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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
 Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi quốc 
gia, gây ra những hậu quả nặng nề. Các số liệu đã cho thấy rằng phát 
thải khí gây hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân gây nên hiện tượng 
nóng lên toàn cầu. Theo Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu 
(IPCC), nồng độ CO2 trong khí quyển là 383,79 ppm (2007), tăng 
21% trong vòng 50 năm; Trong khi đó nhiệt độ bề mặt trái đất đã 
tăng thêm 0,13±0,03°C trong mỗi mười năm, và đây chính là nguyên 
nhân dẫn đến hiện tượng nóng lên toàn cầu, gây biến đổi khí hậu. 
Bên cạnh lượng khí nhà kính phát sinh do các quá trình tự nhiên, 
phần lớn khí nhà kính còn lại phát thải đi vào khí quyển là từ các 
hoạt động của con người, đặc biệt là từ hoạt động sản xuất công 
nghiệp, sử dụng nhiên liệu hóa thạch. 
 Hiện nay trên thế giới đã có một số phương pháp tính toán 
cân bằng phát thải khí nhà kính phục vụ cho công tác quản lý, tuy 
nhiên các phương pháp vẫn còn phức tạp và khó tiếp cận. Nhằm mục 
đích hỗ trợ cơ quan chức năng thành phố sử dụng công cụ quản lý 
các cơ sở sản xuất tại khu công nghiệp về lượng phát thải khí nhà 
kính, tôi đề xuất đề tài “Nghiên cứu tính toán cân bằng Cacbon và 
xác định hệ số phát thải CO2 cho nhà máy giấy Tân Long – thành 
phố Đà Nẵng”. 
2.  Mục tiêu nghiên cứu 
 - Xác định các nguồn phát thải và tính toán cân bằng cacbon 
của nhà máy giấy Tân Long - thành phố Đà Nẵng; 
 - Xác định hệ số phát thải CO2 trên 1 đơn vị sản phẩm; 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
 - Đối tượng nghiên cứu : Nhà máy giấy Tân Long - thành 
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phố Đà Nẵng; 
 - Phạm vi nghiên cứu: trong giới hạn luận văn, tác giả chỉ 
nghiên cứu các hoạt động phát thải khí nhà kính liên quan đến nhà 
máy giấy Tân Long. 
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Phương pháp tính toán phát thải cacbon, hệ số phát thải 
được so sánh, lựa chọn theo các tài liệu hướng dẫn đã được ban hành 
(IPCC, Kyoto GHG Protocal, ISO14067, ADEME…). 

- Phương pháp thu thập thông tin, dữ liệu; 
5. Ý NGHĨA KHOA HỌC & THỰC TIỄN 

- Đóng góp hướng tiếp cận mới trong việc tính toán phát thải 
khí nhà kính phục vụ cho việc quản lý, phát triển các khu công 
nghiệp cũng như toàn thành phố ; 

- Bổ sung tài liệu quan trọng hỗ trợ cơ quan quản lý Nhà 
nước của thành phố có công cụ quản lý về phát thải cacbon trong 
tương lai. Báo cáo đồng thời còn là tài liệu tham khảo cần thiết cho 
các cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học và cộng đồng. 
6. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 

Luận văn bao gồm có 3 chương, với 84 trang, với cấu trúc 
như sau: 

MỞ ĐẦU 
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP 
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ & THẢO LUẬN 
KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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CHƯƠNG 1 
TỔNG QUAN 

1.1. HIỆN TƯỢNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
Sự biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu đang diễn ra ngày 

càng nghiêm trọng, biểu hiện rõ nhất là sự nóng lên của trái đất, là 
băng tan, nước biển dâng cao; là các hiện tượng thời tiết bất thường, 
bão lũ, sóng thần, động đất, hạn hán và giá rét kéo dài… dẫn đến 
thiếu lương thực, thực phẩm, xung đột vũ trang, xuất hiện hàng loạt 
dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm, mất đi sự đa dạng sinh học và 
phá hủy hệ sinh thái. 
1.2. BIỂU HIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM 

Theo kịch bản phát thải trung bình do Bộ tài nguyên và môi 
trường công bố năm 2011, đến cuối thế kỷ 21, nhiệt độ tăng từ 1.9 
đến 3.1oC ở hầu hết khắp diện tích cả nước, nơi có mức tăng cao nhất 
là khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị với mức tăng trên 3.1oC. Một 
phần diện tích Tây Nguyên và Tây Nam Bộ có mức tăng thấp nhất, 
từ 1.6 đến 1.9oC. Bên cạnh việc gia tăng nhiệt độ trung bình, mực 
nước biển dâng cũng ảnh hưởng rất lớn đến các khu vực ven biển 
Việt Nam. Theo kịch bản nước biển dâng 1m, 39% diện tích đồng 
bằng sông Cửu Long, 10% diện tích đồng bằng sông Hồng và trên 
2.5% diện tích các tỉnh ven biển miền Trung có nguy cơ bị ngập. 
Cũng theo kịch bản này, dự đoán 35% dân số thuộc các tỉnh vùng 
đồng bằng sông Cửu Long, 9% dân số vùng đồng bằng sông Hồng và 
Quảng Ninh, 9% dân số các tỉnh ven biển miền Trung bị ảnh hưởng 
trực tiếp. 
1.3. HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH  

Hiệu ứng nhà kính, xuất phát từ effet de serre trong tiếng 
Pháp, được nhà khoa học Jean Baptiste Joseph Fourier sử dụng để 
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mô tả hiệu ứng xảy ra khi năng lượng bức xạ của tia sáng mặt trời, 
xuyên qua các cửa sổ hoặc mái nhà bằng kính, được hấp thụ và phân 
tán trở lại thành nhiệt lượng cho bầu không gian bên trong, dẫn đến 
việc sưởi ấm toàn bộ không gian bên trong chứ không phải chỉ ở 
những chỗ được chiếu sáng. Sau này, hiện tượng này được sử dụng 
để giải thích hiện tượng nóng lên toàn cầu. 

Bức xạ mặt trời đến bề mặt trái đất có hai dạng: (i) Những tia 
bức xạ trực tiếp xuyên thẳng vào khí quyển đến bề mặt trái đất; và 
(ii) Những tia bức xạ do va chạm với các phân tử khí nên bị khuếch 
tán và được gọi là bức xạ khuếch tán. Cả hai loại bức xạ trên có bước 
sóng ngắn (nhỏ hơn 0.76 μm) nên có khả xuyên qua khí quyển đến 
bề mặt trái đất, đượcmặt đất hấp thụ và chuyển hóa thành nhiệt năng, 
làm tăng nhiệt độ lớp không khí. Đồng thời, một phần bức xạ được 
phản xạ từ bề mặt trái đất vào vũ trụ ở dạng sóng dài (bước sóng lớn 
hơn 0.76 μm), được gọi là bức xạ phản hồi của bề mặt trái đất. 

Bản thân khí quyển được đốt nóng lại tỏa nhiệt, một phần 
được bức xạ ra không gian vũ trụ dưới dạng bức xạ hiệu dụng, phần 
còn lại được các phân tử khí, hơi nước, khí cacbonic, hấp thụ và bức 
xạ ngược trở lại mặt đất, phần này được gọi là bức xạ nghịch của khí 
quyển. Bức xạ nghịch thể hiện vai trò của khí quyển trong việc duy 
trì ổn định chế độ nhiệt của bề mặt trái đất. Mối liên hệ giữa bức xạ 
hiệu dung, bức xạ phản hồi và bức xạ nghịch được thể hiện ở công 
thức (1.1). 

   bx
nghich

bx
phanhoi

bx
hieudung qqq −=   (1.1) 

Nhiệt độ trung bình của bề mặt trái đất được quyết định bởi 
sự cân bằng giữa quá trình hấp thụ năng lượng bức xạ mặt trời và 
quá trình phản xạ lượng nhiệt ra ngoài vũ trụ. Khi lượng nhiệt hấp 
thụchiếm ưu thế sẽ làm nhiệt độ trái đất tăng lên. Chính lượng khí 
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nhà kính trong khí quyển sẽ tác dụng như một lớp kính giữ nhiệt 
lượng tỏa ngược vào vũ trụ của trái đất. Những chất khí có khả năng 
cản trở quá trình phản xạ nhiệt từ bề mặt trái đất ra bên ngoài phần 
lớn là hơi nước, khí CO2 và một số khí khác, được gọi chung là khí 
nhà kính như NOx, CH4, CFC. 

Hình 1.17. Liên hệ giữa bức xạ hiệu dụng, bức xạ 
phản hồi & bức xạ nghịch 

1.4. KHÍ NHÀ KÍNH 
Khí nhà kính (Greenhouse gas) là các chất khí làm giảm 

lượng bức xạ từ trái đất thoát ra vũ trụ, do đó làm nóng tầng bên dưới 
khí quyển và trái đất. Các khí nhà kính tham gia vào quá trình cản trở 
bức xạ nhiệt có bên trong khí quyển bao gồm: hơi nước, CO2, NOx, 
CH4, CFC. Theo nghị định thư Kyoto, có 6 chất khí chính gây ra hiệu 
ứng nhà kính, bao gồm: CO2, N2O, CH4, PFCs, HFCs, SF6. Trong đó 
CO2 đóng vai trò qua trọng trong việc gây nên hiện tượng nóng lên 
toàn cầu. 
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1.5. CHỈ SỐ TIỀM NĂNG ẤM LÊN TOÀN CẦU 
Chỉ số tiềm năng gây ấm toàn cầu (Global Warming 

Potential) là giá trị đo lường khả năng của một khí  gây hiệu ứng nhà 
kính hấp thụ nhiệt và làm ấm không khí  trong một thời gian nhất  
định. Đây là một thước đo tương đối, so sánh lượng nhiệt bị giữ lại 
trong không khí bởi một khối lượng nhất định của khí nhà kính với 
lượng nhiệt bị mắc kẹt bởi một chất khí nhà kính chuẩn là CO2. GWP 
thường được tính trong một khoảng thời gian cụ thể, thường được 
20, 100 hoặc 500 năm và được xác định theo công thức (1.2). 

 
 

(1.2.) 

Trong đó: 
GWP (x) là chỉ số làm ấm toàn cầu của chất khí cần xác định 
ax là hiệu quả bức xạ nhiệt của chất khí cần xác định 
ar là hiệu quả bức xạ nhiệt của chất khí chuẩn (CO2) 
x(t) là thời gian phân hủy của chất khí cần xác định trong khí quyển 
r(t) là thời gian phân hủy của chất khí chuẩn (CO2) 
CO2 được chọn làm chất khí chuẩn và có GWP bằng 1. Theo IPCC, 
AR4, chỉ số ấm lên toàn cầu của các chất khí nhà kính được thể hiện 
trong bảng 1.2. 
Bảng 1.2. Chỉ số ấm lên toàn cầu của các chất khí nhà kính 

Chỉ số GWP Chất khí Thời gian 
phân hủy 20 năm 100 năm 

CH4 12,4 86 34 
N2O 121 268 298 
CF4 50.000 4950 7.350 
HFC-134a 13,4 3790 1.550 
CFC-11 45 7020 5.350 
CO2 N/A 1 1 
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1.6. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CÂN BẰNG CACBON 
Phương pháp tính toán theo IPCC 
Phương pháp tính toán theo ISO 14067 
Phương pháp tính toán theo ADEME 

Hình 1.22. Các quy mô tính toán phát thải khí nhà kính 
1.7. CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT GIẤY  

1.7.1. Tình hình sản xuất giấy trên thế giới 
1.7.2. Tình hình sản xuất giấy ở Việt Nam 

1.8. NHÀ MÁY GIẤY TÂN LONG  
Nhà máy giấy Tân Long nằm trên đường số 10, khu công 

nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, được xây dựng và đi vào 
vận hành từ năm 2001, với công suất thiết kế 15.000 tấn sản phẩm 
giấy bìa cacton/năm. 
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CHƯƠNG 2 
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƯỢNG 
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu là nhà máy giấy Tân Long, nằm trên 
đường số 10,khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. Nhà 
máy đi vào hoạt động từ năm 2001 với sản phẩm chính là giấy bìa 
cacton, công suất thiết kế là 15.000 tấn sản phẩm/năm, gồm 4 dây 
chuyền sản xuất được nhập khẩu từ nước ngoài. Vị trí nhà máy được 
thể hiện trong hình 2.1. 

  
Hình 2.1. Bản đồ vị trí nhà máy giấy Tân Long 

Nhà máy giấy Tân Long 
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2.1.2.  Phạm vi nghiên cứu 
  Đề tài tập trung nghiên cứu các hoạt động có khả năng phát 
thải khí nhà kính từ quá trình sản xuất của nhà máy giấy Tân Long - 
thành phố Đà Nẵng, bao gồm hai nhóm:  

- Nhóm thứ nhất liên quan các hoạt động sản xuất chính của 
nhà máy như việc tiêu thụ điện, nhiên liệu, nguyên liệu đầu vào và 
quá trình vận chuyển sản phẩm;  

- Nhóm thứ hai liên quan các hoạt động phụ trợ cho quá trình 
sản xuất như hoạt động của khối văn phòng, di chuyển của cán bộ 
nhân viên, thu gom và xử lý chất thải… 
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin 
a. Phương pháp thu thập số liệu từ tài liệu tham khảo 
b. Phương pháp phỏng vấn cá nhân trực tiếp 
2.2.2. Phương pháp xử lý thông tin 
a. Phương pháp bảng số liệu 
b. Phương pháp biểu đồ, đồ thị 
2.2.3. Các phương pháp tính toán phát thải 
a. Phương pháp của IPCC 
b. Phương pháp Carbon Footprint – ISO 14.067 
c. Phương pháp Bilan Carbon 
d. Lựa chọn phương pháp tính toán 
2.2.4. Tính toán phát thải theo phương pháp Bilan 

carbon 
Phương pháp tính toán cân bằng phát thải cacbon do Cơ 

quan quản lý Năng lượng & Môi trường Pháp công bố được xây 
dựng dựa trên hướng dẫn do Kyoto GHG Protocol và IPCC ban 
hành, có dạng như công thức (2.1) 
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Lượng Cacbon phát thải  ∑
=

=
n

i
ii EFA

1           
(2.1) 

Trong đó: 
Ai: Lượng nguyên, nhiên liệu tiêu thụ phục vụ sản xuất (số 

liệu thực tế tại nhà máy), ví dụ: kWh điện, tấn than, tấn thép, quãng 
đường vận chuyển... 
 EFi: Hệ số phát thải trên một đơn vị tiêu thụ, ví dụ: g equi. 
C/kWh, g equi. C/tấn than, g equi. C/km vận chuyển. 
 

Hình 2.4. Các nguồn phát thải cacbon liên quan 
a. Phát thải từ hoạt động sản xuất chính 

(1) Tiêu thụ điện năng cho quá trình sản xuất 
Lượng cacbon phát thải từ quá trình tiêu thụ điện tại phân xưởng sản 
xuất có thể tính toán tùy theo các trường hợp:  

- Trường hợp 1: Có số liệu thống kê lượng điện sử dụng theo 
thời gian;  

- Trường hợp 2: Có diện tích nhà xưởng. 
Ở đây sử dụng trường hợp 1, tính theo công thức                         (2.2) 
kg equi. Cđiện sản xuất = Ađiện sản xuất x EFđiện x 1,08  (2.2) 
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kg equi. Cđiện sản xuất: Lượng cacbon quy đổi phát sinh từ việc tiêu thụ 
điện năng cho hoạt động sản xuất chính tại nhà máy, [kg equi. C] 
Ađiện sản xuất:Tổng lượng điện tiêu thụ cho các máy móc, thiết bị phục 
vụ sản xuất giấy bìa cacton, [kWh]; 
EFđiện: Hệ số phát thải cacbon tính cho 1kW điện năng tiêu thụ, xác 
định theo cơ sở dữ liệu của Cơ quan năng lượng thế giới 2006, [kg 
equi. C/kWh]. Tại Việt Nam, hệ số phát thải là 0,108 [34]; 
1.08: hệ số tổn thất trên đường dây là 8%. 
(2). Tiêu thụ nhiên liệu cho lò hơi 
             kg equi. Cnhiên liệu = Anhiên liệu  x EFnhiên liệu          (2.3) 
kg equi. Cnhiên liệu: Lượng cacbon quy đổi phát sinh từ việc tiêu thụ 
nhiên liệu tại khu vực lò hơi phục vụ hoạt động sản xuất tại nhà máy, 
[kg equi. C] 
Anhiên liệu: Lượng nhiên liệu tiêu thụ cho lò hơi, [tấn] 
EFnhiên liệu: Hệ số phát thải cacbon tính cho 1 tấn nhiên liệu tiêu thụ, 
[kg equi. C/tấn nhiên liệu]. Hệ số phát thải với nhiên liệu than là 840 
kg equi. C/tấn [7, tr.15]. 
(3). Chế biến giấy bìa cacton tái chế 
kg equi. Cnguyên liệu = Anguyên liệu  x EFnguyên liệu       (2.4) 
kg equi. Cnguyên liệu: Lượng cacbon quy đổi phát sinh từ việc tiêu thụ 
nguyên liệu là giấy bìa cacton tái chế phục vụ sản xuất, [kg equi. C] 
Anguyên liệu: Lượng nguyên liệu tiêu thụ, [tấn] 
EFnguyên liệu: Hệ số phát thải cacbon tính cho 1 tấn nguyên liệu tiêu 
thụ, xác định theo cơ sở dữ liệu của Bilan Carbon 2012, [kg equi. 
C/tấn nhiên liệu]. Hệ số phát thải của tái chế giấy bìa cacton là 290 
[9, tr.25]; 
(4). Vận chuyển hàng hóa 
kg equi. Cvận chuyển = Anhiên liệu tiêu thụ  x EFnhiên liệu  (2.5) 
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kg equi. Cvận chuyển: Lượng cacbon quy đổi phát sinh từ việc vận 
chuyển hàng hóa đến cơ sở tiêu thụ, [kg equi. C]. 
Anhiên liệu tiêu thụ: Lượng nhiên liệu (dầu Diesel) tiêu thụ, [tấn] 
EFnhiên liệu: Hệ số phát thải cacbon tính cho 1 tấn nhiên liệu tiêu thụ, 
xác định theo cơ sở dữ liệu của Bilan Carbon 2012, [kg equi. C/tấn 
nhiên liệu]. Hệ số phát thải ứng với dầu Diesel có giá trị là 950 [8, tr. 
30]. 

b. Phát thải từ các hoạt động phụ trợ 
(1). Hoạt động của khu vực văn phòng  
kg equi. Cvăn phòng  = Ađiện văn phòng  x EFđiện x 1,08                           (2.6) 
kg equi. Cvăn phòng: Lượng cacbon quy đổi phát sinh từ việc tiêu thụ 
điện năng tại khu vực văn phòng, [kg equi. C] 
Ađiện văn phòng: Tổng lượng điện tiêu thụ tại khu vực văn phòng, [kWh]; EFđiện : Hệ số phát thải cacbon tính cho 1kW điện năng tiêu thụ, xác 
định theo cơ sở dữ liệu của Bilan Carbon 2012, [kg equi. C/kWh]. 
Tại Việt Nam, hệ số phát thải là 0.108 [34]; 
1,08: hệ số tổn thất trên đường dây là 8% 
(2). Di chuyển của cán bộ nhân viên  
kg equi. Cdi chuyển  = Aphương tiện  x EFphương tiện x Ldi chuyển                 (2.7) 
kg equi. Cdi chuyển: Lượng cacbon quy đổi phát sinh từ việc di chuyển 
của cán bộ nhân viên của nhà máy, [kg equi. C] 
Aphương tiện: Tổng số phương tiện di chuyển của cán bộ nhân viên, [chiếc]; 
Ldi chuyển: Tổng quãng đường di chuyển của cán bộ nhân viên, [km] 
EFphương tiện: Hệ số phát thải cacbon tính cho phương tiện di chuyển 
1km với vận tốc trung bình 40km/h, là 0,026 với xe có dung tích xy 
lanh 50cc; 0,043 đối với xe có dung tích xi lanh nhỏ hơn 125cc, 
0,049 đối với xe có dung tích xy lanh lớn hơn 125cc [8, tr.24]. 
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(3). Xử lý chất thải 
Ø Nước thải 

kg equi. Cnước thải  = MBOD  x EFnướcthải                              (2.8) 
kg equi. Cnước thải: Lượng cacbon quy đổi phát sinh từ nước thải nhà 
máy, [kg equi. C] 
MBOD: Tải lượng chất hữu cơ tính theo BOD của nước thải, [kg BOD]; 
EFnướcthải: Hệ số phát thải cacbon tính cho 1kg BOD nước thải [kg 
equi. C/kg BOD], có giá trị là 1,704 [10, tr. 24]. 
Ø Chất thải rắn tái chế 

kg equi. CCTR tái chế  = ACTR tái chế  x EFCTR tái chế                  (2.9) 
kg equi. CCTR tái chế: Lượng cacbon quy đổi phát sinh từ việc tái chế 
chất thải rắn, [kg equi. C] 
ACTR tái chế: Lượng chất thải rắn phát sinh tại nhà máy được phân loại, 
thu gom để tái chế, [tấn]; EFCTR tái chế : Hệ số phát thải cacbon khi tái chế chất thải rắn [kg equi. 
C/tấn], có giá trị là 5 đối với giấy bìa cacton [10, tr. 16]. 
Ø Chất thải rắn chôn lấp 

kg equi. CCTR chôn lấp  = ACTR chôn lấp  x EFCTR chôn lấp          (2.10) 
kg equi. CCTR chôn lấp: Lượng cacbon quy đổi phát sinh từ việc xử lý 
chất thải rắn theo phương pháp chôn lấp, [kg equi. C]. 
ACTR chôn lấp: Lượng chất thải rắn phát sinh tại nhà máy được thu gom, 
vận chuyển lên khu xử lý để chôn lấp, [tấn]; 
EFCTR chôn lấp: Hệ số phát thải cacbon khi xử lý chất thải rắn bằng 
phương pháp chôn lấp [kg equi. C/tấn], có giá trị là 42 đối với rác 
thải sinh hoạt [10, tr. 17] 
Ø Chất thải rắn nguy hại 

kg equi. CCTR nguy hại  = ACTR nguy hại  x EFCTR nguy hại                       (2.11) 
kg equi. CCTR nguy hại: Phát thải cacbon quy đổi từ quá trình xử lý chất 
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thải nguy hại, [kg equi.C] 
ACTR nguy hại: Lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh tại nhà máy được 
thu gom, vận chuyển lên khu xử lý, [tấn]; 
EFCTR nguy hại: Hệ số phát thải cacbon khi xử lý chất thải rắn nguy hại 
[kg equi. C/tấn], có giá trị là 34 [10, tr. 22]. 
(4). Tiêu thụ và thải bỏ sản phẩm giấy bìa cacton 
kg equi. CTiêu thụ  = ATiêu thụ  x EFTiêu thụ                                       (2.12) 

kg equi. CTiêu thụ: Phát thải cacbon quy đổi từ quá trình tiêu thụ và thải 
bỏ sản phẩm, [kg equi.C] 
ATiêu thụ: Lượng sản phẩm bán ra thị trường, [tấn]; 
EFTiêu thụ: Hệ số phát thải cacbon trong quá trình tiêu thụ và thải bỏ 
sản phẩm [kg equi. C/tấn], có giá trị là 5 đối với bìa cacton [11, tr.4]. 

2.2.5. Phương pháp so sánh 
2.3.  NỘI DUNG THỰC HIỆN 

2.3.1. Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tại nhà máy 
a. Thu thập thông tin 
b. Khảo sát, điều tra hiện trạng sản xuất tại nhà máy 
2.3.2. Tính toán cân bằng cacbon 
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CHƯƠNG 3 
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. KHẢO SÁT, THU THẬP SỐ LIỆU 
3.1.1. Khảo sát nhà máy  

Hình 3.1. Phân khu chức năng nhà máy giấy Tân Long 

Hình 3.2. Quy trình công nghệ sản xuất giấy tại nhà máy 



  

 

16 

 

 

Hình 3.3. Nguyên liệu được tập kết tại nhà máy 

Hình 3.4. Công đoạn nghiền giấy vụn 

Hình 3.5. Dây chuyền xeo giấy bên trong nhà máy 
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3.1.2. Thu thập số liệu 

Hình 3.9. Đồ thị biểu diễn công suất nhà máy theo thời gian 

Hình 3.10. Đồ thị biểu diễn lượng nguyên liệu theo thời gian 

Hình 3.11. Đồ thị biểu diễn lượng than sử dụng theo thời gian 
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Hình 3.12. Đồ thị biểu diễn lượng điện sản xuất theo thời gian 
3.2. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG CACBON 

3.2.1. Từ hoạt động sản xuất chính 

Hình 3.13. Đồ thị biểu diễn phát thải cacbon quy đổi của hoạt 
động sản xuất chính từ nhà máy giấy Tân Long 

Nhận xét: 
- Lượng phát thải cacbon quy đổi từ hoạt động sản xuất 

chính có giá trị trung bình khoảng  9.653 tấn/năm. 
- Phát thải cacbon quy đổi từ hoạt động sản xuất chính của 

nhà máy chủ yếu từ việc sử dụng nhiên liệu (than), chiếm 40,77% và 
chế biến nguyên liệu (tái chế giấy bìa)chiếm 52,49%; 
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- Phát thải từ quá trình vận chuyển hàng hóa chiếm rất ít, 0,23% 
trong tổng lượng phát thải từ quá trình sản xuất chính. 

3.2.2. Từ các hoạt động sản xuất phụ & phụ trợ 

Hình 3.14. Đồ thị biểu diễn lượng phát thải từ hoạt động phụ & 
phụ trợ 

Nhận xét: 
- Lượng phát thải từ hoạt động phụ và phụ trợ trung bình 

khoảng 0,181 tấn/năm, tương đương 1,84% so với lượng phát thải từ 
hoạt động sản xuất chính; 

- Phát thải từ hoạt động phụ và phụ trợ chủ yếu từ quá trình 
xử lý chất thải và quá trình tiêu thụ, thải bỏ sản phẩm, tương ứng 
46.08%  và 37,76%. 
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Hình 3.17. Đồ thị biểu diễn phát thải cacbon trung bình của  
nhà máy 

Nhận xét: 
- Tổng lượng phát thải Cacbon của nhà máy trung bình hàng 

năm gần 9.650 tấn Cacbon. 
- Phát thải cacbon quy đổi từ hoạt động chế biến nguyên liệu 

(giấy phế liệu) và tiêu thụ nhiên liệu (than cám) đóng góp chính 
trong lượng phát thải khí nhà kính của nhà máy, khoảng 92%. 

- Tiềm năng giảm thiểu phát thải khí nhà kính tại nhà máy có 
thể thực hiện được thông qua việc thay đổi nhiên liệu thân thiện với 
môi trường. 

3.2.4. Hệ số phát thải CO2 
Hệ số phát thải CO2 tính cho 1 tấn sản phẩm của nhà máy 

giấy Tân Long được xác định theo công thức 3.2. 
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Hình 3.18. Phát thải CO2 trên 1 tấn sản phẩm giấy 

Hình 3.19. So sánh hệ số phát thải CO2 của giấy cacton từ các 
nghiên cứu 

Hệ số phát thải CO2 quy đổi trung bình cho việc sản xuất 1 
tấn giấy bìa cacton từ gỗ là 3.898 kg equi. CO2/tấn sản phẩm, và có 
giá trị là 1.833 kg equi. CO2/tấn sản phẩm ứng với quá trình tái chế 
giấy phế liệu [33]. Theo Cơ quan bảo vệ môi sinh Hoa Kỳ (EPA) thì 
hệ số phát thải CO2 của 1 tấn giấy tái chế có giá trị trung bình 
khoảng 2.017 kg equi. CO2 [35]. Các nghiên cứu trong chương trình 
xây dựng cơ sở dữ liệu cho vòng đời sản phẩm giấy bìa cacton tại 
Châu Âu năm 2006 đề xuất sản phẩm giấy tái chế là sản phẩm thân 
thiện với môi trường có hệ số phát thải là 500 kg equi. CO2  [14].  
Theo nghiên cứu của E.D. Gemechu và Sirkka Koskela, hệ số phát 
thải quy đổi của 1 tấn giấy bìa cacton có giá trị trung bình khoảng 
1.060 kg equi. CO2/tấn sản phẩm [13, tr 336 – 344], [22, tr. 83 – 90].  
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Hệ số phát thải tính cho 1 đơn vị sản phẩm của nhà máy giấy 
Tân Long cao hơn so với giá trị trung bình chung của thế giới. 
Nguyên nhân có thể do: (i) Dây chuyền sản xuất còn lạc hậu, thủ 
công, hiệu suất tái chế chưa cao, (ii) nhiên liệu tiêu thụ cho lò hơi 
cấp nhiệt là nhiên liệu hóa thạch (than cám). 
3.3. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN GIẢM THIỂU PHÁT THẢI 
CACBON 

Để sản xuất 1 tấn giấy, nhà máy tiêu thụ 0,35 tấn than, tương 
đương lượng nhiệt: 

 
Nếu thay thế than bằng sinh khối từ phế phẩm nông nghiệp 

(củi trấu) với nhiệt trị thấp công tác là 23,45 GJ/tấn nhiên liệu,thì 
lượng củi trấu cần: 

Lượng cacbon phát thải quy đổi từ quá trình đốt cháy 0,437 tấn củi 
trấu:  

Hình 3.20. So sánh hệ số phát thải CO2 của giấy cacton từ các 
nghiên cứu 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
KẾT LUẬN 

Đề tài đã khảo sát hiện trạng sản xuất tại nhà máy giấy Tân 
Long, xác định và tính toán cân bằng cacbon từ các nguồn phát thải 
trong hoạt động sản xuất của nhà máy, qua đó xác định hệ số phát 
thải CO2 quy đổi trên 1 đơn vị sản phẩm. Từ các kết quả nghiên cứu 
thu được, có thể rút ra các kết luận sau: 

1. Các nguồn phát thải khí nhà kính trong quá trình hoạt 
động của nhà máy giấy Tân Long bao gồm: quá trình chế biến 
nguyên liệu (giấy bìa phế liệu), sử dụng điện cho sản xuất, sử dụng 
nhiên liệu (than) cấp cho lò hơi, quá trình vận chuyển hàng hóa (giấy 
bìa cacton thành phẩm), hoạt động của khối văn phòng, di chuyển 
của cán bộ nhân viên, xử lý chất thải, tiêu thụ và thải bỏ sản phẩm. 

2. Hoạt động sản xuất của nhà máy hàng năm phát thải một 
lượng khí nhà kính tương đương 9.900 tấn cacbon quy đổi. Trong đó, 
nguồn phát thải chính là quá trình sử dụng nhiên liệu (than) cấp nhiệt 
cho lò hơi, chiếm 40% và quá trình chế biến nguyên liệu (giấy bìa 
phế liệu) chiếm 51.51%. 

3. Hệ số phát thải cacbon quy đổi trên một đơn vị sản phẩm 
là 2.663 kg equi. CO2/tấn giấy bìa, cao hơn 1.44 lần so với giá trị 
trung bình của ADEME đề xuất là 1.833 kg equi. CO2/tấn giấy bìa 
cacton. 

4. Trong trường hợp nhà máy thay đổi nhiên liệu cấp cho lò 
đốt từ than sang phế phẩm nông nghiệp (củi trấu) thì hệ số phát thải 
cacbon quy đổi sẽ giảm xuống còn 1.606 kg equi. CO2/tấn sản phẩm, 
thấp hơn giá trị trung bình do ADEME và EPA đề xuất, tạo cơ hội để 
cung cấp sản phẩm đến các công ty nước ngoài có yêu cầu về chất 
lượng sản phẩm phát thải ít CO2. Khi thay đổi nhiên liệu từ than sang 
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củi trấu, hàng năm, nhà máy sẽ cắt giảm được khoảng 3.930 tấn 
cacbon quy đổi. Đây là hướng chuyển đổi hoàn toàn khả thi và phù 
hợp với định hướng của thành phố trong việc cắt giảm phát thải khí 
nhà kính, hướng đến thành phố môi trường trong năm 2020. 
KIẾN NGHỊ 

1. Nhà máy giấy Tân Long xem xét, lên phương án chuyển 
đổi nhiên liệu sử dụng cho khu vực lò hơi cấp nhiệt phục vụ quá 
trình xeo giấy. Nhiên liệu thay thế được đề xuất ở đây là sinh khối từ 
phế phẩm nông nghiệp (củi trấu), có nhiệt trị thấp công tác là 
23.45GJ/tấn, hệ số phát thải cacbon quy đổi là 4kg equi. C/tấn. 

2. Với kết quả tính toán của đề tài, nhà máy giấy Tân Long 
có thể lập hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi về việc đầu tư nâng cấp dây 
chuyền công nghệ sản xuất theo hướng giảm thiểu phát thải, nhằm 
hướng đến mở rộng thị trường cung ứng tại các công ty nước ngoài. 

3. Tiếp tục nghiên cứu, thu thập dữ liệu liên quan đến các 
nguồn phát sinh khí nhà kính để tăng độ chính xác kết quả tính toán 
phát thải. 


