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TÓM TẮTT

KCN Biên Hòa 1 và 2 có nhiều loại hình công nghiệp sản xuất khác nhau. Nhiều nhà máy có thiết bị được lắp đặt 
từ những năm 1960 và nhiều nhà máy đang xây dựng mới hiện đại. Hiện nay có nhiều nhà máy đang phấn đấu 
để đạt các chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng. Tuy nhiên, chưa tới 10% số lượng nhà máy chính thức có 
chương trình thực hiện các biện pháp sản xuất sạch hơn (SXSH). Các nhà máy trong 2 KCN đã cố gắng thực hiện 
nhiều biện pháp để xử lý chất thải “cuối đường ống”, một số đã đạt tiêu chuẩn hiện hành, nhưng nhiều đơn vị vẫn 
còn gặp nhiều khó khăn. Áp dụng các biện pháp SXSH có thể là những tiềm năng tốt để giảm thiểu lượng chất 
thải sinh ra, tiết kiệm nguyên vật liệu và năng lượng, giảm thiểu chi phí “xử lý cuối đường ống”và một vấn đề 
quan trọng là hiệu quả về cải thiện môi trường.

GIỚI THIỆU CHUNG 
 
Một trong những đặc tính quan trọng của KCN sinh thái là hướng đến đạt mức chất thải bằng không (zero-
emmission). Để đạt được mục tiêu này, thực hiện các biện pháp kỹ thuật sản xuất sạch hơn (SXSH) trong các 
nhà máy đóng vai trò rất quan trọng. SXSH là áp dụng liên tục một chiến lược môi trường phòng ngừa tổng hợp 
đối với quá trình sản xuất, sản phẩm và dịch vụ, để tăng hiệu quả sinh thái và giảm nguy cơ cho con người và 
môi trường (UNEP). 

Đối với quá trình sản xuất thì SXSH thực hiện các công tác bảo toàn nguyên liệu thô và năng lượng, loại bỏ 
nguyên liệu thô độc hại và giảm mức độ độc hại của tất cả phát thải và chất thải tại nơi phát sinh. Đối với sản 
phẩm, thì những sản phẩm được sản xuất sao cho giảm tác động tiêu cực trong toàn bộ chu trình sống của một 
sản phẩm, từ khâu thiết kế đến khâu thải bỏ cuối cùng và đối với dịch vụ thì thực hiện sự kết hợp những lợi ích 
về môi trường vào thiết kế và cung cấp dịch vụ. 

Những biện pháp sản xuất sạch hơn có thể bao gồm 3 loại sau: 

1. Giảm chất thải tại nơi phát sinh  
2. Tái sinh  
3. Thay đổi sản phẩm  

Công tác quản lý cho phép có chi phí xử lý chất thải thấp hơn và hiệu quả sản xuất tăng lên. Những lợi ích của 
SXSH có thể tóm tắt như sau: 

• Giảm chi phí. Mục tiêu tối quan trọng của SXSH là giảm thiểu phát thải và chất thải, do đó lượng chất 
thải và phát thải cần phải xử lý, cũng như chi phí liên quan sẽ giảm đi. 

• Bảo toàn nguyên liệu thô và năng lượng. Do giá nguyên liệu thô tăng và ngày càng ít loại có chất 
lượng tốt nên không có cơ sở công nghiệp nào có thừa tiền để sử dụng một cách lãng phí những tài 
nguyên đó. 

• Yêu cầu của thị trường. Nhận thức ngày càng tăng của người tiêu dùng về vấn đề môi trường đã buộc 
các công ty phải chứng minh tính thân thiện với môi trường của sản phẩm và quá trình sản xuất của họ, 
đặc biệt là trên thị trường quốc tế. 

• Môi trường được cải thiện. SXSH làm giảm thiểu lượng mức độ độc hại của chất thải, lượng phát thải 
và làm cho sản phẩm trở nên dễ chấp nhận hơn xét trên quan điểm môi trường. Ảnh hưởng trực tiếp là 
tải lượng ô nhiễm thải vào môi trường giảm đi và chất lượng môi trường được cải thiện. 

GIỚI THIỆU TÓM TẮT CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRONG KCN BIÊN HÒA 1 VÀ 2

KCN Biên Hòa 1 là KCN lâu năm và các nhà máy đang trong tiến trình nâng cấp, cải tạo cũng như thay đổi công 
nghệ. KCN này bao gồm nhiều loại hình khác nhau và có thể chia ra thành các dạng chính sau theo đặc tính 
nguyên liệu. 

TIỀM NĂNG CÁC CƠ HỘI THỰC HIỆN SXSH Ở CÁC NHÀ MÁY TRONG KCN BIÊN HÒA 1 VÀ 2

Ngành Sản Xuất Sắt Nguyên Liệu Và Gia Công Cơ Khí
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Trong công nghiệp sản xuất thép nguyên liệu và gia công cơ khí thì các cơ hội hay nguyên nhân lãng phí hay gặp 
phải là định mức sản xuất chưa cao về tỷ lệ trên nguyên liệu đầu vào. Có 2 nguyên nhân chính: do nguồn nguyên 
liệu chưa tinh và công nghệ sản xuất đã cũ. Vấn đề thứ 2 là chưa tách dòng chất thải triệt để nhằm cho mục đích 
tái sử dụng lượng chất thải sinh ra này tại chỗ hoặc nơi khác. 

Công nghệ sử dụng chủ yếu tại các nhà máy sản xuất thép của 2 KCN là kỹ thuật lò điện (EAF - electric arc 
furnace), kỹ thuật này có ưu điểm là không sử dụng carbon làm hỗn hợp trung gian nên ít sinh ra các loại khí thải 
khi oxy hóa cacbon. Đối với kỹ thuật lò điện thì 3 loại chất thải thường nhận thấy đó là xỉ, bụi và khí thải, trong 
đó ngoài khí thải thì vấn đề môi trường gặp phải lớn nhất là bụi (sau khi lọc khô) hoặc bùn (sau khi lọc ướt) từ 
khí thải.  

Theo kết quả thống kê của Cục Bảo Vệ Môi Trường Mỹ (US EPA, 1995) thì 1 tấn sắt nóng chảy có chứa 9 cho đến 
18 kg cặn bụi (khô), trọng lượng cặn này có thể chứa đến 20% là kẽm và các kim loại khác như oxit crom, Cd, 
niken và cả chì tùy thuộc vào thành phần cấu tạo ban đầu của sắt vụn. Cặn bụi này được liệt vào danh sách chất 
thải nguy hại. 

Tại khu vực nghiên cứu, do chưa có những khảo sát cụ thể về thành phần lượng bụi này nên chưa có thể đề xuất 
cụ thể. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của các nước thì lượng bụi này thường được tái sinh ở nơi khác (theo RCRA 
của Mỹ được liệt kê ở mục K-601). Đối với khâu định hình và hoàn tất sản phẩm, các công đoạn rửa sinh ra nhiều 
loại chất thải lỏng mang tính acid có thể là acid clohydrit, acid sulfuric, và acid nitric. Chất thải lỏng này là chất 
thải nguy hại, cần tái sinh hoặc xử lý trước khi xả ra nguồn. Các cơ hội để giảm thiểu tại nguồn bao gồm: 

Cải tiến quá trình tốt hơn: - Sử dụng hệ thống làm sạch và rửa quay vòng thay vì sử dụng đơn dòng. Biện 
pháp này đòi hỏi một sự đầu tư để lắp thêm các thiết bị tái sinh chất thải lỏng. 

Thay thế nguyên vật liệu: - Sử dụng càng ít loại nguyên liệu có chứa chì và cadimi mỗi khi có thể. 

Các cơ hội tái chế chất thải: - Theo lý thuyết có thể tái sinh Kẽm (trong cặn bụi) với hàm lượng lớn hơn 15% là 
kinh tế;  

Nếu đem chôn lấp an toàn thì kinh nghiệm tại Mỹ là 150-200USD cho một tấn loại cặn bụi này; 

- Có thể tái sinh dầu mỡ (lớp bảo vệ của nguyên liệu) ở một nơi khác; 
- Tái sinh acid bằng cách tách các muối kim loại, ví dụ tái sinh acid sulfuric có thể sử dụng kỹ thuật tách tinh thể 
kim loại và acid ở nhiệt độ thấp. 

Công Nghiệp Gia Công Cơ Khí

Hiện trong KCN Biên Hòa 1 và 2 có 4 nhà máy gia công cơ khí khác nhau sản xuất nhiều loại sản phẩm như động 
cơ máy nổ, các máy nông nghiệp và các chi tiết máy khác. Một số nhà máy có công đoạn đúc lõi gang, đa số các 
nhà máy khác gia công định hình sử dụng nhiệt… Tại 2 KCN, các nhà máy có tổng số 20 loại nhà máy gia công cơ 
khí các loại. 

Hầu hết các nhà máy qua quá trình cắt, tiện, phay bào chi tiết đều thải ra một lượng lớn sắt thép vụn. Hầu hết 
các loại sắt thép vụn ở tình trạng “sạch”, ít lẫn tạp chất khác đều được tái sử dụng ngay trong nhà máy hoặc bán 
những nơi thu mua phế liệu tái chế. Tuy nhiên một phần sắt thép vụn vẫn chưa được chú trọng tách riêng để 
tránh lẫn các tạp chất, và dễ đi vào chất thải chôn lấp. Vì vậy, công tác tách chất thải tại nguồn để “làm giàu” vật 
liệu sạch cho công đoạn tái chế sau đó là một trong những cơ hội tiềm năng lớn trong thực hiện sản xuất sạch tại 
nhà máy. Một cơ hội khác cũng cần nghiên cứu trong tái chế chất thải đó là định tính của các loại vật liệu thải ra 
(chủ yếu, sắt, nhôm), nhằm để có thể thông tin cho nhà máy tái chế, để nhà máy tái chế này có thể chấp nhận 
hoặc không tái chế các thành phần của các nhà máy gia công cơ khí. Các cơ hội để giảm thiểu tại nguồn bao 
gồm: 

- Cải tiến quá trình tốt hơn. Thiết kế tận dụng tối ưu diện tích, thể tích của nguyên vật liệu ban đầu, công tác này 
đòi hỏi kỹ năng tay nghề của người sử dụng vật liệu, với biện pháp này sẽ giảm được 5% định mức nguyên vật 
liệu dư như một số nhà máy KCN Biên Hòa 1 đang thực hiện; 
- Các cơ hội tái chế chất thải. Có thể tái sinh dầu mỡ (lớp bảo vệ của nguyên liệu) ở một nới khác; 

Công Nghiệp Mạ Và Gia Công Sản Phẩm Mạ

Công nghiệp mạ và gia công các sản phẩm mạ tại 2 KCN bao gồm 8 nhà máy. Các nhà máy này đa số là mạ 
kẽm, một phần mạ niken… 
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Trong công nghiệp mạ và chế tạo các sản phẩm này thường qua các công đoạn sau: 

Làm sạch bề mặt → phủ nhẵn bề mặt → mạ → làm sạch → định hình sản phẩm. 

Trong công nghiệp mạ, thì vấn đề sử dụng nước rất lớn để pha dung dịch cũng như các công đoạn rửa phía sau 
đó. Cho dù có cùng kỹ thuật mạ, thì sự sử dụng nước cũng khác nhau rất lớn từ nhà máy này đến nhà máy khác. 
Tùy cách mạ thụ động hay mạ tích cực, thì lượng nước có thể sử dụng từ 10 lít đến 600lít nước cho 1 mét vuông 
bề mặt sản phẩm. Áp dụng các biện pháp SXSH, thì mục tiêu là sử dụng từ 10 đến 20 lít nước cho 1 m2 bề mặt 
vật thể mạ là có thể thực hiện được (Danida, 1999). Một số điển hình về các biện pháp SXSH có thể áp dụng 
trong công nghiệp mạ và gia công các sản phẩm. 

Quản lý tốt nội vi để thực hiện thông qua sự cải tiến nâng cao các thủ tục qui trình vận hành cũng như bảo trì. Sự 
cải tiến này hướng tới giảm lượng nguyên liệu rơi vãi không chủ ý, giảm các vòi xả tràn không mục đích, cũng 
như giảm sự quá nhiệt hoặc quá tải ở các thời điểm không mong muốn. 

Định mức hóa: tạo ra một định mức nào đó dễ nhìn thấy cho người vận hành luôn là điều tốt, và là một bước 
quan trọng trong thay đổi cách suy nghĩ của người vận hành hướng tới hiệu quả sản xuất cao hơn... 

Ngành Sản Xuất Liên Quan Đến Hóa Hóa Chất

Khu KCN Biên Hòa 1 và 2 hiện có 4 nhà máy sản xuất hóa chất cơ bản, với một số lượng rất hạn chế các sản 
phẩm. Các sản phẩm chính bao gồm HCl, Cl2, NaOH, Acid phốtphoric, KCl và acetylen.  

Các ngành công nghiệp liên quan đến hóa chất đa dạng về sản phẩm như pin accu, bột giặt, nhang trừ 
muỗi, keo dán công nghiệp, sơn,… bao gồm khoảng 15 nhà máy trong 2 KCN. công nghệ cơ bản là làm tinh, phối 
trộn nguyên liệu, định hình và đóng gói. Do hầu hết các ngành này có đặc thù là nguyên liệu đắt tiền, cũng như 
các yêu cầu cao về an toàn sản phẩm nên các nhà máy đã áp dụng các biện pháp tiết kiệm nguyên vật liệu, vì 
vậy sự lãng phí nguyên vật liệu là không lớn. Tuy nhiên một số vấn đề vẫn thường gặp phải trong các ngành công 
nghiệp này: 

• Chưa tách dòng chất thải để xử lý riêng cho từng loại, đặt biệt là chất thải lỏng, như vậy ít có cơ hội để 
tái chế các nguyên liệu đi vào nước thải; 

• Vệ sinh thiết bị với lượng nước dư thừa hoặc chưa chú trọng qui trình hóa vệ sinh một cách hợp lý tiết 
kiệm; 

• Bao bì thải ra đôi khi không được chú trọng trong công tác lưu trữ, ví dụ để ngoài trời một phần hóa 
chất còn dính lại khó có thể tái sử dụng, hoặc bản thân bao bì này giảm chất lượng không hấp dẫn cho 
tái sử dụng; 

• Các vấn đề công nghệ khác cũng như năng lượng, đặc biệt là đối với các nhà máy thành lập đã lâu. 

Ngành Sản Xuất Thực Phẩm

Sản xuất thực phẩm có 8 nhà máy đang hoạt động trong KCN, các ngành này thay đổi từ chế biến nước trái cây 
đến sản xuất mì chính, chế biến sữa, cà phê hương liệu thực phẩm... Tùy thuộc mỗi loại sản phẩm khác nhau mà 
có các công nghệ kỹ thuật sản xuất khác nhau. 

Theo xu hướng chung hiện nay, thì các nhà máy này cố gắng đạt chứng nhận về quản lý chất lượng và một số 
nhà máy cố gắng thu nhận chứng chỉ về an toàn thực phẩm (HACCP), vì vậy về các thủ tục trong qui trình sản 
xuất, công tác vận hành qui củ và hệ thống, vì vậy các phần rơi vãi không mong muốn cũng được giảm thiểu 
nhiều. Tuy nhiên, đối với ngành sản xuất này, trong hoạt động hàng ngày thường dùng rất nhiều nước để rửa 
thiết bị và rửa sàn, đôi lúc được sử dụng quá đáng. Đối với nhiều nhà máy nếu thiết kế lại thiết bị rửa cũng như 
thủ tục rửa có thể giảm hơn 30% lượng nước. 

Tại nguồn: 

• Định mức hoá lưu lượng nước vệ sinh thiết bị cho từng khâu cũng như rửa sàn, trang bị lại các vòi rửa 
có áp suất phù hợp để tăng hiệu quả rửa.  

• Thủ tục hóa qui trình vệ sinh để tăng hiệu quả cũng như giảm hiện tượng các vòi nước chảy tràn trên 
sàn “không mục đích”.  

• Đặt tiêu chuẩn về nguyên liệu (khi mua vào) để giảm lượng tạp chất đi vào nhà máy.  

• Tách dòng chất thải có hàm lượng nguyên liệu cao để sử dụng cho quá trình khác ví dụ như làm thức ăn 
gia súc, hoặc làm phân (compost), hoặc dễ xử lý hơn.  
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Nơi khác: 

• Tái sử dụng bùn của các khâu sản xuất làm phân bón, nếu chất lượng nguyên liệu phù hợp;  

• Tái sử dụng nước sau xử lý cho tưới tiêu. 

Tái Sinh Chất Thải Bên Ngoài Nhà Máy

Tái sinh chất thải bên ngoài nhà máy là một biện pháp tái sử dụng chất thải rất hiệu quả và có ý nghĩa cao trong 
tiết kiệm tài nguyên nước cũng như xử lý chất thải. 

SỰ CẦN THIẾT ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN ĐỂ ĐẠT SỰ HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP SINH THÁI 

Như đã trình bày trong khái niệm về công nghiệp hướng tới sinh thái, thì đây là giai đoạn cao nhất của vận hành 
sản xuất công nghiệp hướng đến phát triển bền vững. Các giai đoạn của phát triển công nghiệp hướng tới thân 
thiện môi trường có thể chia làm 3 mức như sau: 

Giai đoạn đầu tiên được gọi là định hướng giải quyết bức xúc (crisis-oriented). Trong giai đoạn này công ty được 
định hướng để kiểm soát các vấn đề môi trường quan trọng nhất, bởi các phương tiện xử lý nước thải, việc thải 
bỏ chất thải có kiểm soát, hoặc xử lý khí thải. Các biện pháp kiểm soát tiêu biểu là các biện pháp xử lý cuối 
nguồn ( end-of-pipe solutions). 

Giai đoạn hai, được gọi là giai đoạn định hướng quá trình, công ty đính kết các vấn đề môi trường của nó trong 
các hệ thống hơn, bởi việc phân tích tổng thể quá trình sản xuất, và nỗ lực đạt đến việc kiểm soát hiệu quả các 
khía cạnh môi trường liên quan. Giai đoạn này được đặc trưng bởi ngăn ngừa thải và chất thải và cho việc phát 
triển một hệ thống quản lý môi trường. Áp dụng các biện pháp SXSH và ngày càng hoàn thiện các biện pháp này. 
Mục tiêu là đạt hiệu quả quá trình sản xuất, tầm nhìn mang tính tổng thể cả một nhà máy. 

Trong giai đoạn ba, được gọi là định hướng chuỗi (chain-oriented), công ty mở rộng việc quản lý môi trường ra 
ngoài quá trình sản xuất của nó đến toàn bộ chuỗi sản phẩm. Thực hiện phân tích những tác động môi trường 
cho toàn bộ chu trình hoạt động của sản phẩm (bao gồm khai thác nguyên liệu, sản xuất, bán lẻ, tiêu thụ và thải 
bỏ chất thải) và nhắm đến việc giảm toàn bộ những tác động này. 

Trên đây là sự phân chia mức độ hoạt động của công ty mang tính tương đối. Trong thực tế nhiều công ty có thể 
thực hiện cùng lúc 3 mức mục tiêu mà không phải đi qua từng giai đoạn. Sự phát triển này tùy thuộc vào nhiều 
điều kiện khác nhau, trong đó yếu tố cam kết của những người quản lý công ty quyết định hướng phát triển, gọi 
một cách không chính thức đó là mức tham vọng (ambition) của các nhà quản lý, và cũng phụ thuộc nhiều những 
yếu tố khác, cả trong công ty và ngoài công ty trong môi trường chính trị, xã hội, kinh tế. 
Qua các phân tích trên chúng ta thấy rằng, thực hiện các biện pháp SXSH là một phần không thể thiếu được của 
một công ty trong tiến trình hướng đến công nghiệp sinh thái. 

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TRONG TRIỂN KHAI SXSH

Sự hình thành trung tâm trao đổi chất thải (trao đổi thông tin) của KCN hoặc một vùng công nghiệp là điều kiện 
rất thuận lợi cho việc tái sinh chất thải. Bản thân trong nhà máy, nhiều loại chất thải sinh ra không thể tái sinh lại 
trong qui trình sản xuất bởi nhiều lý do khác nhau như trình bày ở trên. 

Cần có sự hỗ trợ của cơ quan quản lý môi trường địa phương về các công tác tư vấn như thực hiện kiểm toán môi 
trường (có thể thông qua các nguồn tài trợ khác), vì đây là công tác tuy không khó nhưng không phải nhà máy 
nào cũng dễ dàng thực hiện. Các kinh nghiệm về áp dụng các kỹ thuật sản xuất, các bí quyết (know-how)... cũng 
rất cần đối với các nhà máy. 

Sự hợp tác, trên cơ sở tự nguyện, của các nhà máy trong việc trao đổi chất thải cũng là một yếu tố quan trọng để 
hoàn thành chu trình quản lý nguyên vật liệu sản xuất hữu hiệu. 
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