cho ngƣời lao động tại địa phƣơng, tăng ngân sách. 

Từ những phân tích và đánh giá nêu trên, đồng thời đối chiếu với năng lực quản lý và 

tài chính của mình, Tập đoàn ... đề nghị đƣợc nghiên cứu và triển khai Www.lapduan.com.vn 

“Nhà máy tái chế sản xuất lốp xe ...”. Www.lapduan.com.vn dự kiến xin đƣợc triển khai tại 

Khu công nghiệp Cái Mép, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 
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CHƢƠNG IV: XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƢ DỰ ÁN 

 
IV.1. Xác định địa điểm đầu tƣ 

 Những điều kiện lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy: 

- Giao thông thuận lợi, gần vùng nguyên liệu, dễ dàng xuất khẩu sang các nƣớc khác. 

- Khu vực xây dựng có điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội ổn định 

- Nhà máy nằm cạnh các khu chuyên sản xuất tái chế lốp xe.... 

Dựa vào những điều kiện này chúng tôi quyết định lựa chọn khu công nghiệp Cái 

Mép là nơi xây dựng nhà máy tái chế sản xuất lốp xe .... 

 

IV.2. Điều kiện tự nhiên 

 
Hình: Bản đồ khu  công nghiệp Cái Mép 

 

Khu công nghiệp Cái Mép thuộc Xã Tân phƣớc và xã Phƣớc Hòa, huyện Tân Thành, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam. 

Phía Đông khu công nghiệp giáp Sông Mỏ Nhát, phía Tây giáp Sông Cái Mép và 

Sông Thị Vải, phía Nam giáp Rạch Ông và phía Bắc giáp KCN Phú Mỹ II. 

Với tổng diện tích: 670 ha, trong đó: 

+ Đất cảng: 159 ha 

+ Đất xí nghiệp công nghiệp: 303 ha 

 + Đất giao thông, cây xanh, công trình đầu mối kỹ thuật: 208 ha 

Thời gian hoạt động của khu công nghiệp đến năm 2052. 
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 Đây là khu vực rất thuận lợi, có hệ thống cảng nƣớc sâu quốc gia có thể tiếp nhận tàu 

có trọng tải 80.000 DWT. 

 Khu công nghiệp thuộc vùng trọng điểm kinh tế phía Nam: Thành phố Hồ Chí Minh 

- Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu - Bình Dƣơng. Thuận lợi về giao thông đƣờng bộ, đƣờng 

thuỷ và đƣờng hàng không. 

Hệ thống giao thông thuận lợi: đƣờng bộ nối liền với Quốc lộ 51 (TP. Hồ Chí Minh – 

Vũng Tàu), cách Thành phố Hồ Chí Minh 60 km, cách trung tâm Thành phố Vũng Tàu 40 

km, đối diện với hệ thống cảng: Cảng Interflour, Tân Cảng Cái Mép, Cảng Sài Gòn mới, 

cảng ODA của Nhật... 

 Khu vực có khí hậu ôn hoà (20-30oC), không có bão, không có động đất, rất thuận 

lợi cho các www.lapduan.com.vn cần cảng nƣớc sâu cho hoạt động sản xuất – kinh doanh. 

 

IV.3. Ƣu đãi đầu tƣ. 
1. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tƣ một cửa (BQL các KCN BR-VT). 

2. Đƣợc hƣởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% lợi nhuận thu đƣợc trong 

10 năm đầu kể từ khi www.lapduan.com.vn bắt đầu hoạt động và bằng 25% lợi nhuận thu 

đƣợc cho các năm tiếp theo. 

3. Đƣợc miễn thuế 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo cho 

phần thu nhập tăng thêm do đầu tƣ này mang lại, kể từ khi có thu nhập chịu thuế. 

4. Đƣợc miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc tạo thành tài sản cố định mà 

trong nƣớc chƣa sản xuất đƣợc, hoặc sản xuất đƣợc nhƣng chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu chất 

lƣợng. 

5. Đƣợc hỗ trợ đầu tƣ theo quy định của pháp luật về đầu tƣ và pháp triển. 

 

IV.4. Hạ tầng Khu Công nghiệp và các dịch vụ khác. 

IV.4.1. Cấp điện 
- Đơn vị cung cấp: từ nguồn lƣới điện quốc gia, do Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu cung 

cấp. Đảm bảo cấp điện liên tục 24/24 giờ cho các nhà đầu tƣ tới chân hàng rào nhà máy. 

Nguồn điện ổn định. 

- Lƣợng điện cung cấp: có 02 trạm biến áp 64MVA phục vụ cho các nhà máy sản xuất 

trong khu công nghiệp, đƣờng dây 110kV và 22kV. Điện cung cấp đến nhà máy là điện 

22kV. 

 

IV.4.2. Cấp nƣớc 
- Đơn vị cung cấp: Nƣớc sạch do Công ty cấp nƣớc Tóc Tiên cung cấp (đơn vị cấp 

nƣớc đƣợc Nhà nƣớc phân công cấp nƣớc cho KCN Cái Mép). Đảm bảo cấp nƣớc liên tục 

24/24 giờ cho các nhà đầu tƣ tới chân hàng rào nhà máy. 

- Lƣợng nƣớc cung cấp: công suất 60,000 m
3
/ngàyđêm 

 

IV.4.3. Thông tin liên lạc 

  Có hệ thống thông tin liên lạc đầy đủ đảm bảo liên lạc trong nƣớc và quốc tế dễ dàng 

bao gồm điện thoại, điện thoại di động, Fax, Internet ... do Tập đoàn Bƣu chính Viễn Thông 

cung cấp. Thời gian thực hiện dịch vụ trong vòng 5-7 ngày. 
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IV.4.4. Giao thông trong và ngoài Khu công nghiệp 

Đƣờng bê tông nhựa. Bao gồm các loại đƣờng có chiều rộng 15m, 21m, 31m có hè 

đƣờng cho ngƣời đi bộ kết hợp với hệ thống chiếu sáng, cây xanh tạo cảnh quan sạch đẹp 

cho Khu công nghiệp. 

 

IV.4.5. Hệ thống thoát nƣớc 

Trong khu công nghiệp hiện có 2 hệ thống thoát nƣớc riêng biệt, một hệ thống thoát 

nƣớc mƣa và một hệ thống thoát nƣớc thải công nghiệp. 

 

IV.4.6. Xử lý nƣớc thải 

Có nhà máy xử lý nƣớc thải chung cho toàn Khu Công nghiệp với công suất 8,000 m
3
 

/ngày đêm 
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CHƢƠNG V: CÔNG NGHỆ TÁI CHẾ LỐP XE 

 

 
V.1 Quy trình tái chế lốp xe 

 Cấu hình dây chuyền tái chế lốp xe thành cao su nguyên sinh công suất 1.5 tấn ~ 2 tấn 

lốp/giờ. 

 Dây chuyền tái chế lốp xe ô tô bao gồm các công đoạn: Bóc tanh, xẻ lốp, nghiền thô, 

tách sợi, nghiền bột, sàng phân loại, hấp tái sinh, luyện, trộn,… 

 

V.1.1. Máy nghiền thô cao su 

 Máy phù hợp cho nghiền thô các loại cao su, nhựa, hóa chất… 
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 Kết cấu và nguyên lý làm việc: 
 Máy trang bị bộ cánh cắt bằng thép hợp kim rất cứng, bền, chống bào mòn. Cánh cắt 

phù hợp cho cắt  thô các nguyên liệu cao su, nhựa, và các nguyên liệu cứng khác nhau. Với 

bộ cánh cắt động kết hợp bộ cánh cắt tĩnh, nguyên liệu đƣợc cắt nhỏ thành dạng hạt và đƣợc 

chui qua tấm sàng. Bằng cánh thay đổi tấm lƣới sàng, chúng ta thu đƣợc các cỡ hạt khác 

nhau tùy ý. Máy còn đƣợc trang bị bộ làm mát nƣớc nhằm giảm nhiệt và ổn định chất lƣợng 

hạt . 

 Thông số kỹ thuật: 

 

V.1.2. Máy sàng rung phân loại bột 

 Máy sàng rung đƣợc thiết kế cải tiến đặc biệt dùng trong sang phân loại bột cao su tái 

chế.  Nguyên liệu cao su tái chế sẽ chiếm một tỷ lệ lớn trong tƣơng lai nhƣ lốp xe.và nó cũng 

đƣợc coi nhƣ một loại vật liệu mới trong công nghiệp. 

 

 

 Quy trình hoạt động của máy 
 Máy sàng rung phân loại là loại máy đặc biệt, với sự rung động và lắc tròn, máy đạt 

hiệu suất sàng cao, phù hợp cho nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Máy đƣợc nhiều khách 

hàng đánh giá cao và năng suất lớn, tiêu hao ít năng lƣợng, tiếng ồn thấp, chiếm dụng không 

gian nhỏ...Máy sàng phân loại nhiều cỡ hạt khác nhau. Cùng lúc máy có thể phân ra 3 cỡ hạt. 

máy cũng đƣợc dùng phân loại nhiều nguyên liệu khó sàng khác nữa.. 

  

 Thông số kỹ thuật: 

 

V.1.3. Máy nghiền thô cao su 

 Máy loại ký hiệu CSJC là loại đƣợc cải tiến từ loại CSJB. Nó có thêm  bộ tách phân 

loại sơ sợi lẫn trong bột. máy có bộ làm mắt bằng nƣớc, và làm mát bằng gió. Máy có năng 

suất nghiền lớn, nhiệt độ thấp, và nghiền liên tục. 

 

  

 Kết cấu máy và nguyên lý hoạt động: 
 Máy đƣơc cấu tạo bới các bộ phận chính nhƣ khung, thân máy, quạt, hệ thống chuyển 

tải, bộ tách sản phẩm, bộ tách sợi, tủ điều khiển. Máy hoạt động rất ổn định nhờ đƣợc trang 

bị bộ cánh nghiền bằng hợp kim đặc biệt, chống mài mòn. Bột sau khi nghiền đƣợc vận 

chuyển bằng hệ thống quạt hút gió cỡ lớn và tách qua bộ tách sản phẩm. các sợi lẫn trong bột 

cũng đƣợc tách riêng qua bộ tách sợi. Hệ thống nghiền loại này chuyên dùng trong nghiền 

thô cao su tái chế nhƣ lốp xe hơi, xe máy…. 

 

 

 

  

 Thông số kỹ thuật máy: 
Chú ý: Khách hàng tự trang bị bơm nƣớc cấp nƣớc làm mát máy 
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V.1.4. Máy nghiền bột mịn cho cao su 

 Thiết bị máy nghiền là kết hợp công nghệ nƣớc ngoài và công nghệ riêng của nhà chế 

tạo Trung Quốc.Máy đƣợc dùng phổ biến trong nghiền tán bột cho nhiều loại cao su tự 

nhiên, cao su nhân tạo, nhựa…. 

 

 Hệ thống máy bao gồm 2 bộ phận nghiền chính, bộ tách bột, và hệ thống điều khiển 

điện. Thiết bị chính bao gồm khung máy, động cơ, động cơ hộp số kiểu vít xoắn vô tận, bộ 

tiếp liệu, hệ thống căn chỉnh, định vị đĩa nghiền. máy trang bị 2 đĩa nghiền nhằm đạt hiệu 

quả nghiền cao. Máy có trang bị hệ thống làm mát bằng nƣớc, hệ thống làm mát bằng gió 

bảo đảm không bị tăng nhiệt cao trong quá trình nghiền đạt chất lƣợng nghiền cao. 

 Bộ tiếp liệu điều chỉnh đƣợc tùy theo từng loại nguyên liệu nhằm đạt chất lƣợng 

nghiền cao nhất. Hệ thống máy nghiền có kết cấu kín, tiếng ồn thấp, năng suất lớn, tiêu hao ít 

năng lƣợng, dễ vận hành, tháo lắp nhanh tiện vệ sinh máy, không gây ô nhiễm.. chất lƣợng 

hạt đồng đều. 

 

 

V.1.5. Máy sàng rung phân loại bột cao su 

 Máy sàng rung loại này chủ yếu đƣợc dùng trong sàng phân loại hạt bột cao su. Kết 

cấu máy chắc chắn, ít bụi, tiếng ồn thấp. tiêu hao ít năng lƣợng,  tiện dụng trong công việc. 

máy kết cấu theo kiểu máng, động cơ rung, và máy có thể sàng phân loại nhiều cớ hạt .. máy 

có thể thiết kế theo yêu cầu riêng. 

 

 Thông số kỹ thuật: 
 

V.2. Quy trình sản xuất lốp 

V.2.1. Nguyên liệu 

 - Cao su: Cao su từ quá trình tái chế lôp trên. 

 - Chất lƣu hóa: Lƣu huỳnh và hợp chất lƣu huỳnh 

 Các chất lƣu hóa đƣợc thêm vào nguyên liệu cao su nhằm mục đích tạo một mạng 

lƣới không gian ba chiều giữa các phân tử cao su làm cho cao su nguyên liệu sau khi lƣu hóa 

có khả năng sử dụng ở một thang nhiệt độ rất rộng. Loại chất tạo mạng thay đổi tùy theo loại 

cao su nguyên liệu đƣợc sử dụng. Ở đây sử dụng chủ yếu là hệ thống lƣu huỳnh để lƣu hóa 

cao su: Có nhiều dạng lƣu huỳnh đƣợc sử dụng trong công nghiệp cao su, lƣu huỳnh hình 

thoi, lƣu huỳnh vô định hình, lƣu huỳnh kết tủa và lƣu huỳnh thể keo. Tất cả các loại lƣu 

huỳnh sử dụng trong công nghệ cao su đều có quy định riêng cho từng loại, tuy nhiên phải 

đặt các chỉ tiêu tối thiểu. Lƣu huỳnh và chất xúc tiến phân bố đều trong hỗn hợp cao su mới 

có hy vọng trong cao su cũng tăng, khi nguội hàm lƣợng lƣu huỳnh có thẻ đạt đến tình trạng 

quá bão hòa và phun ra bề mặt bán thành sản phẩm làm giảm tính dính đồng thời làm giảm 

tính năng của sản phẩm 

 - Chất xúc tiến: 

 Để đẩy nhanh quá trình lƣu hóa ngƣời ta thêm vào hỗn hợp cao su các chất hóa học 

đƣợc gọi là chất xúc tiến. Việc sử dụng các chất xúc tiến cho phép giảm số lƣợng cần thiết 

các chất lƣu hóa, hạ thấp nhiệt độ và rút ngắn thời gian của quá trình lƣu hóa, đồng thời còn 

cải tiến nhiều tính chất cơ lý của sản phẩm lƣu hóa. Các hợp chất hữu cơ có thể dùng làm 
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chất xúc tiến lƣu hóa thuộc nhiều lớp , số chất cũng có thể đến nhiều trăm, nhƣng vì đa số 

đều độc, lại đắt cho nên chỉ có một số đƣợc sử dụng phổ biến trong công nghiệp sản xuất vỏ 

ruột xe hơi. Kèm theo đặc tính lý hóa của chúng : 

 + Thiuram : là lớp chất xúc tiến hoạt động nhất đƣợc mệnh danh là siêu xúc tiến. 

Chúng còn đƣợc sử dụng nhƣ những chất lƣu hóa và sản phẩm có tính bền nhiệt cao. 

 + Captax, altax, sulfenamit BT, sulfenamit S , sulfenamit M là những chất xúc tiến 

hoạt động nhƣng kém hơn Thiuram. 

 + Đipheniguanidin ( DPG ): Chất xúc tiến có tác dụng ôn hòa 

 + Xúc tiến DBG: là loại xúc tiến trung bình có tính kiềm 

 + Chất tăng hoạt: có thể dùng một mình không cần các xúc tiến khác. 

 + Chất trợ xúc tiến: cần dùng ZnO, không cần dùng acid stearic, tuy nhiên nên thêm 

một lƣợng nhỏ ( dƣới 3 % ) để đạt hiệu quả cao. 

 + Xúc tiến nhanh disulfur benzothiazyl ( MBTS hay DM ) :Là loại xúc tiến nhanh 

,thao tác an toàn. Dạng bột trắng hơi vàng , không mùi vị có tỷ trọng 1.50, khối lƣợng phân 

tử M = 332,điểm chảy > 170oC,không tan trong nƣớc, rƣợu,axeton và xăng. Hơi tan trong 

benzen, cloroform và dicloetan. Rất ít bị biến tính khi tồn trữ 

 + Xúc tiến nhanh Mercapto benzo triazole (MBT) . Đây là loại xúc tiến nhanh rất 

thông dụng .Dạng bột màu trắng có vị đắng , khối lƣợng riêng 1,62 

 + Chất trợ xúc tiến : axit stearic 1-4% và ZnO 3-5%. 

 + Chất độn : PbO , Ca(OH)2, MgO tăng hoạt mạnh và có khả năng dẫn đến tự lƣu. 

 - Chất chống tự lƣu Scurax: 

 Dạng bột, tinh chế trắng mịn, khối lƣợng riêng 1.40, điểm chảy trên 125
0
C không tan 

trong nƣớc, hơi tan trong xăng, tan thƣờng trong benzen, rất tan trong rƣợu, acetone và 

chlorofrom. Rất hiếm khi biến tính khi tồn trữ.Ngoài ra để làm chậm lƣu hóa sớm các hỗn 

hợp cao su.Đặc biệt từ cao su thiên nhiên trong lúc hỗn luyện và chế tạo bán thành phẩm, 

ngƣời ta đƣa vào hỗn hợp anhydricphtaleic hoặc N-nitrozol difhenylamine hay nguyên liệu 

chất khác hàm lƣợng dùng 0.2-0.7 phần trọng lƣợng trên 100 phần cao su. Đó là nguyên liệu 

chất làm chậm lƣu hóa. 

 - Chất trợ xúc tiến 
 Chất trợ xúc tiến tạo với các chất xúc tiến những phức chất, và các phức này có nhiệm 

vụ hoạt hóa lƣu huỳnh làn tăng tốc độ lƣu hóa và cải thiện đƣợc tính năng của sản phẩm. 

 - Chất phòng lão : 

 Trong thời gian tồn trữ cũng nhƣ chế biến, một số loại cao su bị hủy hoại hay biến 

chất một phần do ánh sáng, nhiệt độ và một số kim loại có hại nhƣng quan trọng nhất là sau 

khi lƣu hóa, sản phẩm chịu tác động mãnh liệt của các tác nhân trong thời gian sử dụng nhất 

là đối với các loại cao su có dây phân tử chƣa bão hòa. Sự lão hóa cao su đƣợc thể hiện dƣới 

nhiều hình thức rất khác nhau : biến màu, xuất hiện các vết nứt, biến cứng, chảy nhão và dĩ 

nhiên là tính năng cơ lý cũng giảm. 

 - Chất độn: 

 Thƣờng chất độn chiếm một thể tích khá lớn trong cao su. Trong các sản phẩm 

thƣờng dùng chất độn chiếm từ 30-70% so với trọng lƣợng cao su nguyên chất. Ngoài các 

sản phẩm nhúng từ mủ latex, trọng lƣợng chất độn thƣờng không vƣợt quá 10%, ít khi các 

sản phẩm từ cao su khô đƣợc sử dụng không có chất độn trong hỗn hợp. Tùy thuộc vào bản 

chất, các chất độn có thể tham gia vào từng hỗn hợp cao su để mang lại các tính chất sau: 
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 + Cải thiện một số tính chất sản phẩm :Tăng độ cứng: cao su thiên nhiên, cao su tổng 

hợp,tăng lực kéo đứt,tăng ứng suất,tăng tính kháng mòn,tăng tính kháng dầu, kháng 

nhiệt,giảm tính co rút của sản phẩm sau khi lƣu hóa,tăng khả năng truyền nhiệt, giải nhiệt nội 

sinh. 

 + Cải thiện quy trình chế tạo sản phẩm:Dễ đúc khuôn, dễ cán tráng, ép đùn…Làm cho 

ngoại hình của sản phẩm đẹp.Giảm tính co rút của bán thành sản phẩm. 

 + Hạ giá thành sản phẩm : Vì thƣờng các chất độn có giá rẻ hơn cao su. 

Phân loại và chỉ tiêu chất lƣợng của các loại chất độn: 

  - Than đen: Dùng trong công nghiệp cao su có nhiều loại và thƣờng đƣợc gọi theo 

tính năng của chúng: 

 MPC: than đen máng dễ thao tác trung bình: loại than này có khả năng bổ cƣờng cao 

càng dễ hỗn luyện trong các loại cao su có độ dẻo trung bình. Nó thƣờng đƣợc sử dụng nhiều 

vì sản phẩm có cơ tính tốt, cộng thêm tính dễ thao tác. Thƣờng sử dụng làm mặt lốp, sản 

phẩm kỹ nghệ, đế dày v.v… đƣợc sử dụng với các loại cao su thiên nhiên, và các loại vật liệu 

tƣơng tự. 

 HAF: than đen lò kháng mài mòn cao: loại than này đem lại cho sản phẩm cơ tính gần 

giống với than đenMPC. Với lƣợng dùng trên 40% nó cũng có thể dẫn truyền tốt giống nhƣ 

nếu không nói là hơn các loại than CC. Than HAF thƣờng dùng bổ cƣờng cho GR-S phƣơng 

pháp lạnh, nhƣng nó cũng bổ cƣờng cho tất các loại cao su khác và tính chất quan nhất là 

kháng mài mòn cao. Các loại than HAF dần dần thay thế các loại than đen máng. 

 SRF: than đen lò bán bổ cƣờng, có các tính chất: 

 + Cho phép sản xuất các sản phẩm có giá thành hạ so với thể tích. 

 + Cải thiện tính khánh dầu của sản phẩm do việc sử dụng nhiều chất độn. 

 + Làm sản phẩm có độ nảy tốt. 

 Than SRF thích hợp để sản xuất các sản phẩm đệm, ống, đế giày, bọc dây cáp, săm 

xe… nó tham gia tốt vào các hỗn hợp cao su thiên nhiên, cao su đƣợc tái sinh cũng nhƣ các 

loại cao su khác. 

 - Kaolin: Nói chung đất sét gồm rất nhiều thành phần, nhƣng thành phần chính là 

silicat alumium nhậm nƣớc hay còn gọi là kaolin. Tính chất các loại đất sét: 

 + Khối lƣợng riêng là : 2.6 

 + Độ ẩm : kaolin không hút nƣớc, trong môi trƣờng ẩm đến 90% nó hút chừng 1.3% 

nƣớc. 

 + Màu sắc đóng một vai trò quan trọng trong các sản phẩm màu sáng. Khả năng 

nhuộm màu trong cao su rất yếu vì chiết suất của chất độn này tƣơng tự nhƣ cao su. 

Thƣờng đất sét cứng sức nhuộm màu càng mạnh hơn đất sét mềm. 

 - Chất làm mềm và chất hóa dẻo: 

 Các chất trợ thao tác đóng một vai trò quan trọng trong quá trình công nghệ chế tạo 

sản phẩm. Các chất chuyên đổi tính chất của hỗn hợp cao su nhằm cho các mục đích đặc biệt 

mà bản chất của cao su không có đƣợc, ví dụ màu sắc, chất tạo bọt, chất mài, chất chống 

cháy, các loại tăng vẻ mỹ quan của sản phẩm… 

 - Vải mành 

 - Vải mành là một trong những sản phần chủ yếu để tạo thành lốp, đƣợc dùng để chế 

tạo thân lốp. Vải mành là những sợi polyamid, polyester,… hiện nay thƣờng sử dụng nhiều 

nhất là sợi polyamid, tiêu biểu là sợi nylon 6.6 
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 - Cấu tạo chủ yếu của vải mành là những sợi dọc, có những sợi ngang rất nhỏ và thƣa 

để nối định vị sợi dọc. Trong lốp, tầng vải mành đƣợc đặt chéo nhau một góc nào đó nhằm 

tạo cho lốp đàn tính và tính mềm nhất định. 

 - Do điều kiện làm việc của vải mành trong lốp bị biến hình nhiều lần và chịu nhiệt độ 

cao nên yêu cầu của vải mành là độ thô của sợi mành nhỏ, có cƣờng độ chịu mỏi cao, đàn 

tính lớn, biến hình vĩnh cửu nhỏ, tính chịu nhiệt độ cao. Ngoài vải mành có sợi ngang ra, còn 

có vải mành không có sợi ngang. 

 - Thép sử dụng trong lốp xe 

 Có khoảng 2.5 pounds thép đƣợc sử dụng trong lốp xe bao gồm cả dây tanh và thép 

sợi làm lớp.  

 Dƣới đây là một ví dụ về thành phân thép carbon có cƣờng độ cao, có độ bền kéo 

2750MN/m2 và một số thành phần: 

 

 

 - Bố thép:  

 Trong lớp xe radial: tính năng vƣợt trội so với lốp Bias trƣớc đây đó là nhờ lớp bố 

thép. Lớp bố thép đƣợc tạo từ các sợi thép ghép song song và đƣợc ngâm tẩm cao su tƣơng 

tự nhƣ lớp vải mành. 

 - Dây tanh: 

 Trong chế tạo lốp, dây thép tanh chủ yếu đƣợc dùng làm vòng tanh là bộ phận nằm 

phía dƣới hai bên hông lốp, có tác dụng tăng độ bám chắc của lốp vào vành xe. 

 Yêu cầu cảu dây thép tanh: 

 * Bề mặt không bị han gỉ hoặc sờn nhám 

 * Đƣờng kính dây thép phải đều đặn và bằng nhau 

 * Vòng tanh không có hiện tƣợng loạn dây và lỏng lẻo, bề mặt dây thép mạ đồng phải 

đều đặn,… 

 

 Một số ví dụ về thành phần trong đơn pha chế sản xuất lốp xe: 

 Lốp xe vận tải hành khách 

  

  Lốp xe tải 

 

 Ví dụ đơn pha chế sử dụng trong sản xuất lốp, tùy mỗi nhà sản xuất mà họ có công thức 

riêng cho sản phẩm của họ: 

 

 *PHR = Per Hundred Rubber  

 *Carbon grade = ASTM grading : Particle size and structure of carbon are different. 
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V.2.2. Qui trình sản xuất lốp xe 

 

 

Quá trình sản xuất gồm các giai đoạn: 

1. Trộn nguyên liệu 

2. Cán tráng tạo lớp vải mành - lớp bố thép và tanh 

3. Tạo lớp cao su mặt lốp – lớp lót trong  

4. Ghép tạo hình lốp 

5. Lƣu hóa – Lốp xe 

6. kiểm tra 

 Cao su thiên nhiên: qua giai đoạn sơ luyện, để cắt đứt các mạch nối ngang trong quá 

trình lƣu trữ 

 

 1.Trộn nguyên liệu 

 - Cao su: Từ quá trình tái chế trên 

 - Trộn – xuất tấm:  Gồm 2 giai đoạn: 

 + Trộn cao su trong máy trộn kín 

 Cao su đƣợc trộn với các thành phần: phụ gia, chất chống oxi hóa, chất phòng lão, 

than đen, độn…trộn trong máy trộn kín. Máy trộn kín có tên là Banbury theo tên nhà phát 

minh ra nó.   

 + Xuất tấm: máy trộn hở 

 Sau khi trộn trong máy Banbury khối cao su nguyên liệu sau trộn đƣợc xuất ra dƣới 

dạng khối nên cần phải qua mấy cán 2 trục (máy trộn hở) để xuất tấm, đồng thời trộn lƣu 

huỳnh, chất xúc tiến vào. Lƣu huỳnh đƣợc cho vào sau, không cho vào máy trộn kín một lần 

vì nhiệt độ trong máy trộn kín cao có thể làm lƣu hóa khối cao su nguyên liệu vì vậy để tránh 

lƣu hóa ngƣời ta trộn trong máy trộn hở và xuất nguyên liệu dƣới dạng tấm cho công đoạn 

tiếp theo.  

 Chú ý trộn trên mấy hai trục cần mở nƣớc giải nhiệt cho khối cao su, tránh nhiệt độ 

tăng cao làm lƣu hóa.  

 

 

 

 

 2. Cán tráng tạo lớp vải mành: gồm 2 bƣớc, sợi đƣợc dệt tấm và sau đó các tấm sợi 

đƣợc cán tráng với cao su. 

 - Sợi: sợi nylon,  polyaramid, polyester…các sợi rời ban đâu đƣợc đƣa qua thiết bị dệt 

sợi để tạo thành dạng tấm.  

 - Tấm vải sợi sẽ đƣợc cán tráng với cao su làm cho vải kết dính và cách ly vật liệu sợi 

với nhau để tránh ma sát giữa chúng khi có quá trình xê dịch trong quá trình hoạt động. Quá 

trình cán tráng này đƣợc thực hiện bằng một dây chuyền cán tráng. Dây chuyền cán tráng 

thƣờng sử dụng máy cán 4 trục kết hợp với các thiết bị nhƣ thiết bị sấy, làm nguội, giá đỡ 

vãi, giá cuộn, các trục lăn. Dây chuyền cán trán đƣợc mô tả nhƣ hình bên dƣới: 
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1. Giá cuộn, đỡ vải, nối vãi với đây chuyền 

2. Thiết bị dự trữ 

3. Thiết bị sấy 

4. Máy cán tráng 

5. Thiết bị làm nguội 

6. Thiết bị dự trữ 

7. Giá cuộn vãi  

8. Hoạt động của dây chuyền: 

 Vải sau khi đƣợc dệt tấm, vãi đƣợc nối đầu với băng tải trong dây chuyền, qua giá đỡ 

vãi dẫn qua các con lăn để làm căng. Sau đó đƣa qua bộ phận trữ vải (2), bộ phận này có tác 

dụng đảm bảo cho dây chuyền hoạt động liên tục khi nối đầu vải với nhau. Vải đƣợc dẫn qua 

thiết bị sấy (3), có tác dụng bốc hơi ẩm và đốt nóng bề mặt vải giúp bám dính tốt hơn với cao 

su. (4) vải qua máy cán tráng 4 trục, đƣợc cán tráng với cao su. (5) sau đó qua thiết bị làm 

nguội , tiếp theo qua bộ phân trữ vãi (6) làm căn vải sau đó đƣợc cuộn rồi chuyển qua máy 

cắt tâm để đƣa vào thiết bị ghép tạo lốp. 

 

  

 Cán tráng tạo lớp bố thép: cũng tƣơng tự nhƣ cán tráng vải mành. Nhƣng cái khác biệt 

ở đây đó là các sợi thép không phải dệt thành tấm nhƣ tấm vải mành mà các sợi thép nằm 

cách biệt nhau, song song nhau vì vậy bộ phận ghép sợi thép nằm trong dây chuyên cán tráng 

tạo lớp bố thép. Cấu tạo dây chuyền: 

 

 1. Buồng bện dây 

 2. Giá đỡ các cuộn thép (sợi) 

 3.  Giá cố định sợi 

 4. Ghép tấm 

 5. Máy cán tráng   

 6. Giá cuộn 

 Hoạt động: các cuộn thép sợi lắp trên giá đỡ (2), qua giá cố định đƣờng đi của sợi (3), 

trên giá cố định này có các rãnh nhỏ tại đó sợi thép đƣợc giữ cho cố định theo chiều vuông 

góc với đƣờng đi để khi vào bộ phận ghép sợi các sợi thép không bị lệch. Sợi thép qua bộ 

phận ghép sợi (4), các sợi thép đƣợc ghép thành dạng tấm gồm các sợi song song nhau, 

không chồng chéo lên nhau. Tấm thép sơi qua máy cán tráng 4 trục (5) để tráng với cao su và 

ta đƣợc tấm bố thép. Tấm bố thép đƣợc cuộn ở giá cuộn (6) rồi sau đó chuyển qua máy cắt 

tấm, tấm cắt theo tiêu chuẩn xác định trƣơc.  

 

 - Tạo dây thép làm vòng tanh:  

 Cuộn thép sợi trƣớc khí đƣa vào sử dụng sản xuất sẽ đƣợc làm sạch bẩn, đƣa qua bể 

nhúng NaOH loãng để làm sạch lớp oxit rỉ trên bề mặt. Sau khi làm sạch bẩn, rỉ, dầu 

mở…thì thép mới đƣa vào sản xuất.   

 

 Quá trình tạo vòng tanh: Các sợi thép đƣợc kéo căn, nắn thẳng lại nhờ các trục con 

lăn, sau đó qua máy ép ép các sợi thép thành tấm (các sợi xếp song song) và đến thiết bị để 
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bọc cao su xung quanh, thiết bị này là một máy đùn trục vít với đầu tạo hình chữ T đƣợc đặc 

vuông góc với hƣớng đi của dây thép, dây thép đi qua một khe hình tròn của thiết bị tại khe, 

máy đùn đùn cao su để bọc dây thép.   

 

3. Tạo lớp cao su mặt ngoài lốp, hông lốp và lớp lót trong: 

Các lớp này đƣợc gia công với cùng thiết bị giống nhau chỉ khác nhau về thành phần 

cao su pha trộn và một số thành phần khác do tính chất của các lớp khác nhau.  

- Cấu tạo: gồm máy đùn trục vít, thiết bị làm lạnh, máy cắt tấm. 

Nguyên liệu nhập liệu là cao su đƣợc trộn 2 giai đoạn ở trên, ở dạng tấm dài. 

- Hoạt động:  

Gia nhiệt máy một khoảng thời gian trƣớc khi cho nhập liệu vào. Cao su sau khi cho 

vào máy đùn lập tức đƣợc gia nhiệt và chuyển sang trạng thái chảy mềm, cao su đƣợc đùn 

vào khuôn tạo bán thành phẩm. Bán thành phẩm sau đó đƣợc đƣa qua thiết bị làm nguội, giải 

nhiệt bằng nƣớc. Sau đó qua máy cắt đƣợc chỉnh theo tiêu chuẩn đã xác định, cắt tạo lớp vỏ 

ngoài và lớp hông.  

 

 

4. Ghép tạo hình lốp 

 

Các phần cấu thành lốp xe (lớp lót, hông, lớp bố thép, tanh, lớp vải mành, lớp mặt 

ngoài) đƣợc đƣa đến máy ghép thành hình lốp xe. Các phần cấu thành này sẽ lần lƣợt đƣợc 

cuộn trên một bộ phận hình trụ tròn, bộ phận này có tách dụng làm khuôn đỡ để cuộn lần 

lƣợt các lớp của bánh xe thành dạng hình trống có nhiều lớp (các lớp theo thứ tự nhƣ cấu tạo 

của lốp). Bắt đầu là lớp lót → lớp bố thép → quấn các vòng lót đè lên lớp bố thép để gia cố 

cho lớp trong chắc chắn hơn → lắp tanh hai bên → lớp hông. Đến đây trống sẽ đƣợc ép lại 

thành dạng lốp xe (hình bên dƣới) → lốp xe vứa đƣợc ép lại này đƣợc cuộn tiếp lớp đai (là 

các lớp vải mành tăng cƣờng độ cứng cho lớp, số lƣợng lớp tùy thuộc vào yêu cầu kỹ thuật 

hay loại lốp xe) → lớp mặt ngoài của lốp. Kết thúc quá trình tạo hình, lốp đƣợc chuyển đến 

nồi lƣu hóa. 
 

 

Trình tự các bƣớc cuộn, ghép để tạo hình lốp xe: 

Cuộn các lớp theo hình dạng trống 

+ Lớp lót  

+ Lớp bố thép 

+ Lắp tanh 

+ Lớp hông hai bên 

Trống đƣợc ép lại thành hình lốp xe  

+ Lơp đai: là các lớp vải mành 

+ Lớp cao su mặt ngoài của lốp 

Hoàn thành quá trình tạo hình lốp chuyển sang giai đoạn lƣu hóa. 

5. Lƣu hóa: 

Sau quá trình lƣu hóa này sẽ cho sản phẩm cuối cùng: quá trình lƣu hóa tạo mối nối 

ngang tạo mạng không gian, nhiệt độ và thời gian lƣu đƣợc cài đặt trƣớc tùy thuộc vào loại 
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lốp xe. Hình vân, rảnh trên mặt lớp xe đƣợc hình thành trong quá trình lƣu hóa nhờ khuôn 

bên trong, hình dạng mặt lốp xe khác nhau với khuôn khác nhau. Thiết bị gia nhiệt cả mặt 

trong và mặt ngoài lốp xe để cho nhiệt độ đồng đểu, lƣu hóa nhanh, đều.  

 

6. Kiểm tra chất lƣợng sản phẩn: 

Kết thúc quá trình lƣu hóa sản phẩm sẽ đƣợc chuyển qua các công đoạn kiểm tra chất 

lƣợng sản phẩm và đóng gói. Kiểm tra khuyết tật bằng tia x, kiểm tra các thông số về độ 

thăng bằng khi chạy, độ mài mòn,…. 

Hoàn tất quá trình sản xuất. 
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CHƢƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 
 

VI.1. Đánh giá tác động trong quá trình hoạt động của Www.lapduan.com.vn 

Xác định các nguồn gây ra ô nhiễm: 

- Khí thải và bụi; 

- Nƣớc thải; 

- Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp (nguy hại và không nguy hại); 

- Tiếng ồn, độ rung và nhiệt độ. 

 

VI.1.1. Các loại chất thải phát sinh 

Bụi, khí thải, tiếng ồn và độ rung 

Trong quá trình hoạt động của Www.lapduan.com.vn, bụi, khí thải, tiếng ồn và độ 

rung phát sinh vào môi trƣờng không khí bao gồm từ các nguồn sau: 

 Bụi và khí thải từ quy trình sản xuất 

Ô nhiễm bụi từ quá trình sản xuất 

Bụi vào phổi sẽ gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng gây nên những bệnh hô 

hấp. Bụi mịn sẽ gây tổn thƣơng mắt và mũi khi tiếp xúc liên tục, kích thích viêm nhiễm niêm 

mạc mũi, họng, gây kích thích hóa học và sinh học nhƣ dị ứng, nhiễm khuẩn. 

Đối với quy trình công nghệ của nhà máy thì các công đoạn sản xuất phát sinh ra bụi 

là ở công đoạn xay nghiền cao su. Theo đánh giá ƣớc lƣợng thì lƣợng bụi cao su hao hụt 

trong công đoạn xay nghiền của quá trình sản xuất chiếm khoảng 0,1% lƣợng cao su tái sinh 

thành phẩm. Bụi phát sinh từ công đoạn xay nghiền thƣờng có kích thƣớc và trong lƣợng 

riêng tƣơng đối lớn có thể xử lý bằng hệ thống xiclon và túi vải đạt hiệu quả. Dự kiến khu 

vực xay nghiền trong nhà xƣởng thì sẽ có vách ngăn bao quanh để cách biệt với các khu vực 

khác nên phạm vi phát tán bụi sẽ hạn hẹp.  

Bụi cao su có tính độc hại cao, khi xâm nhập vào phổi, gây kích thích cơ học dẫn đến 

phản ứng sơ hóa phổi gây nên bệnh về đƣờng hô hấp. Do đó, nếu công nhân làm việc lâu dài 

sẽ mắc các bệnh nghề nghiệp về phổi. Nhận thức đƣợc mối nguy hiểm của bụi nên nhà máy 

sẽ quan tâm đầu tƣ máy móc thiết bị hiện đại và khép kín, hoặc sẽ trang bị hệ thống xử lý bụi 

và những biện pháp cần thiết để khống chế lƣợng bụi phát sinh nhằm tránh tác động xấu phát 

sinh từ công đoạn này đến công nhân làm việc. 

Ô nhiễm khí thải và mùi hôi đặc trƣng 

Khí thải và mùi hôi là một trong những nguồn đặc trƣng của loại hình sản xuất này, 

nó phát sinh từ công đoạn sấy hấp. Do nhà máy sử dụng hệ thống hấp sấy kín (hệ thống dùng 

điện năng - không dùng bất kỳ nhiên liệu, chất đốt) và có thiết bị xử lý khí đi kèm nên vấn đề 

xử lý khí thải, mùi hôi sẽ đƣợc xử lý tốt. Để khống chế nguồn ô nhiễm này, khi đi vào hoạt 

động sản xuất, nhà máy sẽ có kế hoạch quản lý và bảo trì hệ thống thƣờng xuyên để tránh 

những tác hại xấu đến môi trƣờng xung quanh. 

Do đặc điểm của nguyên vật liệu sản xuất, nếu ở nhiệt độ cao thì nguyên liệu cao su 

sẽ phát sinh ra mùi đặc trƣng. Mùi hôi ảnh hƣởng đến con ngƣời tùy thuộc vào sự cảm nhận 

của mỗi ngƣời, do vậy khó có thể đánh giá mức độ ảnh hƣởng của mùi hôi đến công nhân lao 

động và ảnh hƣởng đến khu vực xung quanh www.lapduan.com.vn. 

  Mùi hôi có phạm vi phân tán rộng, phạm vi khu vực chịu ảnh hƣởng mùi hôi quanh 

www.lapduan.com.vn có khả năng phát tán từ 70 – 80m, theo hƣớng gió có thể 150 – 200m. 
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Mùi hôi làm mất đi bầu không khí trong sạch trong khu vực xung quanh hoặc gây ảnh hƣởng 

khu vực lân cận, gây cảm giác khó chịu cho dân cƣ . 

  Tuy nhiên, do www.lapduan.com.vn sản xuất trong một quy trình khép kín và có biện 

pháp quản lý nguồn phát sinh mùi hiệu quả, nên lƣợng mùi hôi phát sinh không tác động lớn 

đến môi trƣờng xung quanh. 

 Khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Thông thƣờng đối với hoạt động sản xuất công nghiệp cần thiết phải trang bị các máy 

có công suất lớn (100–500KVA) để đáp ứng đƣợc nhu cầu sử dụng điện. Hoạt động của máy 

phát điện sẽ phát sinh các sản phẩm cháy chủ yếu là các khí CO, CO2, SO2, NO2, hơi nƣớc, 

muội khói và một lƣợng các khí CxHy, NOx, SOx, aldehyde; trong đó, các tác nhân cần kiểm 

soát là SO2 và NO2 (các chất chỉ thị ô nhiễm do đốt dầu). Các loại khí thải này đều có khả 

năng gây ô nhiễm môi trƣờng, ảnh hƣởng đến sức khỏe cộng đồng, công trình và động thực 

vật, còn mức độ tác động của chúng đến môi trƣờng thì lại phụ thuộc nhiều vào nồng độ và 

tải lƣợng của chúng khi đƣợc thải vào khí quyển, cũng nhƣ phụ thuộc vào điều kiện khí hậu 

tại khu vực đang xét (chế độ gió, nhiệt độ, địa hình…). 

Để hoạt động sản xuất đƣợc liên tục trong những trƣờng hợp bị mất điện đột xuất, nhà 

máy đã trang bị 1 máy phát điện dự phòng công suất 560KVA. Tại thời điểm này, các thông 

số của máy phát điện chƣa đƣợc tính đến. Tuy nhiên, máy phát điện chỉ đƣợc sử dụng với 

mục đích dự phòng nên thời gian sử dụng không nhiều, vì vậy, tác động từ hoạt động của 

máy phát điện đối với môi trƣờng đƣợc đánh giá là không đáng kể.  

 Bụi và khí thải từ hoạt động giao thông vận tải 

 Khi nhà máy đi vào hoạt động, để đảm bảo cho việc đi lại của công nhân và lƣu thông 

hàng hóa đƣợc thuận lợi, sẽ có nhiều các phƣơng tiện giao thông hoạt động, ra vào nhà máy. 

Khi hoạt động nhƣ vậy, các phƣơng tiện vận tải với nhiên liệu tiêu thụ chủ yếu là xăng và 

dầu DO sẽ thải vào môi trƣờng một lƣợng khí thải chứa các chất ô nhiễm không khí nhƣ 

NO2, CO, CO2, CxHy… Từ số lƣợng xe hoạt động hàng ngày và thành phần khí thải của xe 

khi hoạt động, có thể ƣớc tính đƣợc một cách tƣơng đối tải lƣợng các chất ô nhiễm không 

khí thải vào môi trƣờng từ hoạt động giao thông vận tải. 

Bảng:Thành phần chất ô nhiễm trong khí thải ôtô 

(Nguồn: Bài giảng Ô nhiễm không khí và tiếng ồn, Đại học Bách Khoa TP.HCM, Nguyễn 

Quốc Bình, 2000) 
 

Nếu biết lƣợng xăng tiêu thụ hàng ngày của các phƣơng tiện giao thông, có thể ƣớc tính 

đƣợc tải lƣợng chất ô nhiễm không khí thải vào môi trƣờng dựa trên hệ số ô nhiễm: 

Bảng: 1Hệ số ô nhiễm của xe hơi (kg/1.000l xăng) 

(Nguồn: Bài giảng Ô nhiễm không khí và tiếng ồn, Đại học Bách Khoa TP.HCM, Nguyễn 

Quốc Bình, 2000) 

Ô nhiễm nhiệt 

- Nhiệt độ phát sinh ra trong quá trình sản xuất của www.lapduan.com.vn chủ yếu 

phát sinh từ các công đoạn nhƣ: công đoạn hấp sấy. 

- Nhiệt phát ra từ quá quá trình hoạt động của máy móc thiết bị cũng góp phần làm 

tăng nhiệt độ bên trong nhà xƣởng, và trong khu vực sản xuất. 

- Nhà xƣởng của www.lapduan.com.vn đƣợc xây dựng có kết cấu khung kèo sắt thép 

và lợp tôn nên bức xạ mặt trời qua mái nhà xƣởng dễ dàng góp phần làm gia tăng nhiệt độ 
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trong phân xƣởng sản xuất đặc biệt là mùa khô. Nhiệt độ trong phân xƣởng sản xuất thƣờng 

cao hơn nhiệt độ bên ngoài khoảng từ 2-3
0
C. 

Ô nhiễm nhiệt chủ yếu tác động đến sức khỏe công nhân, lao động làm việc trong các 

nhà máy, phân xƣởng có nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao sẽ gây nên những biến đổi về sinh lý ở 

cơ thể con ngƣời nhƣ mất nhiều mồ hôi, kèm theo đó là sự mất mát một lƣợng muối khoáng 

nhƣ các ion K, Na, Ca, I, Fe... Nhiệt độ cao cũng làm cơ tim hoạt động nhiều hơn, chức năng 

của thận và hệ thần kinh trung ƣơng cũng bị ảnh hƣởng. Khi làm việc trong môi trƣờng 

nóng, tỷ lệ mắc các bệnh thƣờng cao hơn những môi trƣờng làm việc khác, điển hình nhƣ 

bệnh tiêu hóa là 15% so với 7,5%, bệnh ngoài da là 6,3% so với 1,6%, bệnh tim mạch 1% so 

với 0,6%, bệnh suy nhƣợc thần kinh 17% so với 5,6%... Rối loạn bệnh lý thƣờng gặp ở công 

nhân làm việc ở môi trƣờng nhiệt độ cao là chứng say nóng và co giật, nặng hơn là choáng 

nhiệt. Ngoài ảnh hƣởng của nhiệt độ, công nhân ở những khu vực lò đốt còn bị ảnh hƣởng 

bởi bức xạ nhiệt, gây tác hại xấu cho cơ thể. 

Vì vậy, Ban quản lý nhà máy sẽ lƣu ý và có biện pháp xử lý phù hợp, giảm thiểu 

lƣợng nhiệt nóng và khí thải phát sinh bằng các biện pháp nhƣ thông gió tự nhiên hoặc thông 

gió cƣỡng bức...., ngăn ngừa tác động xấu, ảnh hƣởng đến sức khỏe cộng đồng và môi 

trƣờng xung quanh. 

 Tiếng ồn và rung động từ quá trình hoạt động 

Ô nhiễm do tiếng ồn là loại ô nhiễm đáng chú ý trong quá trình hoạt động của nhà 

máy. Đặc điểm chung của hầu hết các máy móc, thiết bị trong quy trình công nghệ của nhà 

máy đều có mức ồn tƣơng đối cao. Tiếng ồn và rung động là những tác nhân gây ô nhiễm 

khá quan trọng và có thể gây ra những ảnh hƣởng xấu đến môi trƣờng, trƣớc tiên là sức khỏe 

công nhân, lao động trực tiếp làm việc tại nhà máy. Tiếng ồn và rung động đƣợc phát sinh từ 

các nguồn sau: 

- Tiếng ồn và rung động do các phƣơng tiện giao thông vận tải, máy móc thi công. Đó 

là tiếng ồn phát ra từ động cơ, sự rung động của các bộ phận xe, tiếng ồn từ ống xả khói, 

tiếng ồn do đóng cửa xe, tiếng rít phanh… Các loại xe khác nhau sẽ phát sinh mức độ ồn 

khác nhau nhƣ: xe du lịch (77dBA), xe bus (84dBA), xe vận tải (93dBA), xe môtô 4 thì 

(94dBA), xe môtô 2 thì (80dBA)… Tuy nhiên, lƣợng ồn này rất ít và không thƣờng xuyên, 

chỉ mang tính gián đoạn và không liên tục. 

- Tiếng ồn từ hoạt động của máy móc thiết bị trong nhà xƣởng: đặc trƣng là máy xat 

nghiền vỏ xe, ruột xe, máy nén khí, thiết bị xếp dỡ… Do đặc thù của ngành sản xuất nên thiết 

bị máy móc trang bị trong nhà máy là thiết bị mới, do đó tiếng ồn không lớn và rất ít. 

- Tiếng ồn và rung động từ sản xuất công nghiệp: đƣợc phát sinh từ quá trình va chạm 

hoặc chấn động, chuyển động qua lại, do sự ma sát của các thiết bị và hiện tƣợng chảy rối của 

các dòng không khí, hơi. Ngoài ra, tiếng ồn công nghiệp còn phát ra từ một bộ phận cán bộ, 

công nhân viên làm việc trong nhà máy. 

- Tiếng ồn và rung động phát ra từ các máy phát điện dự phòng, quạt gió, lò hơi… 

Mức ồn phát sinh từ các thiết bị kỹ thuật sử dụng đƣợc trình bày nhƣ sau: 

Bảng: Mức ồn của các thiết bị kỹ thuật 

(Nguồn: Âm học và kiểm tra tiếng ồn, Nguyễn Hải, Nhà xuất bản Giáo dục, 1997) 

Tiếng ồn trƣớc hết ảnh hƣởng đến thính giác của công nhân làm việc. Tiếp xúc với 

tiếng ồn cƣờng độ cao trong thời gian dài sẽ làm suy giảm thính lực, dẫn tới bệnh điếc nghề 

nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn còn ảnh hƣởng đến các cơ quan khác của cơ thể nhƣ làm rối loạn 
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chức năng thần kinh, gây bệnh đau đầu, chóng mặt, có cảm giác sợ hãi… Tiếng ồn cũng gây 

nên các thƣơng tổn về tim mạch và làm tăng các bệnh về đƣờng tiêu hóa. Rung động gây nên 

các bệnh về thần kinh và khớp xƣơng. 

Bảng: Mức độ ảnh hƣởng của tiếng ồn đối với con ngƣời 
Do nhà máy nằm trong khuôn viên KCN nên ồn và rung sẽ ảnh hƣởng đến công nhân, lao 

động làm việc trực tiếp tại nhà máy mà còn có thể ảnh hƣởng gián tiếp đến các nhà máy xung quanh. 

Ban quản lý nhà máy sẽ lƣu ý và có giải pháp đúng đắn, thích hợp nhằm bảo vệ sức khỏe công nhân 

trong khu vực. 

 

b. Nƣớc thải 

Trong quá trình hoạt động và sản xuất của nhà máy, nƣớc thải phát sinh vào môi 

trƣờng bao gồm các nguồn sau: 

Nƣớc mƣa chảy tràn; 

Nƣớc thải sinh hoạt; 

Nƣớc chữa cháy, tƣới cây, tƣới đƣờng, nƣớc thải từ máy điều hòa nhiệt độ, nƣớc 

vệ sinh nhà xƣởng… 

Nƣớc mƣa chảy tràn 

Nƣớc mƣa chảy tràn cuốn trôi các chất bẩn, rác thải, bụi... trên bề mặt đất. Khi nƣớc 

mƣa chứa chất ô nhiễm thấm vào đất sẽ ảnh hƣởng đến chất lƣợng đất, hoặc khi nƣớc mƣa 

đổ vào lƣu vực sông, kênh rạch gần đó sẽ có khả năng gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc mặt... 

Với cƣờng độ mƣa trung bình trong năm của khu vực khoảng 1.800mm/năm, lƣợng nƣớc 

mƣa chảy tràn trong khu vực nhà máy có thể ƣớc tính khoảng: 

10.000m
2
   x  1.800mm/năm =  18.000m

3
/năm  

Thông thƣờng, nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn định mức là: 

Tổng Nitơ :  0,5  1,5mg/l 

Photpho :  0,004  0,03mg/l 

COD :  10  20mg/l 

Tổng chất rắn lơ lửng :  10  20mg/l 

Nƣớc thải sinh hoạt 

Nƣớc thải sinh hoạt là loại nƣớc thải ra sau khi sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt, ăn 

uống, tắm rửa, vệ sinh... của công nhân, lao động làm việc trong nhà máy. Định mức dùng 

nƣớc sinh hoạt trong một ngày tính trên đầu ngƣời là 40l/ngƣời/ngàyđêm (Giáo trình Thoát 

nƣớc - Tập 2: Xử lý nƣớc thải, Hoàng Văn Huệ, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 2002). 

Trong tƣơng lai, khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định, tổng số chuyên gia, công nhân làm 

việc ƣớc khoảng 90 ngƣời. Nhƣ vậy, tổng lƣu lƣợng nƣớc cấp sử dụng cho sinh hoạt của 

công nhân trong 01 ngày đêm là: 

328 ngƣời x 40l/ngƣời/ngàyđêm = 13,12m
3
/ngàyđêm 

Theo các tài liệu nghiên cứu cho thấy, tải lƣợng nƣớc thải sinh hoạt chiếm tỷ lệ 80% 

tổng lƣu lƣợng nƣớc cấp, tƣơng đƣơng 10,496m
3
/ngàyđêm. Nƣớc thải sinh hoạt chứa nhiều 

chất ô nhiễm vô cơ, hữu cơ và vi sinh gây bệnh, nƣớc thải sinh hoạt không đƣợc thu gom và 

xử lý sẽ là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng. Thành phần và tính chất 

nƣớc thải sinh hoạt chƣa qua xử lý nhƣ sau:  
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Bảng: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt chƣa qua xử lý 

(Nguồn: Xử lý nƣớc thải đô thị và khu công nghiệp - Tính toán thiết kế công trình, Lâm 

Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phƣớc Dân, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia 

TP.HCM, 2004) 

Ghi chú: 

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

quy định giá trị nồng độ cho của các thông số ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt khi thải 

vào các nguồn nƣớc đƣợc dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt. 

Theo qui định, nƣớc thải sinh hoạt của nhà máy sẽ đƣợc thu gom vào hầm tự hoại, xử lý kỵ 

khí trƣớc khi thải vào hệ thống cống thoát nƣớc chung với nƣớc thải sản xuất, dẫn về hệ 

thống xử lý nƣớc thải tập trung của KCN. 

Nƣớc chữa cháy, tƣới cây, tƣới đƣờng, nƣớc thải từ máy điều hòa nhiệt độ, nƣớc vệ 

sinh nhà xƣởng … 

Bên cạnh nƣớc sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất thì trong quá trình hoạt động của 

nhà máy sẽ có sử dụng nƣớc phục vụ cho mục đích phụ khác, nhƣ nƣớc dùng cho chữa cháy 

khi có sự cố cháy nổ xảy ra, nƣớc tƣới đƣờng, tƣới cây, nƣớc vệ sinh nhà xƣởng, nƣớc giải 

nhiệt thiết bị...  

Dự kiến lƣợng nƣớc cấp phục vụ cho các hoạt động này là 15m
3
/ngàyđêm, suy ra, tải 

lƣợng nƣớc thải phát sinh sẽ là 12m
3
/ngàyđêm. Do tính chất và thành phần chất ô nhiễm 

trong nƣớc thải loại này không đáng lo ngại nên toàn bộ lƣợng nƣớc thải phát sinh sẽ đƣợc 

thu gom và dẫn thoát vào hệ thống thoát nƣớc mƣa của nhà máy, sau đó, thoát thẳng vào môi 

trƣờng tiếp nhận. 

 

b. Chất thải rắn 

 Chất thải rắn sản xuất và chất thải nguy hại 

Chất thải phát sinh bao gồm giẻ lau chùi máy móc thiết bị dính dầu mỡ, chất rắn từ 

lốp xe không thể sử dụng (nhƣ phần dây kẽm, bố, hoặc các đinh sắt vụn) từ lốp xe thải ra, và 

chất thải rắn từ việc quét dọn và hút bụi trong các khu vực sản xuất tại nhà xƣởng, một số 

bao bì thùng chứa đựng phụ gia, hóa chất. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động của 

www.lapduan.com.vn còn phát sinh một số chất thải nguy hại cơ bản nhƣ: bóng đèn, hộp 

mực in, hộp mực photo… Lƣợng chất thải này dự kiến khoảng 50kg – 100 kg /ngàyđêm vào 

năm sản xuất ổn định.  

Đối với chất thải rắn công nghiệp nguy hại này nếu không đƣợc quản lý tốt sẽ làm 

mất vệ sinh môi trƣờng đô thị và khu công nghiệp, gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc, không khí, 

đất và luôn chứa đựng nguy cơ gây nguy hại đối với sức khỏe con ngƣời và các hệ sinh thái 

lâu dài. Nhận thấy đƣợc những nguy hại này, www.lapduan.com.vn sẽ ký kết hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom chất thải này đến khu vực thu gom và xử lý theo yêu cầu đặc 

biệt đối với chất thải nguy hại theo Thông tƣ 12/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên Môi 

Trƣờng ban hành ngày 14/04/2011 – Thông tƣ quy định về Quản lý Chất thải nguy hại. 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các loại rác phát sinh do hoạt động từ khu vực văn 

phòng và sinh hoạt, ăn uống nhƣ giấy vụn văn phòng phẩm, thực phẩm, rau quả dƣ thừa, bọc 

nylông, giấy, chai nhựa… Trong đó, rác thải chiếm khối lƣợng lớn nhất là rác thực phẩm 

chiếm khoảng 73,22% khối lƣợng ƣớt.  
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Khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định, số lƣợng các chuyên gia và công nhân tập trung làm 

việc ƣớc khoảng 90 ngƣời, định mức phát sinh chất thải cho mỗi ngƣời là 0,5kg/ngƣời/ngày. 

Nhƣ vậy, lƣợng chất thải sinh hoạt dự báo trong 01 ngày đêm là: 

328 ngƣời x 0,5kg/ngƣời/ngàyđêm = 164kg/ngàyđêm 

Ngoài ra, trong chất thải sinh hoạt có chứa những thành phần nguy hại chiếm tỷ lệ 

khoảng 4% khối lƣợng chất thải, tƣơng đƣơng 6,56kg/ngàyđêm. Thành phần % của chất thải 

sinh hoạt đƣợc trình bày nhƣ sau: 

Bảng: Thành phần rác thải sinh hoạt 

(Nguồn: Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trƣờng - VITTEP) 

Nếu công tác quản lý và xử lý chất thải sinh hoạt không tốt sẽ gây ảnh hƣởng xấu đến 

vệ sinh môi trƣờng trong và ngoài nhà máy. Việc lƣu chứa chất thải sinh hoạt có khả năng 

dẫn đến ô nhiễm đất, nƣớc và không khí. Tích lũy lâu dài rác tại chỗ có thể gây ô nhiễm đất. 

Một phần chất dinh dƣỡng có khả năng ngấm vào tầng sâu tích lũy và dần dần tác động xấu 

đến nguồn nƣớc ngầm trong khu vực. Nƣớc mƣa chảy qua khu vực lƣu chứa rác có thể cuốn 

theo các chất gây ô nhiễm nguồn nƣớc mặt. Bên cạnh đó, các bãi rác hở là nơi trú ngụ và 

phát triển các vector gây bệnh nhƣ ruồi, muỗi, chuột, bọ... có thể gây nên dịch bệnh, phát 

sinh mùi hôi thối, ảnh hƣởng đến sức khỏe công nhân trong nhà máy và đặc biệt là khu dân 

cƣ xung quanh, trong nội vi KCN.  
 

VI.1.2. Các tác động khác 

 Tác động từ hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn 

Đối với chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của nhà máy, 

Ban quản lý nhà máy đã có kế hoạch thu gom và xử lý phù hợp, giám sát chặt chẽ toàn bộ 

lƣợng rác phát thải bằng các giải pháp nhƣ thu gom chất thải tại từng khu vực bằng việc bố 

trí các thùng chứa rác; phân loại riêng chất thải nguy hại và chất thải không nguy hại; chất 

thải đƣợc thu gom đến khu vực lƣu chứa chất thải; hợp đồng với Ban quản lý KCN đến thu 

gom và vận chuyển chất thải đến nơi xử lý đúng qui định. 

Vấn đề đáng lƣu ý đối với công tác thu gom và xử lý chất thải rắn là ngay tại khu vực tồn 

trữ, phân loại và xử lý rác, trong điều kiện nhiệt độ và ẩm độ thích hợp, hoạt động biến đổi 

của các vi sinh vật sẽ làm phát sinh mùi và tạo thành các chất khí gây ô nhiễm môi trƣờng 

không khí.  

Bảng: Thành phần khí thải sinh ra từ bãi chứa chất thải rắn theo thời gian 

(Nguồn: Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trƣờng - VITTEP) 

Do đó, Ban quản lý nhà máy cần tập trung chú ý và giám sát chặt chẽ công tác thu 

gom và xử lý chất thải rắn đúng qui định, phòng ngừa những nguy cơ có thể xảy ra, ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng môi trƣờng không khí trong phạm vi nhà máy và khu vực lân cận. 

 Tai nạn lao động 

Trong quá trình sản xuất tại hà máy, các sự cố về an toàn lao động có thể xảy ra bất 

cứ lúc nào với những mức độ nặng nhẹ khác nhau. Tuy nhiên, những hậu quả để lại là một 

vấn đề đáng quan tâm, có thể ảnh hƣởng đến tính mạng và an toàn cho công nhân làm việc. 

Các nguyên nhân dẫn đến sự cố trong lao động nhƣ: 

Tai nạn do các phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa và các phƣơng tiện 

đi lại trong nội vi KCN; 
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Không thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động khi làm việc với các loại thiết 

bị bốc dở, xe nâng hàng hóa... 

Tai nạn lao động khi tiếp xúc, làm việc với các thiết bị, máy móc liên quan đến điện 

hoặc va chạm với đƣờng dây điện nhƣng không đƣợc bảo vệ an toàn, không sử dụng dụng cụ 

cách điện; 

Máy móc, thiết bị làm việc không đƣợc kiểm tra và bảo dƣỡng duy tu định kỳ, đã cũ 

kỹ dẫn đến tình trạng không hoạt động tốt, gây ra sự cố bất ngờ; 

Trƣợt ngã do bất cẩn trong khi làm việc; 

Không sử dụng các thiết bị bảo hộ an toàn lao động nhƣ găng tay, nói bảo hộ, ủng, 

quần áo bảo hộ... 

Thiếu kiến thức và nhận thức đúng đắn về an toàn lao động trong cán bộ, công nhân, 

lao động làm việc tại nhà máy. 

 Khả năng cháy nổ 

Khả năng gây hỏa hoạn, cháy nổ bắt nguồn từ việc sử dụng và tàng trữ các vật liệu có 

thể gây cháy nhƣ: nhiên liệu, vải, giấy, cao su… Các vật liệu trên đều rất dễ bắt lửa và gây ra 

cháy nổ. Bản chất các quá trình gây ra cháy nổ có thể đƣợc chia ra thành 04 nhóm chính: 

Nhóm 1: cháy do những vật liệu rắn dễ cháy, dễ bắt lửa nhƣ bao bì giấy, rác... 

Nhóm 2: cháy do các nhiên liệu lỏng dễ cháy nhƣ xăng, dầu, gas...   

Nhóm 3: cháy do các thiết bị điện nhƣ bóng đèn, quạt điện, động cơ... 

Nhóm 4: cháy do sét đánh. 

Các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ có thể là do: 

Vận chuyển nguyên vật liệu và các chất dễ cháy nhƣ xăng, dầu qua những nơi có 

nguồn phát sinh nhiệt hay qua gần những tia lửa; 

Tàng trữ các loại nguyên liệu, nhiên liệu không đúng qui định; 

Vứt tàn thuốc hay những nguồn lửa khác vào khu vực chứa xăng, dầu, bao bì giấy…;    

Tồn trữ các loại rác, bao bì giấy, nilon trong khu vực có lửa hay nhiệt độ cao; 

Sự cố về các thiết bị điện nhƣ dây trần, dây điện, động cơ, quạt... bị quá tải trong quá 

trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy, hoặc do chập mạch khi gặp mƣa giông to; 

Sự cố sét đánh có thể dẫn đến cháy nổ...  

Cháy nổ có thể gây ra những thiệt hại không thể lƣờng trƣớc đƣợc. Do vậy trong quá 

trình hoạt động, Ban quản lý nhà máy cần tập trung chú ý đến các công tác phòng cháy chữa 

cháy, đảm bảo an toàn cho công nhân, lao động làm việc trong nhà máy và cộng đồng dân cƣ 

xung quanh, hạn chế những mất mát và tổn thất có thể xảy ra. 

 

VI.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động xấu trong giai đoạn hoạt động 

của Www.lapduan.com.vn 

VI.2.1. Biện pháp khống chế tiếng ồn, độ rung 

- Áp dụng biện pháp bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm hợp lý. 

- Bố trí dây chuyền máy móc thiết bị hợp lý tránh gây sự cộng hƣởng tiếng ồn khi 

hoạt động. 

- Trong quá trình sản xuất thƣờng xuyên kiểm tra độ cân bằng của máy móc thiết bị, 

độ mài mòn của các chi tiết, tra dầu mỡ và thay thế các chi tiết bị mài mòn. 

- Tất cả máy móc thiết bị sản xuất đều đúc móng đúng khối lƣợng, tăng chiều sâu 

móng, lắp đặt giá đỡ máy bằng cao su hoặc bê tông và lắp đặt hệ thống giảm ồn. 
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- Công nhân lao động trực tiếp tại khu vực có tiến ồn lớn sẽ đƣợc trang bị nút tai 

chống ồn. 

- Khu vực nhà máy đƣợc cách với môi trƣờng xung quanh bằng hàng rào cao 2,5m để 

hạn chế phát tán tiếng ồn. 

- Hành lang cách ly giữa những khu vực gây ồn lớn với các khu vực khác phải đƣợc 

đảm bảo. 

 

VI.2.2. Biện pháp khống chế ô nhiễm nhiệt 

  Để giảm ảnh hƣởng của nhiệt độ cao tới sức khỏe của công nhân, nhà máy sẽ áp dụng 

các biện pháp tổng hợp sau: 

- Thiết kế nhà xƣởng cao và có diện tích cửa sổ lớn để tận dụng thông gió tự nhiên. 

- Trên mái nhà xƣởng trang bị các quả cầu thông gió, trần cách nhiệt, đồng thời trang 

bị thêm các quạt công nghiệp cục bộ và quạt thông gió tại nhà xƣởng nhằm tăng cƣờng khả 

năng thông gió, làm giảm nhiệt độ và độ ẩm trong xƣởng sản xuất. Tốc độ gió trong khu vực 

làm việc của công nhân đạt 1,5m/s và độ ẩm dƣới 80%. 

- Buồng sấy, hệ thống đƣờng ống dẫn nhiệt từ lò sấy sẽ đƣợc thiết kế đúng kỹ thuật, 

giảm thiểu tối đa hiện tƣợng thất thoát nhiệt ra môi trƣờng bên ngoài. 

- Công ty sẽ trang bị thiết bị hút nhiệt thừa tại công đoạn sấy khi hết mẻ sấy. 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân. 

- Trồng cây xanh xung quanh www.lapduan.com.vn để góp phần điều hòa không khí, 

cải thiện các điều kiện vi khí hậu trong nhà máy. 

 

VI.2.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí 

 Biện pháp khống chế bụi từ quá trình vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu và sản 

phẩm 

Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển và bốc dỡ nguyên liệu, sản phẩm có tính chất 

phát tán, tác động không liên tục và nồng độ không cao. Để khống chế nguồn ô nhiễm này, 

một số biện pháp khống chế hiệu quả mà nhà máy sẽ áp dụng là: 

- Xây dựng chế độ vận hành xe, các phƣơng tiện giao thông ra vào nhà máy hợp lý. 

Xe khi vào đến khu vực www.lapduan.com.vn phải chạy chậm với tốc độ cho phép, trong 

thời gian bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm không đƣợc nổ máy. 

- Phun nƣớc tại những khu vực tập kết nguyên liệu, khu vực kho và khu vực xe vận 

chuyển để hạn chế tối đa bụi phát tán từ mặt đất. 

- Trang bị bảo hộ lao động nhƣ khẩu trang chống bụi, mắt kính chuyên dùng, găng 

tay… cho công nhân bốc xếp hàng hóa. 

- Trồng cây xanh trong các khu vực nhà máy, trên các tuyến đƣờng nội bộ và khu bãi 

nhận nguyên liệu vì cây xanh có tác dụng điều hòa vi khí hậu và khống chế bụi rất hiệu quả. 

Với các biện pháp nêu trên www.lapduan.com.vn đảm bảo xử lý nồng độ bụi trong 

nhà xƣởng sản xuất và bên ngoài đạt tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp ban hành theo Quyết 

định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y Tế và QCVN 05:2009/BTNMT –

 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh. 

 Biện pháp khống chế bụi từ các công đoạn, xay nghiền, mài nguyên liệu 

  Trong quá trình hoạt động sản xuất của www.lapduan.com.vn, bụi phát sinh chủ yếu 

từ các công đoạn xay, nghiền mài lốp xe, ruột xe. Qua phân tích tính chất của bụi và tham 
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khảo một số công ty có công nghệ hoạt động ƣơng tự, để hạn chế ảnh hƣởng của bụi tới môi 

trƣờng xung quanh, công ty sẽ bố trí các máy cắt, xay nghiền, mài ở một khu vực riêng đồng 

thời trang bị hệ thống xử lý bụi gồm cyclone và tay áo để xử lý bụi (Cyclone để xử lý những 

hạt bụi sơ bộ và thiết lọc bụi tay áo để xử lý triệt để). 

  Quá trình xử lý bụi của công ty đƣợc thực hiện nhờ vào một hệ thống thể hiện qua 

hình sơ đồ và hình vẽ nhƣ sau: 

Dòng khí chứa bụi 

 

Chụp hút (đặt tại máy xay, nghiền, mài) 

 

Ống nhánh 

 

Ống chính 

 

Thiết bị xử lý cyclone 

 

Thiết bị lọc bụi tay áo 

 

Miệng thải cao 

Hình: Sơ đồ hệ thống xử lý bụi 

 Mô tả công nghệ 

Dƣới tác dụng của quạt hút ly tâm với công suất lớn, bụi phát sinh tại các máy xay 

nghiền, máy mài bị hút vào ống nhánh rồi qua hệ thống ống chính vào Cyclone. Cyclone có 

cấu tạo thân hình trụ và đáy hình chóp, dòng không khí chứa bụi theo đƣờng ống dẫn vào 

cyclone theo hƣớng tiếp tuyến với thân hình, tại đây dòng không khí chứa bụi chuyển động 

theo hình xoáy tròn ốc, dƣới tác dụng của lực ly tâm bụi đƣợc tách ra khỏi dòng không khí 

lắng xuống đáy và rơi vào buồng chứa khí bụi, khí sau khi đƣợc tách bụi sẽ chuyển động lên 

trên và vào thiết bị lọc bụi tay áo.  

Thiết bị Cyclone thƣờng xử lý bụi có kích thƣớc lớn và hiệu quả xử lý của cyclone 

đạt khoảng từ 50-60%. Để xử lý triệt để lƣợng bụi phát sinh, sau thiết bị xử lý Cyclone, công 

ty tiến hành lắp đặt thiết lọc bụi tay áo. 

Thiết bị lọc bụi tay áo xử lý rất có hiệu quả, nhất là những hạt bụi có kích thƣớc nhỏ. 

Sau khi qua Cyclone, dòng không khí chứa bụi xử lý chƣa triệt để theo ống dẫn vào thiết bị 

lọc bụi tay áo. Khi vào thiết bị lọc bụi tay áo, dòng không khí qua lớp vải lọc, bụi sẽ bị giữ 

lại trên vải lọc bám vào thành từng lớp còn không khí sạch sẽ đi qua lớp vải lọc. Trong lọc 

bụi tay áo có cấu tạo màng rung, khi bụi bám bít hết các lỗ trên vải lọc màng rung hoạt động 

để bụi rơi xuống ngăn thu gom dƣới đáy thiết bị. Hiệu quả xử lý bụi bằng lọc túi tay áo tùy 

thuộc vào cấu tạo của vải lọc có thể đạt 90-95% kể cả bụi có kích thƣớc từ 5-10µm. 

Ngoài các biện pháp nêu trên, nhà máy sẽ thực hiện thêm một số biện pháp nhƣ: 

- Đối với bụi rơi vãi trong nhà xƣởng sản xuất sẽ tổ chức thu gom hằng ngày nhằm 

hạn chế bụi phát vào không khí. 

- Đối với các công nhân làm việc tại các khu vực có nồng độ bụi cao sẽ đƣợc trang bị 

khẩu trang chống bụi. 
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- Nhà máy sẽ trang bị máy hút bụi nhằm thu gom bụi rơi vãi trong nhà xƣởng. 

- Xung quanh nhà xƣởng sản xuất, công ty sẽ trồng cây xanh để hạn chế bụi phát tán 

ra môi trƣờng xung quanh. 

  Với các biện pháp khống chế nêu trên, công ty đảm bảo xử lý nồng độ bụi trong nhà 

xƣởng sản xuất đạt tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp ban hành theo Quyết định số 

3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y Tế. 

 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải và mùi từ công đoạn sấy 

Để khống chế  ô nhiễm khí từ buồng sấy của công công đoạn hấp sấy cao su, hệ thống 

xử lý khí thải đi kèm với buồng sấy có công nghệ xử lý khí thải nhƣ sau: 

 

 

 

H 

Hình: Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải và mùi từ công đoạn sấy 

 Thuyết minh quy trình 

Nhà máy sẽ bố trí khu vực sấy tách biệt với các khu vực khác. 

Sử dụng chụp hút ngay trên vị trí sấy. Hơi khí thải sẽ đƣợc hút ra dẫn vào hệ thống xử 

lý. Hệ thống xử lý đƣợc lắp đặt là tháp hấp phụ bằng than hoạt tính (hiệu suất tại tháp hấp 

phụ khoảng 80-90%). Khí thải đi vào tháp hấp phụ, khí đi từ dƣới lên, đƣợc phân phối đều 

qua lớp vật liệu hấp phụ. Hai pha khí – rắn tiếp xúc nhau, các chất gây ô nhiễm sẽ đƣợc giữ 

lại trong pha rắn, sau khi dòng khí ra khỏi tháp hấp phụ là khí sạch và sẽ thoát ra ngoài ống 

khói. Thời gian thay vật liệu hấp phụ khoảng 4-5 tháng/lần. 

Công nhân làm việc trong khu vực sấy hấp sẽ đƣợc trang bị bảo hộ lao động thích hợp nhƣ 

quần áo bảo hộ lao động, khẩu trang, đồng thời có chế độ bồi dƣỡng công nhân tƣơng ứng 

mức lao động độc hại.. 

Đối với mùi hôi phát sinh từ công đoạn này sẽ đƣợc tập trung bằng chụp hút, sau đó 

dẫn qua thiết bị xử lý mùi hôi bằng than hoạt tính và đƣợc quạt hút trung tâm có lƣợng là 

5.000 m
3
/h, áp suất hút là 150 mmH2O và phát tán qua ống khói thải cao từ 6-8m, đƣờng 

kính từ 300-500mm. Mùi hôi sẽ pha tán ra ngoài môi trƣờng. Đảm bảo với nguồn ô nhiễm 

mùi hôi phát sinh tại công đoạn này sau khi đƣợc xử lý với công nghệ trên sẽ giảm mùi hôi 

đáng kể không ảnh hƣởng đến công nhân làm việc tại đây và môi trƣờng xung quanh. 

Với các biện pháp nêu trên công ty đảm bảo xử lý khí thải và mùi phát sinh từ công đoạn hấp 

sấy sẽ đạt tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp ban hành theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT 

ngày 10/10/2002 của Bộ Y Tế. 

Ngoài ra www.lapduan.com.vn sẽ kết hợp các biện pháp sau để khống chế ô nhiễm mùi hôi 

hiệu quả: 

- Tận dụng tốt các giải pháp thông gió tự nhiên, nhà xƣởng. đƣợc thiết kế cao ráo và 

có độ thông thoáng tự nhiên tố, đảm bảo phát tán tốt mùi làm giảm nồng độ của chúng trong 

khu vực sản xuất. 

- Thƣờng xuyên vệ sinh nhà xƣởng. Trồng cây xung quanh nhà xƣởng sản xuất. 

 

VI.2.4. Biện pháp xử lý nƣớc mƣa chảy tràn 

Nƣớc mƣa chảy tràn cuốn trôi các chất bẩn, rác thải, bụi... trên bề mặt đất. Khi nƣớc 

mƣa chứa chất ô nhiễm thấm vào đất sẽ ảnh hƣởng đến chất lƣợng đất, hoặc khi nƣớc mƣa 

Nguồn thải 
Chụp hút 

Thiết bị xử lý vật liệu hấp 

thu bằng than hoạt tính 
Ống thải 6-

8m 
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đổ vào lƣu vực sông, kênh rạch gần đó sẽ có khả năng gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc mặt. 

Khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định, khả năng thấm của nƣớc mƣa sẽ giảm đáng kể do bề 

mặt bêtông hóa tăng lên. Do đó, lƣợng nƣớc mƣa sẽ tăng cao và hàm lƣợng chất ô nhiễm thải 

vào nguồn tiếp nhận cũng sẽ tăng.  

Tuy nhiên, nƣớc mƣa là nƣớc đƣợc “quy ƣớc sạch” nên nƣớc mƣa sẽ đƣợc thu gom 

vào hệ thống thoát nƣớc mƣa riêng của KCN và xả thẳng vào môi trƣờng, không thu gom 

vào hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. 

 

VI.2.5. Biện pháp xử lý nƣớc thải sinh hoạt 

Nhà máy sẽ xử lý nƣớc thải sinh hoạt bằng bể tự hoại cải tiến 3 ngăn. Bể này có 02 

chức năng chính là lắng và phân hủy cặn lắng với hiệu suất xử lý 40-50%. Cặn đƣợc giữ lại 

trong đáy bể từ 8-12 tháng, dƣới ảnh hƣởng của các vi sinh vật kị khí, các chất hữu cơ bị 

phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa 

tan. Nƣớc thải ở trong bể một thời gian để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua 

ngăn lọc và thoát ra ngoài đƣờng ống dẫn. Mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải 

phóng khí từ quá trình phân hủy. 

Hình dƣới đây giới thiệu một kiểu hệ thống hầm tự hoại 03 ngăn thông dụng đƣợc 

dùng để xử lý nƣớc thải sinh hoạt: 

 

Hình: Sơ đồ cấu tạo hầm tự hoại 03 ngăn 
 

VI.2.6. Biện pháp quản lý và xử lý chất thải rắn 

 Biện pháp quản lý 

Biện pháp chủ yếu đƣợc áp dụng trong khu vực nhà máy là biện pháp quản lý. 

- Phân loại chất thải rắn: 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

 Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng 

 Chất thải nguy hại 

- Thu gom riêng biệt (thùng chứa riêng biệt): 

 Trong khu vực sản xuất 

 Trong khu vực bảo trì, bảo dƣỡng 

 Trong khu vực văn phòng 

- Khu vực lƣu chứa riêng biệt: 

 Có mái che tránh mƣa, nắng. 

 Trong trƣờng hợp lƣu chứa lâu ngày: có hệ thống phun thuốc khử mùi (EM). 

 Biện pháp xử lý 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

- Thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh vào các thùng chứa quy định để tránh sự 

phân hủy của các hợp chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, gây ô nhiễm môi trƣờng và sức khỏe 

cộng đồng do mùi hôi và nƣớc rỉ rác. 

- Thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt đặt vào những nơi thích hợp trong nhà máy, rác sẽ 

đƣợc thu gom và vận chuyển về trạm xử lý chất thải tập trung của KCN. Sau đó, chất thải sẽ 

đƣợc thu gom và vận chuyển đem đi xử lý. 
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 Chất thải rắn công nghiệp 

- Tuân thủ nghiêm túc các văn bản pháp lý liên quan đến chất thải rắn nhƣ Nghị định số 

59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Chính phủ về Quản lý chất thải rắn và Nghị định số 

174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về Phí bảo vệ môi trƣờng đối với chất thải 

rắn. 

- Tiến hành phân loại chất thải rắn sản xuất không nguy hại để thu gom chất thải có thể 

tái chế, tái sử dụng và bán lại cho các cơ sở có nhu cầu thu mua. 

- Thu gom vào các thùng chứa quy định. Thùng chứa chất thải rắn sản xuất không nguy 

hại đặt vào nơi thích hợp, thuận tiện cho việc thu gom và vận chuyển về trạm xử lý chất thải 

tập trung của KCN. 

 Chất thải rắn công nghiệp nguy hại 

- Thực hiện kê khai chất thải nguy hại, đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo 

đúng hƣớng dẫn trong Thông tƣ 12/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên Môi Trƣờng ban 

hành ngày 14/04/2011 – Thông tƣ quy định về Quản lý Chất thải nguy hại. 

- Thu gom chất thải nguy hại vào các thùng chứa quy định có dán nhãn. Thùng chứa 

chất thải nguy hại đặt vào nơi thích hợp, thuận tiện cho việc thu gom. Hợp đồng với các đơn 

vị chức năng đến thu gom và vận chuyển chất thải đến nơi xử lý theo đúng qui định. 

 

VI.3. Biện pháp giảm thiểu khác 

VI.3.1. Phòng chống cháy nổ 

  Để phòng chống cháy nổ và các sự cố cháy nổ và các sự cố do sấm sét, trong quá trình 

hoạt động sản xuất www.lapduan.com.vn sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Trang bị các công cụ an toàn về điện cho khu vực sản xuất và văn phòng. Hợp đồng 

với công ty điện lực để kiểm tra định kỳ. 

- Trang bị hệ thống báo cháy khi có sự cố, thƣờng xuyên kiểm tra định kỳ an toàn các 

thiết bị và chấp hành nghiêm chỉnh những quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy  cho 

kho thành phẩm hoặc nơi chứa nguyên liệu hóa chất dễ cháy nổ… 

- Trang bị các dụng cụ phòng cháy chữa cháy nhƣ: máy bơm nƣớc, vòi xịt nƣớc, hồ 

chứa  nƣớc dự trữ, cát, bình CO2, bình bọt hóa chất … 

- Tuân thủ các quy phạm của nhà chế tạo về việc vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết 

bị sản xuất và thiết kế hệ thống điện đúng công suất để đảm bảo sự hoạt động an toàn hiệu 

quả. 

- Nghiên cấm tuyệt đối việc hút thuốc lá trong khu vực sản xuất. 

 

VI.3.2. An toàn lao động 

  Www.lapduan.com.vn sử dụng công nghệ sản xuất bằng các thiết máy móc đồng bộ, 

nếu nhƣ công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt những nội quy về an toàn lao động thì dễ bị 

xảy ra các tai nạn. Các tai nạn lao động của công ty có thể xảy ra do sự bất cẩn về điện, vận 

hành máy móc thiết bị. Xác xuất xảy ra các sự cố còn tùy thuộc vào việc chấp hành các nội 

quy và quy tắc an toàn lao động. Mức độ tác động có thể gây ra thƣơng tật hay thiệt hại tính 

mạng cho ngƣời lao động. Để tránh tình trạng tai nạn lao động xảyra, www.lapduan.com.vn 

sẽ thực hiện các biện sau: 

- Trang bị đủ các phƣơng tiện để đảm bảo an toàn lao động nhƣ: nón bảo hộ, quần áo, 

giáy, khẩu trang, bao tay… 
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- Huấn luyện cho công nhân về vệ sinh an toàn lao động và hƣớng dẫn bảo hộ lao 

động trƣớc khi đi vào nhận công tác. 

- Xây dựng nội quy an toàn lao động cho từng công đoạn sản xuất, biển báo nhắc nhở 

nơi sản xuất nguy hiểm. 

- Thực hiện chế độ bồi dƣỡng độc hại. 

 

VI.3.3. Trồng cây xanh 

Biện pháp trồng cây xanh là biện pháp hỗ trợ tích cực để vừa giúp lọc không khí và 

tạo cảnh quan đẹp cho nhà máy. Cây xanh có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế ô nhiễm 

không khí nhƣ hút bụi và giữ bụi, lọc sạch không khí, hút tiếng ồn và che chắn tiếng ồn, 

giảm nhiệt độ không khí, một số loại cây có thể hấp thụ các kim loại nặng nhƣ chì, 

cadmium... Ngoài ra, một số loại cây xanh rất nhạy với ô nhiễm không khí cho nên có thể 

dùng cây xanh để làm vật chỉ thị nhằm phát hiện chất ô nhiễm không khí. Nhà máy sẽ quy 

hoạch sử dụng 15% diện tích nhà máy để trồng cây, tạo mảng xanh, tạo cảnh quan thoáng 

mát theo đúng quy định. 
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CHƢƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN 
 

VII.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ  

Tổng mức đầu tƣ cho www.lapduan.com.vn đầu tƣ xây dựng nhà máy đƣợc lập dựa 

trên các phƣơng án trong hồ sơ thiết kế cơ sở của www.lapduan.com.vn và các căn cứ sau 

đây : 

 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội Nƣớc Cộng Hoà 

Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 

 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý 

www.lapduan.com.vn đầu tƣ và xây dựng công trình; 

 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý 

chất lƣợng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính 

phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; 

 Thông tƣ số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hƣớng 

dẫn việc lập và quản lý chi phí www.lapduan.com.vn đầu tƣ xây dựng công trình”; 

 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; 

 Thông tƣ số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hƣớng dẫn thi hành Nghị định số 

123/2008/NĐ-CP; 

 Thông tƣ 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hƣớng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp. 

 Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 

Nghị định số 158/2003/NĐ-CP; 

 Thông tƣ số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007. Hƣớng dẫn một số nội dung về: 

lập, thẩm định, phê duyệt www.lapduan.com.vn đầu tƣ xây dựng công trình; giấy phép xây 

dựng và tổ chức quản lý www.lapduan.com.vn đầu tƣ xây dựng công trình; 

 Định mức chi phí quản lý www.lapduan.com.vn và THẢO NGUYÊN XANH 

GROUP đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây 

dựng; 

 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí 

đầu tƣ xây dựng công trình; 

 Thông tƣ 33-2007-TT/BTC của Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hƣớng 

dẫn quyết toán www.lapduan.com.vn hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc; 

 Thông tƣ 203/2009/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 20 tháng 10 năm 2010 hƣớng 

dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; 

 Các văn bản khác của Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự toán 

và dự toán công trình. 

 

VII.2. Nội dung tổng mức đầu tƣ 

VII.2.1. Nội dung 

 Mục đích của tổng mức đầu tƣ là tính toán toàn bộ chi phí đầu tƣ xây dựng lắp đặt nhà 

máy tái chế lốp cao su làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tƣ, xác định hiệu quả 

đầu tƣ của www.lapduan.com.vn. 
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 Tổng mức đầu tƣ bao gồm: Chi phí xây dựng và lắp đặt, Chi phí vật tƣ thiết bị; Chi 

phí THẢO NGUYÊN XANH GROUP đầu tƣ, Chi phí quản lý www.lapduan.com.vn, chi phí 

thuê đất, chi phí chuyển giao công nghệ, chi phí sản xuất thí nghiệm, chi phí khác và dự 

phòng phí 10% . 

 Chi phí xây dựng 

 Dự toán chi phí xây dựng bao gồm các hạng mục cần đầu tƣ nhƣ nhà xƣởng, văn phòng, 

kho chứa, bãi xe, các hệ thống phụ trợ,... 
 

 Chi phí thiết bị và lắp đặt 

 Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế và các 

loại phí có liên quan. 
  

 Chi phí quản lý www.lapduan.com.vn  

 Chi phí quản lý www.lapduan.com.vn tính theo Định mức chi phí quản lý 

www.lapduan.com.vn và THẢO NGUYÊN XANH GROUP đầu tƣ xây dựng công trình. 

 Chi phí quản lý www.lapduan.com.vn bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các 

công việc quản lý www.lapduan.com.vn từ giai đoạn chuẩn bị www.lapduan.com.vn, thực 

hiện www.lapduan.com.vn đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình vào khai thác 

sử dụng, bao gồm: 

- Chi phí tổ chức lập www.lapduan.com.vn đầu tƣ. 

- Chi phí tổ chức thẩm định www.lapduan.com.vn đầu tƣ, tổng mức đầu tƣ; chi phí tổ 

chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình. 

- Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; 

- Chi phí tổ chức quản lý chất lƣợng, khối lƣợng, tiến độ và quản lý chi phí xây dựng 

công trình; 

- Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trƣờng của công trình; 

- Chi phí tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán 

vốn đầu tƣ xây dựng công trình; 

- Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình; 

- Chi phí khởi công, khánh thành; 

 

 Chi phí THẢO NGUYÊN XANH GROUP đầu tƣ xây dựng 

Bao gồm: 

- Chi phí THẢO NGUYÊN XANH GROUP lập www.lapduan.com.vn đầu tƣ; 

- Chi phí lập thiết kế công trình; 

- Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình; 

- Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và chi phí phân tích đánh 

giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu THẢO NGUYÊN 

XANH GROUP, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tƣ thiết, tổng thầu xây 

dựng; 

- Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết 

bị; 

- Chi phí quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng: tổng mức đầu tƣ, dự toán, định mức xây dựng, 

đơn giá xây dựng công trình, hợp đồng; 
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- Chi phí THẢO NGUYÊN XANH GROUP quản lý www.lapduan.com.vn;  

 

 Chi phí thuê đất 

Giá thuê đất là 40USD/m² , thời gian thuê là 50 năm, tiền thuê đất đƣợc thanh toán một 

lần vào đầu www.lapduan.com.vn và giá trị thuê đất còn lại sẽ đƣợc tính vào giá trị thanh lý 

tại năm kết thúc www.lapduan.com.vn.  

 

 

 Chi phí khác 

Chi phí khác bao gồm các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; 

chi phí quản lý www.lapduan.com.vn và chi phí THẢO NGUYÊN XANH GROUP đầu tƣ 

xây dựng nói trên: 

 Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tƣ;  

 Chi phí bảo hiểm công trình; 

 Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tƣ; 

 Chi phí thẩm định kết quản đấu thầu; 

 Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng; 

 

 Dự phòng phí 

  Dự phòng phí bằng 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý 

www.lapduan.com.vn, chi phí THẢO NGUYÊN XANH GROUP đầu tƣ xây dựng và chi phí 

khác phù hợp với Thông tƣ số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng về việc 

“Hƣớng dẫn lập và quản lý chi phí www.lapduan.com.vn đầu tƣ xây dựng công trình”. 

 

VII.2.2. Kết quả tổng mức đầu tƣ 

 Giá trị xây lắp và thiết bị 

 

 Tổng mức đầu tƣ 

                         Đơn vị tính: 1,000 đồng 
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CHƢƠNG VIII: VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN 
 

 

VIII.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tƣ    

 

VIII.2. Tiến độ sử dụng vốn 

 

VIII.3. Nguồn vốn thực hiện www.lapduan.com.vn 

 

 Với tổng mức đầu tƣ 63,834,962,000 đồng – Tƣơng đƣơng hơn ba triệu USD 

 Trong đó:  

- Nguồn chủ sở hữu từ nguồn tài trợ không hoàn lại dự kiến chiếm 80% tổng đầu 

tƣ tƣơng ứng với số tiền  51,067,970,000 đồng.  

- Vốn vay là 20% tƣơng ứng 12,766,992,000. Nguồn vốn vay này dự kiến vay 

trong thời gian 22 quý với lãi suất dự kiến theo mức lãi suất chung hiện nay là 

21%/năm.  

  Phƣơng thức vay vốn: nợ gốc đƣợc ân hạn trong thời gian xây dựng, chỉ trả lãi vay 

theo dƣ nợ đầu kỳ và vốn vay trong kỳ. Bắt đầu trả nợ từ khi www.lapduan.com.vn đi vào 

hoạt động . Trả nợ gốc đều hàng năm và lãi vay tính theo dƣ nợ đầu kỳ. 

Kế hoạch sử dụng vốn chia làm 6 quý nhƣ bảng trên. Và bắt đầu từ quý I/2013 nhà 

máy chính thức đi vào hoạt động chủ đầu tƣ sẽ trả lãi và vốn gốc theo từng quý, đây cũng là 

căn cứ để Ngân Hàng giải ngân theo giai đoạn sử dụng vốn. 
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CHƢƠNG IX: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH 
 

 

IX.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 

  Các thông số giả định trên dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của 

www.lapduan.com.vn trên cơ sở tính toán của các www.lapduan.com.vn đã triển khai, các 

văn bản liên quan đến giá bán, các tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tƣ, cụ thể nhƣ sau: 

- Thời gian hoạt động của www.lapduan.com.vn là 20 năm và đi vào hoạt động từ năm 

2013; 

- Vốn chủ sở hữu 80%, vốn vay 20%; 

- Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tƣ để đảm bảo cho www.lapduan.com.vn hoạt 

động tốt; 

- Doanh thu của www.lapduan.com.vn bao gồm sản lƣợng xuất khẩu và tiêu thụ nội 

địa. 

- Chi phí hoạt động bao gồm: chi phí điện, nƣớc; chí phí nhiên liệu, chi phí bảo trì, bảo 

hiểm; quỹ phúc lợi; chi phí nguyên liệu; chi phí vận chuyển; chi phí xử lý chất thải; chi phí 

khác... 

- Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phƣơng pháp khấu hao theo đƣờng thẳng, 

thời gian khấu hao sẽ đƣợc tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn. Trong tính toán 

áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm. 

- Lãi suất vay đối với nội tệ tạm tính: 21%/năm; Thời hạn trả nợ 6 năm rƣỡi, trả 1 năm 4 

lần cả gốc và lãi; 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của www.lapduan.com.vn thuế suất áp dụng là 25%. 

 

 Các thông số giả định dùng tính toán hiệu quả kinh tế 

 

IX.2. Tính toán chi phí 

IX.2.1 Chi phí nhân công 

Bảng tính chi phí lƣơng : 

 
 

IX.2.2 Chi phí hoạt động 

Bảng tổng hợp các chi phí hoạt động      ĐVT: 1,000đ 

 

+ Chi phí điện, nƣớc 

  Chi phí điện nƣớc cho các hoạt động của nhà xƣởng chiếm 5% doanh thu/năm.  

  + Chi phí nhiên liệu  

  Để phục vụ cho các hoạt động trong dây chuyền tái chế và sản xuất, hằng năm nhà 

máy tiêu tốn khoảng 7.5% doanh thu cho chi phí nhiên liệu. 

  + Chi phí bao bì 

Chi phí này ƣớc tính khoảng 1.5% doanh thu hằng năm. 

+ Chi phí bảo trì: 

Để máy móc, vật dụng đƣợc hoạt động tốt và bền qua thời gian, chủ đầu tƣ trích 

khoảng 2% giá trị nhà xƣởng và máy móc thiết bị để bảo trì. 
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+ Chi phí bảo hiểm:  

Chi phí bảo hiểm máy móc thiết bị, nhà xƣởng hằng năm bằng 1.5% giá trị MMTB. 

+ Chi phí vận chuyển 

Chiếm 10% doanh thu hằng năm.  

+ Chi phí bảo vệ môi trƣờng 

Để bảo vệ môi trƣờng và sức khỏe của ngƣời làm việc, chủ đầu tƣ trích khoảng 1% 

doanh thu hằng năm để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trƣờng nhƣ xử lý chất thải, cải 

tảo môi trƣờng. 

+ Chi phí Nguyên vật liệu tái chế 

Theo công nghệ tái chế này thì chi phí này có thể ƣớc tính khoảng bằng 20% doanh 

thu tính đƣợc. 

+ Chi phí Nguyên vật liệu sản xuất lốp caosu 

Tận dụng đƣợc nguồn nguyên liệu cao su nguyên sinh tái chế chiếm 70% thành phẩm 

nên chi phí nguyên vật liệu cho dây chuyền sản xuất chỉ tốn khoảng 30% doanh thu hằng 

năm. 
 

  + Chi phí khác 

Chi phí này chiếm 10% các loại chi phí từ www.lapduan.com.vn.  

 

 Ngoài các khoản chi phí hoạt động chung, www.lapduan.com.vn còn có các khoản chi 

đƣợc khấu trừ cùng các chi phí trên trong phần báo cáo thu nhập nhƣ chi phí lãi vay 

và khấu hao tài sản. . 

 

 

 

 

 

IX.3. Doanh thu từ www.lapduan.com.vn 

Công suất của www.lapduan.com.vn : 
 

 

Doanh thu của www.lapduan.com.vn nhƣ sau :      

 ĐVT: 1,000đ 
 

IX.4. Các chỉ tiêu kinh tế của www.lapduan.com.vn 
 

Báo cáo thu nhập của www.lapduan.com.vn:  

         ĐVT: 1,000đ 

 

Bảng báo cáo ngân lƣu: 

         ĐVT: 1,000đ 
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 Thời gian phân tích hiệu quả tài chính của www.lapduan.com.vn trong vòng đời 14 

năm kể từ năm bắt đầu xây dựng và năm thanh lý. 

Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu hằng năm; nguồn thu từ vốn vay ngân 

hàng; giá trị tài sản đã khấu hao hết trong vòng 13 năm hoạt động (không tính giá trị thanh lý 

cuối vòng đời www.lapduan.com.vn); tiền thuê đất còn lại. 

Dòng tiền chi ra gồm: các khoản chi đầu tƣ ban đầu mua sắm MMTB và chi phí hoạt 

động hằng năm (không bao gồm chi phí khấu hao), chi trả nợ vay ngân hàng gồm cả lãi vay 

và vốn gốc, tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nƣớc. 

Với suất sinh lời Chủ đầu tƣ kỳ vọng sẽ lớn hơn lãi vay để đảm bảo khả năng thanh 

toán nợ vay là re = 25% 

Dựa vào kết quả ngân lƣu vào và ngân lƣu ra, ta tính đƣợc các chỉ số tài chính, và kết 

quả cho thấy: 

Hiện giá thu nhập thuần của www.lapduan.com.vn là :NPV = 43,245,792,000 đồng 

>0      

 Suất sinh lời nội bộ là: IRR  = 41% 

 Thời gian hoàn vốn tính  là 5 năm (bao gồm cả năm đầu tƣ MMTB) 

Qua quá trình hoạch định, phân tích và tính toán các chỉ số tài chính trên cho thấy 

www.lapduan.com.vn mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tƣ, suất sinh lời nội bộ cũng cao 

hơn sự kỳ vọng của nhà đầu tƣ, và khả năng thu hồi vốn nhanh. 

 

IX.5. Đánh giá ảnh hƣởng kinh tế - xã hội 

  Www.lapduan.com.vn đầu tƣ xây dựng nhà máy tái chế lốp cao su có nhiều tác động 

tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trƣởng của nền 

kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực nói riêng. Nhà nƣớc & địa phƣơng có nguồn thu 

ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Tạo ra công ăn việc làm cho ngƣời 

lao động và thu nhập cho chủ đầu tƣ;   

Trong quá trình đô thị hóa, diện tích đất ngày càng bị thu hẹp, nếu xử lý lốp xe chỉ áp 

dụng công nghệ chôn lấp thì nguy cơ sẽ không còn đất để chôn và sẽ gây ô nhiễm môi 

trƣờng. Việc đầu tƣ vào www.lapduan.com.vn tái chế lốp cao su và vận hành công nghệ sản 

xuất lốp cao su theo công nghệ Châu Âu cho ra sản phẩm tái chế chất lƣợng là thành công rất 

lớn, cần nhanh chóng đầu tƣ, nhân rộng ra các địa phƣơng khác trên cả nƣớc. 

Không chỉ tiềm năng về mặt thị trƣờng ở lĩnh vực môi trƣờng, www.lapduan.com.vn 

còn rất khả thi qua các thông số tài chính nhƣ NPV = 43,245,792,000 đồng ; Suất sinh lời nội 

bộ là: IRR  = 41% ; thời gian hoà vốn sau 5 năm kể cả năm xây dựng. Điều này cho thấy 

www.lapduan.com.vn mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tƣ, niềm tin lớn khi khả năng 

thanh toán nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tƣ nhanh. Thêm vào đó, www.lapduan.com.vn còn 

đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nƣớc và giải quyết một lƣợng lớn lực lƣợng lao động 

cho cả nƣớc.  
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 CHƢƠNG X: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

X.1. Kiến nghị 

Việc thực hiện đầu tƣ Www.lapduan.com.vn xây dựng nhà máy tái chế sản xuất lốp 

xe góp phần vào việc bảo vệ môi trƣờng và phát triển kinh tế xã hội. 

Báo cáo thuyết minh www.lapduan.com.vn xây dựng nhà máy tái chế sản xuất lốp xe 

là cơ sở để nhà đầu tƣ triển khai các nguồn lực để phát triển.  

 Không chỉ tiềm năng về kinh tế về thị trƣờng nguyên liệu đầu vào và đầu ra cho sản 

phẩm mà www.lapduan.com.vn còn rất khả thi qua các thông số tài chính. Điều này cho thấy 

www.lapduan.com.vn mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tƣ niềm tin lớn khi khả năng thanh 

toán nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tƣ nhanh.  

Thêm vào đó, www.lapduan.com.vn còn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nƣớc 

và giải quyết một lƣợng lớn lực lƣợng lao động. 

Vậy www.lapduan.com.vn thực hiện sẽ mang lại nhiều yếu tố thuận lợi nhƣ sau:  

- Bảo vệ môi trƣờng 

- Mang lại lợi ích kinh tế cho chủ đầu tƣ. 

- Cải thiện tƣ tƣởng và đời sống cho ngƣời dân 

- Phù hợp với định hƣớng phát triển kinh tế, chủ trƣơng kêu gọi đầu tƣ của nhà nƣớc 

- Xét về mặt kinh tế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho thấy www.lapduan.com.vn thực 

hiện sẽ mang lại nhiều hiệu quả. 
 

X.2. Kiến nghị 

Thị trƣờng đang có nhu cầu lớn về xây dựng nhà máy tái chế lốp xe do đó việc ra đời 

của www.lapduan.com.vn rất phù hợp với tình hình chung của xã hội, tăng cƣờng bảo vệ 

môi trƣờng. Hơn thế nữa www.lapduan.com.vn đi vào hoạt  động sẽ giải quyết đƣợc công ăn 

việc làm, tạo thu nhập cho nhiều ngƣời. Điều đó cho thấy www.lapduan.com.vn rất khả thi 

về nhiều mặt. 

Đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ chủ đầu tƣ để 

www.lapduan.com.vn sớm thi công và đƣa vào hoạt động. 

 

X.3. Cam kết của chủ đầu tƣ 

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực, sự chính xác của nội dung hồ sơ; 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam. 
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