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LỜI NÓI ĐẦU
Ô nhiễm môi trường đã trở thành một vấn đề không chỉ của một quốc gia, một khu vực mà là mối
quan tâm chung của toàn nhân loại. Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới
đã dẫn đến những tác động to lớn với môi trường, làm ảnh hưởng đến sự tồn tại lâu dài của thiên nhiên
và cả loài người. Đó là sự biến đổi của khí hậu - nóng lên toàn cầu, sự suy giảm tầng ôzôn và mưa
axít… đặc biệt là ô nhiễm không khí do ô tô và các sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp này gây ra.
Vì thế, giải pháp hàng đầu để cải thiện chất lượng không khí chính là việc tăng cường sử dụng các sản
phẩm có công nghệ thân thiện với môi trường trong ngành công nghiệp ô tô nói riêng và nhiều ngành
khác trên thế giới nói chung. Thấu hiểu được tầm quan trọng của việc sử dụng các sản phẩm, công
nghệ an toàn với môi trường, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại hóa dầu Việt Nam
(VNPETRO) phối hợp với Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM tổ chức hội thảo khoa học với
chủ đề: “Thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường ngành công nghiệp ô tô Việt Nam”. Hội thảo
là cầu nối để các chuyên gia, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp thảo luận các ý tưởng về những giải
pháp bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội giúp kết nối các doanh nghiệp trong ngành
ô tô đến để tìm hiểu và trải nghiệm các sản phẩm có công nghệ “xanh”. Cuối cùng, hội thảo cũng là
một lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi cá nhân, nhà trường, doanh nghiệp,.. trong việc nâng cao ý
thức bảo vệ môi trường.
Ban biên tập cảm ơn sự tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm của các tác giả, các thành viên Khoa
Động Lực – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM đã giúp đỡ trong việc ấn hành tuyển tập kỷ yếu
của hội thảo.
Do điều kiện thời gian và trình độ, chắc chắn Tuyển tập này còn nhiều thiếu sót, rất mong nhận
được sự lượng thứ và ý kiến đóng góp của bạn đọc.
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Tóm tắt:
Hệ thống tuần hoàn khí thải EGR (Exhaust Gas Recirculation) được phát minh vào đầu những năm
1970 với mong muốn giảm thiểu lượng khí thải độc hại gây ô nhiễm môi trường của xe ô tô. Ngày nay,
dù không còn phổ biến như bộ trung hòa khí thải bằng xúc tác, hệ thống EGR vẫn là công nghệ giảm
nồng độ khí độc NOx trong khí thải ô tô hữu hiệu. Khi nhiệt độ của quá trình cháy của động cơ lên đến
trên 1600°C hoặc 2912°F thì khí Nitơ trong không khí sẽ kết hợp với Oxi để tạo nên những Oxyde Nitơ
(NOx) khác nhau như NO, NO2, N2O, N2O5… Vì vậy, cách tốt nhất để giảm lượng NOx là làm giảm
nhiệt độ trong động cơ. Để làm giảm nhiệt độ buồng đốt xuống, ta có thể thực hiện bằng cách dùng
một hệ thống để đưa một luồng khí thải nhất định trở lại buồng đốt, hệ thống này được gọi là hệ thống
tuần hoàn khí thải (EGR).
Từ khóa: Hệ thống tuần hoàn khí thải, Exhaust Gas Recirculation, EGR, giảm nồng độ khí độc NOx.
1. GIỚI THIỆU:
Tuần hoàn khí thải (EGR) là công nghệ
kiểm soát khí thải cho phép giảm đáng kể
lượng khí thải NOx từ hầu hết các loại động
cơ. Mặc dù việc áp dụng EGR để giảm NOx là
lý do phổ biến nhất để áp dụng EGR cho các
động cơ thương mại hiện đại, nhưng ứng dụng
tiềm năng của nó cũng mở rộng cho các mục
đích khác. Một số trong số đó bao gồm: tạo ra
khả năng chống kích nổ và giảm nhu cầu làm
giàu nhiên liệu tải cao trong động cơ SI, hỗ trợ
quá trình hóa hơi của nhiên liệu lỏng trong động
cơ SI [1] , như một yếu tố hỗ trợ cho động cơ
diesel chu trình kín [2] [3], để cải thiện chất
lượng đánh lửa của nhiên liệu khó bắt lửa trong
động cơ diesel [4] hoặc để cải thiện hiệu suất
của xúc tác SCR [5] [6].
Trong khi việc giảm NOx đã được báo
cáo với EGR ngay từ năm 1940 [7], các thí
nghiệm động cơ đầu tiên để điều tra khả năng
giảm NOx của EGR dường như đã được thực
hiện vào cuối những năm 1950 trong động cơ
SI [8]. Vào những năm 1970, EGR đã được coi
là một biện pháp kiểm soát NOx cho động cơ
diesel một cách nghiêm túc [9] [10].
Từ năm 1972 đến cuối những năm 1980,
EGR thường được sử dụng để kiểm soát NOx
trong động cơ ô tô chở khách và xe tải hạng
nhẹ chạy bằng xăng ở Bắc Mỹ. Sau đầu những
năm 1990, một số ứng dụng sử dụng nhiên liệu
xăng có thể phân phối với EGR. Sau ứng dụng
xăng ban đầu, EGR cũng được giới thiệu cho

xe du lịch chạy bằng động cơ diesel và xe tải
hạng nhẹ và sau đó là động cơ diesel hạng
nặng. Mặc dù đã có những ứng dụng cho động
cơ diesel hạng nặng từ những năm 1970,
nhưng phải đến đầu những năm 2000, EGR
làm mát bằng máy mới trở nên rất phổ biến
trong các động cơ diesel hạng nặng ở Bắc Mỹ
[11]. Chính ứng dụng với động cơ hạng nặng
này đã thu hút sự chú ý nhiều nhất đến EGR,
do những thách thức kỹ thuật khó hơn so với
các ứng dụng trên động cơ hạng nhẹ trước đó.
Sau năm 2010, việc áp dụng EGR vào động cơ
xăng đã được mở rộng – không phải để kiểm
soát NOx mà cho mục đích tiết kiệm nhiên liệu.
Nó không chỉ được áp dụng cho động cơ xăng
hạng nhẹ mà xăng hạng nặng, khí đốt tự nhiên
và động cơ chạy bằng nhiên liệu propan. Đối
với động cơ SI, EGR có thể giảm tổn thất bơm,
cải thiện hiệu suất đốt cháy, cải thiện khả năng
chịu va đập và giảm nhu cầu làm giàu nhiên liệu
[12]. Một ứng dụng tiềm năng không giảm NOx
EGR cho động cơ diesel hiện đại là kết hợp nó
với các biện pháp kiểm soát động cơ khác để
tăng nhiệt độ khí thải và tạo điều kiện tái tạo các
bộ lọc hạt diesel [13] .
Tại vòng tua cao hơn thì lượng khí cần
nhiều hơn, các van tuần hoàn sẽ tùy theo tua
động cơ và tải sẽ được điều chỉnh để mang lại
hiệu suất cao nhất.
Ngoài ra việc tái tuần hoàn như vậy cho
phép đốt triệt để nhiên liệu giảm thiểu sự ô
nhiễm môi trường.
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Trong động cơ đốt trong , tuần hoàn khí
thải ( EGR ) là một oxit nitơ ( NOx) kỹ thuật giảm
phát thải được sử dụng trong động cơ xăng,
diesel và một số động cơ hydro.
2. GIẢI PHÁP GIẢM NOx TRÊN ĐỘNG CƠ
2.1. GIẢM NOx

Hình 01: Ảnh hưởng của tỷ lệ EGR đến việc
giảm NOx ở các tải động cơ khác nhau
Ảnh hưởng của tỷ lệ EGR đối với việc
giảm NOx ở các tải động cơ khác nhau ở điều
kiện tốc độ trung bình được minh họa trong
( Hình 1). Dưới tất cả các tải, lượng NOx giảm
khi tốc độ EGR tăng. Biểu đồ cũng cho thấy
rằng hiệu quả giảm NOx ở một tỷ lệ EGR nhất
định tăng lên khi tải động cơ trở nên cao hơn
[17] .
Sự phụ thuộc vào tải này phần lớn có thể
được giải thích bởi các thành phần khí thải khác
nhau và do đó sự khác biệt về hiệu ứng pha
loãng ở các tải khác nhau. Khi mức giảm NOx
đối với các tải khác nhau được vẽ biểu đồ dựa
trên ôxy của đường ống nạp (Hình 1), tất cả các
điểm đều nằm trên cùng một đường cong. Điều
này có nghĩa là một mức giảm NOx nhất định
sẽ yêu cầu ít EGR hơn ở tải cao hơn ở tải thấp.

Hình 02: Mối quan hệ giữa oxy đường ống
nạp và giảm NOx
Nhiệt độ của EGR có thể ảnh hưởng đến
nhiệt độ hỗn hợp khí nạp và do đó phát thải
NOx. Làm mát EGR sẽ làm tăng thời hạn chênh
lệch nhiệt độ trong phương trình hấp thụ nhiệt
cho EGR, Công thức (1), tăng khả năng hấp thụ
nhiệt và giảm hơn nữa NOx.
ΔQ = Δm0 · Cp · ΔT (1)

Trong đó:
ΔQ - Độ tăng hấp thụ nhiệt của các khí
không phản ứng;
Δm0 - Độ tăng khối lượng trong xilanh;
Cp - Nhiệt dung riêng ở áp suất không
đổi;
ΔT - Hiệu số giữa nhiệt độ cháy và nhiệt
độ EGR.
2.2. GIẢI PHÁP VỀ HỆ THỐNG EGR
DÙNG CHO ĐỘNG CƠ
Khi máy lạnh , cửa J và M của TVSV
được nối với nhau nên khí có thể đi từ J đến M
qua TVSV . Do đó áp suất khí quyển được dẫn
vào từ của J của TVSV qua cửa M và van một
chiều đến phần trên van EGR , giữ cho van một
chiều vẫn mở .

Hình 03: Hệ thống EGR tại chế độ
động cơ lạnh
Do động cơ ấm (nhiệt độ nước làm mát
trên 56oC), các cửa K và M của TVSV thông với
nhau và độ chân không ống góp nạp tác dụng
lên van một chiều làm van một chiều đóng .Tại
thời điểm này, do cửa B và cửa EGR nằm trên
cánh bướm ga nên chân không của ống góp
nạp không đi qua được EGR và cửa “R” của
EGR vì vậy van vẫn đóng và khí xả không được
tuần hoàn lại.

Hình 04: Hệ thống EGR tại chế độ
động cơ ấm
3. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN EGR
Trong giai đoạn thiết kế động cơ, chiến
lược điều khiển EGR phải được phát triển để
không chỉ đáp ứng các mục tiêu giảm NOx mà
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còn để đảm bảo lượng khí thải PM đáp ứng các
mục tiêu thiết kế, sao cho mức tiêu thụ nhiên
liệu không tăng quá mức và hiệu suất của xe
đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng. Trong
hầu hết các động cơ diesel hiện đại, chỉ cần
kiểm soát lượng EGR chảy đến buồng đốt là
không đủ; thay vào đó, chiến lược điều khiển
EGR phải phù hợp và hoạt động tốt với toàn bộ
hệ thống quản lý động cơ. Vì EGR có thể ảnh
hưởng đến sự sẵn có của oxy cho quá trình đốt
cháy, các chiến lược kiểm soát EGR thường có
nhiệm vụ với hai mục tiêu quan trọng:
(1) Đảm bảo rằng tỷ lệ không khí trên
nhiên liệu (A/F) phù hợp ở tất cả các điều kiện
vận hành của động cơ để đáp ứng các mục tiêu
về hiệu suất và khí thải;
(2) Tổng khối lượng oxy bị giữ lại trong xi
lanh là phù hợp với lượng phun nhiên liệu. Do
đó hệ thống điều khiển EGR là một bộ phận cấu
thành của hệ thống quản lý không khí.

Hình 4: Hệ thống HPL EGR cho động cơ
diesel công suất trung bình [18]
Kiểm soát các Hệ thống HPL EGR.
Trong bài báo này, chúng tôi tập trung vào các
chiến lược điều khiển điển hình cho hệ thống
EGR vòng áp suất cao. [Hình 1] cho thấy các
thành phần cơ bản của hệ thống quản lý không
khí của động cơ diesel hiện đại, bao gồm các
cảm biến, với hệ thống HPL EGR [14]. Sự sắp
xếp phần cứng này sẽ là điển hình cho nhiều
ứng dụng động cơ diesel hạng nhẹ và hạng
trung hiện đại. Không khí đầu vào đi qua bộ lọc
không khí và cảm biến lưu lượng khí khối lượng
trước khi đi vào máy nén tăng áp. Sau đó,
không khí nén được làm mát bằng bộ làm mát
không khí và trộn với khí EGR được làm mát.
Trạng thái của hỗn hợp không khí / EGR được
nén và làm nóng này được cảm nhận bởi cảm
biến MAT (nhiệt độ không khí trong ống nạp) và
MAP (áp suất tuyệt đối của ống nạp) ngay
trước khi nó đi vào xi lanh. Áp suất khí thải
được đo bằng cảm biến áp suất ngược khí thải
(EBP) trước khi thoát ra ngoài qua bộ tăng áp.
Trong ví dụ này, Đối với các xe hạng nặng, hệ
thống quản lý không khí cho động cơ có HPL
EGR sẽ tương tự; sự khác biệt chính là một

cảm biến lưu lượng không khí sẽ không được
sử dụng.
Cảm biến: Để điều khiển EGR với độ
chính xác và độ chính xác cần thiết, cần phải
có các tín hiệu từ nhiều loại cảm biến như trong
Hình 1. Có thể sử dụng cảm biến thực đo các
thông số chung như nhiệt độ, áp suất và lưu
lượng hoặc cảm biến giả lập . Một số cảm biến
phổ biến được sử dụng để điều khiển EGR bao
gồm:
Cảm biến nhiệt độ: Nhiệt độ đường ống
nạp và nhiệt độ EGR có thể được đo bằng các
cảm biến nhiệt độ thường có sẵn. Nếu động cơ
được trang bị đồng hồ đo lưu lượng khí khối,
nó thường kết hợp một cảm biến nhiệt độ có
thể cung cấp phép đo nhiệt độ khí nạp trước
máy nén. Trong phạm vi nhiệt độ từ -50°C đến
150°C, cảm biến vi mạch silicon thường được
sử dụng trong khi đối với nhiệt độ lên đến
1000°C, cảm biến loại nhiệt điện trở có sẵn.
Cảm biến ảo cũng có thể được sử dụng để ước
tính nhiệt độ ở những vị trí đặc biệt khó khăn
như ở đầu vào tuabin [15]
Cảm biến áp suất: Nhiều ứng dụng điều
khiển EGR yêu cầu áp suất ống nạp và ống xả,
áp suất khí quyển và giảm áp suất van EGR.
Cảm biến áp suất vi cơ Piezoresistive rất phổ
biến cho các ứng dụng này.
Cảm biến lưu lượng: Một số thông số
dòng chảy rất quan trọng đối với việc kiểm soát
EGR.
Lưu lượng khí nạp tại đầu vào máy nén
có thể được đo bằng cảm biến khối lượng
không khí (MAF) — các cảm biến này có thể sử
dụng phần tử cảm biến loại dây nóng, màng
nóng hoặc màng mỏng. Các thiết kế hiện đại có
thể phát hiện hướng dòng chảy để tính toán
chính xác sự đảo ngược dòng chảy. Những
cảm biến này phổ biến cho các ứng dụng nhẹ
và trung bình. Tuy nhiên, có những thách thức
khi sử dụng chúng trong các ứng dụng nặng,
bao gồm cả độ bền không đủ. Hầu hết các cảm
biến MAF cũng tích hợp một cảm biến nhiệt độ
không khí.
Lưu lượng EGR có thể được đo bằng
cảm biến lưu lượng hoặc cảm biến giả lập sử
dụng vị trí van EGR và giảm áp suất làm đầu
vào. Đồng hồ đo lưu lượng kiểu Venturi cũng
như các tấm lỗ đã được sử dụng để đo lưu
lượng EGR trực tiếp. Các thiết kế dựa trên
phương pháp đo gió bằng phim nóng cũng đã
được phát triển [16]
Lưu lượng nạp từ đường ống nạp vào xi
lanh có thể được xác định bằng một cảm biến
ảo dựa trên phương pháp tiếp cận tốc độ/mật
độ.
Cảm biến vị trí Van EGR và cảm biến vị
trí cánh tuabin hình học biến đổi cũng là những
tín hiệu hệ thống quan trọng có thể được yêu
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cầu để điều khiển EGR. Cảm biến vị trí van
EGR có thể dựa trên nhiều nguyên tắc khác
nhau bao gồm chiết áp và cảm biến Hall Effect.
Cảm biến thành phần khí : Cảm biến Oxy
khí thải (EGO) và NOx cũng có thể phục vụ một
chức năng hữu ích trong việc kiểm soát EGR
trong động cơ diesel. Động cơ diesel hoạt động
với không khí dư thừa do đó cảm biến EGO loại
chuyển mạch cho các ứng dụng xăng đo phân
tử không được sử dụng phổ biến. Cảm biến
EGO phạm vi rộng sử dụng chất điện phân rắn
ZrO2 và chuẩn độ điện hóa bơm oxy để đo tỷ lệ
không khí-nhiên liệu trên một phạm vi rộng.
Cảm biến để đo NOx cũng tương tự nhưng bao
gồm các tính năng bổ sung để đầu tiên loại bỏ
O2 dư thừa , sau đó phân tách NOx thành N2
và O2 và sau đó bơm O2 thu được .
4. KẾT LUẬN
Bài báo tổng hợp được các nghiên cứu
trên thế giới về hệ thống kiểm soát khí thải
EGR, phân tích được hoạt động cơ bản của hệ
thống và hệ thống điều khiển thích hợp. Nghiên
cứu là cơ sở cho thiết kế bộ điều khiển và ứng
dụng trên mô hình thực tế.
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Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO KHÍ THẢI Ô TÔ VÀ GIẢI PHÁP SỬ
DỤNG BỘ XÚC TÁC
K.S NGUYỄN MINH THÁI
Giảng viên Khoa Động lực, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
390 Hoàng Văn Thụ , P. 4, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Email: nguyenminhthai@lttc.edu.vn
Tóm tắt:
Lượng phát thải các chất ô nhiễm từ các phương tiện giao thông nhìn chung là chưa cao nhưng số
lượng phương tiện giao thông trên đường ngày càng tăng do đó ô nhiễm môi trường cũng ngày càng
gia tăng. Khoảng 35% CO, 30% HC và 25% NOx thải vào khí quyển là từ lĩnh vực giao thông vận tải.
Các chất ô nhiễm này có ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe con người. Khí thải từ các
phương tiện giao thông thường phụ thuộc vào tỷ lệ không khí - nhiên liệu (A/F). Các kỹ thuật kiểm soát
phát thải khí thải là cải tiến động cơ, tiền xử lý nhiên liệu, phụ gia nhiên liệu, hệ thống tuần hoàn khí
thải (EGR), thông gió hộp trục khuỷu (PCV) và ứng dụng bộ chuyển đổi xúc tác. Bộ chuyển đổi xúc tác
là một thiết bị chuyển đổi các chất ô nhiễm khí thải độc hại hơn thành các chất ô nhiễm ít độc hại hơn.
Có nhiều loại chất xúc tác khác nhau được sử dụng trong xử lý khí thải ô tô như chất xúc tác kim loại
quý và kim loại cơ bản.
Keywords: Khí thải ô tô, Xúc tác, Catalyst.
1. Thực trạng.
Nguồn ô nhiễm chính tạo ra từ động cơ đốt
trong là carbon monoxide (CO), hydrocacbon
(HC), oxit nitric (NOx) và một lượng nhỏ oxit lưu
huỳnh (SOx), chì (Pb) và vật chất dạng hạt. Động
cơ đốt trong được vận hành bởi sự đốt cháy nhiên
liệu hóa thạch. Khí thải từ các phương tiện giao
thông là nguyên nhân gây ra hai phần ba ô nhiễm
không khí trong khu vực đô thị. Ô nhiễm từ khí thải
ô tô là một trong những vấn đề lớn của hầu hết
các quốc gia thế giới.
Quá trình cháy lý tưởng của hỗn hợp
hydrocarbon với không khí chỉ sinh ra CO2, H2O,
và N2. Tuy nhiên do sự không đồng nhất của hỗn
hợp, cũng như tính chất phức tạp của hiện tượng
lý hoá diễn ra trong quá trình cháy nên trong khí
xả động cơ đốt trong luôn có chứa một hàm lượng
đáng kể các chất độc hại như:
- Oxit nitơ: NO, NO2, N2O gọi chung là NOx.
- Monoxide cacbon: CO - Hydrocarbua
chưa cháy: HC
- Bồ hóng, muội than
- Chì: Pb
- Lưu huỳnh: S
Những chất như lưu huỳnh, chì và các chất
phụ gia trong nhiên liệu cũng có ảnh hưởng đến
thành phần các chất ô nhiễm trong sản phẩm
cháy. Một trong những thông số có tính tổng quát
ảnh hưởng đến mức độ phát sinh ô nhiễm của

động cơ là hệ số dư lượng không khí. Hình 1 trình
bày một cách

Hình 1: Biến thiên nồng độ các chất ô nhiễm

theo hệ số dư lượng không khí
Tác hại của các chất ô nhiễm do động cơ đốt
trong gây ra
Đối với con người
CO ngăn cản sự dịch chuyển của hồng cầu
trong máu, làm cho các bộ phận của cơ thể bị thiếu
oxy. Nạn nhân bị tử vong khi 70% số hồng cầu bị
khống chế (khi nồng độ CO trong không khí >1000
ppm). Ở nồng độ thấp hơn, CO cũng có thể gây
nguy hại lâu dài với con người. Khi 20% hồng cầu
bị khống chế, nạn nhân bị nhức đầu, chóng mặt và
buồn nôn. Khi 50% hồng cầu bị khống chế, não bộ
con người bị ảnh hưởng mạnh. Tuy nhiên CO là
chất trung gian quan trọng trong quá trình oxy hoá
cacbon thành cacbonic, khí cacbonic thông qua
quang hợp tạo ra oxy.
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NO2 là chất khó hoà tan, do đó nó có thể theo
đường hô hấp đi vào phổi gây viêm và hủy hoại
các tế bào của cơ quan hô hấp. Nạn nhân bị mất
ngủ, ho, khó thở.
HC gây tác hại đến con người chủ yếu là các
HC thơm. Khi nồng độ của các HC thơm lớn hơn
40 ppm gây ra bệnh ung thư máu. Khi nồng độ lớn
hơn 1 [g/cm3] gây rối loạn hệ thần kinh. Ngoài ra,
HC cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh về gan.
SO2 là một chất háo nước, do vậy SO2 rất dễ
hòa tan vào nước mũi, sau đó oxy hoá thành
H2SO4 rồi đi theo đường hô hấp vào trong phổi.
Ngoài ra SO2 còn làm giảm khả năng đề kháng
của cơ thể và làm tăng cường độ tác hại của các
chất ô nhiễm khác đối với nạn nhân. Bồ hóng là
chất ô nhiễm quan trọng, nó tồn tại dưới dạng
những hạt rắn có đường kính trung bình khoảng
0,3 [nm], nên rất dễ xâm nhập sâu vào phổi. Bồ
hóng ngoài việc gây trở ngại cho cơ quan hô hấp,
nó còn là nguyên nhân gây ra bệnh ung thư do các
HC thơm mạch vòng được hấp thụ trên bề mặt của
chúng trong quá trình hình thành. Chì có trong
không khí thải do tetraethyl chì Pb (C2H5)4 được
pha vào xăng nhằm tăng tính chống kích nổ của
nhiên liệu. Sự pha trộn chất này vào xăng đang là
vấn đề bàn cãi của giới khoa học. Chì tồn tại trong
khí xả dưới dạng hạt, có đường kính rất nhỏ. Vì
vậy rất dễ xâm nhập vào cơ thể qua da hoặc
đường hô hấp. Khi đã vào được cơ thể, khoảng
30-40% lượng chì này đi vào máu. Sự hiện diện
của chì gây xáo trộn sự trao đổi ion ở não, làm trở
ngại cho sự tổng hợp enzyme để hình thành hồng
cầu. Điều đặc biệt là chì tác động lên hệ thần kinh
làm cho trẻ em chậm phát triển trí tuệ. Chì bắt đầu
gây nguy hiểm cho con người khi nồng độ của nó
trong máu vượt quá 200-250 [mg/lít] [1].

Hình 2: Ảnh hưởng khí thải đến sức khoẻ con
người [4]

Đối với môi trường
Sự hiện diện của các chất ô nhiễm, đặc biệt là
các chất khí gây hiệu ứng nhà kính, trong không
khí trước hết ảnh hưởng đến quá trình cân bằng
nhiệt của bầu khí quyển.
Trong số những chất khí gây hiệu ứng nhà
kính, người ta quan tâm đến khí cacbonic (CO2) vì

nó là thành phần chính trong sản phẩm cháy của
nhiên liệu có chứa cacbon.
Sự gia tăng nhiệt độ bầu khí quyển do các chất
gây hiệu ứng nhà kính có thể được giải thích. Quả
đất nhận năng lượng từ mặt trời và bức xạ lại qua
không gian một phần nhiệt lượng mà nó nhận
được, nhưng trong quá trình bức xạ lại không gian
thì một phần nhiệt lượng của bức xạ mặt trời bị lớp
khí gây ra hiệu ứng nhà kính giữ lại bức xạ ngược
về trái đất làm cho bầu khí quyển của trái đất ngày
càng nóng hơn (Hình 3).

Hình 3: Hiệu ứng nhà kính (Source: Wikipedia)

Với tốc độ gia tăng nồng độ khí cacbonic trong
bầu khí quyển như hiện nay. Người ta dự đoán
vào khoảng giữa thế kỷ 22, nồng độ khí cacbonic
có thể tăng lên gấp đôi. Khi đó theo dự tính của
các nhà khoa học xảy ra sự thay đổi quan trọng
đối với sự cân bằng nhiệt trên trái đất.
•
Nhiệt độ bầu khí quyển tăng lên từ 2oC –
o
30 C.
•
Một phần băng ở vùng bắc cực và nam
cực tan ra làm tăng chiều cao mực nước biển.
•
Làm thay đổi chế độ mưa gió và sa mạc
hoá thêm bề mặt trái đất
Sự gia tăng của NOX đặc biệt là N2O có nguy
cơ làm gia tăng sự hủy hoại lớp ozon ở thượng
tầng khí quyển. Đó là lớp khí cần thiết để lọc tia
cực tím phát xạ từ mặt trời.
Tia cực tím gây ung thư da và gây đột biến sinh
học. Đặc biệt là làm đột biến sinh ra các vi trùng
có khả năng làm lây lan các bệnh tật dẫn đến hủy
hoại sự sống của mọi sinh vật trên trái đất giống
như điều kiện hiện nay trên sao hỏa. Mặt khác các
chất khí có tính axit như: SO2, NO2 bị oxy hoá
thành phần axit Sulfuric, axit Nitric hoà tan trong
mưa, trong tuyết, trong sương mù làm hủy hoại
thảm thực vật trên mặt đất (do mưa axit) và gây
ăn mòn các công trình kim loại.
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2. Giải pháp
Pháp luật quy định trị số giới hạn khí thải
tối đa cho quá trình khi kiểm tra mẫu để cấp giấy
phép vận hành tổng thể, cũng như khi kiểm tra bổ
sung (xét nghiệm khí thải, chẩn đoán trực tiếp trên
xe) (Bảng 1).
Bảng 1 : Trị số giới hạn khí thải cho ôtô cá
nhân

Các trị số khí thải dùng khi kiểm tra mẫu được
xác định trên bộ thử nghiệm xe cơ giới. Ở đó chu
trình lái xe tiêu biểu được mô phỏng và phân tích
những chất độc hại cần xác định. Theo tiêu chuẩn
thử nghiệm châu Âu đối với các loại ô tô cá nhân
với tổng trọng lượng dưới 2.500 [kg] và ô tô tải nhẹ
dưới 3500 [kg]. Phần đầu tiên của chu trình tương
ứng với hành trình giao thông trong thành phố với
vận tốc từ 0 [km/h]. Chương trình này được lặp lại
liên tục 4 lần và kéo dài trong 13 phút. Theo tiêu
chuẩn EURO III, động cơ bắt đầu được khởi động
ở nhiệt độ môi trường (200oC). Phần tiếp theo
tương ứng với hành trình giao thông ngoài khu
đông dân cư, trong thời gian 7 phút (vận tốc tối đa
120 [km/h]). Trong quá trình thử nghiệm này, khí
thải được gom lại theo quy định và sau đó phân
tích những chất độc hại. Kể từ năm 2002, việc
kiểm tra khí thải được bổ sung thêm phần kiểm tra
ở nhiệt độ thấp đối với xe có động cơ xăng, hạng
M1. Động cơ được khởi động ở nhiệt độ -70oC,
theo đó HC phải < 1,8[g/km] và CO phải < 1,5
[g/km]. [2].
Để đáp ứng các tiêu chí về bảo vệ môi trường
theo tiêu chuẩn Châu Âu, các dòng ô tô hiện đại
sử dụng các giải pháp như sau:
1. Hệ thống tuần hoàn khí thải (EGR system:
Exhaust Gas Recirculation system)
2. Hệ thống thông khí hộp trục khuỷu: (PCV)
Positive Crankcase Ventilation system
3. Thiết bị xúc tác (Catalytic converter).
4. Ô tô sử dụng nguồn năng lượng thay thế
khác.
5. Ô tô điện.
Bộ chuyển đổi xúc tác lần đầu tiên được phát
minh bởi một nhà cơ khí người Pháp kỹ sư
Eugene Houdry vào năm 1930.
Bộ chuyển đổi xúc tác là một thiết bị kiểm soát
khí thải mà chuyển những khí độc và chất ô nhiễm

trong khói thải thành những chất thải ít độc hơn
bằng sự xúc tác một phản ứng oxy hóa khử (một
phản ứng oxy hóa và một phản ứng khử. Những
bộ chuyển đối xúc tác được sử dụng với động cơ
đốt trong có nhiên liệu là xăng hoặc diesel - bao
gồm cả động cơ cháy sạch cũng như lò đốt dùng
dầu hỏa.
Việc giới thiệu rộng rãi đầu tiên của bộ chuyển
đổi xúc tác là trong thị trường ô tô Hoa Kỳ. Để tuân
thủ quy định nghiêm ngặt hơn về lượng khí thải
của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, hầu hết
các xe chạy bằng xăng bắt đầu từ năm mô hình
năm 1975 phải được trang bị bộ chuyển đổi xúc
tác. Những bộ chuyển đổi "hai chiều" này kết hợp
oxy với carbon monoxide (CO) và hydrocarbon
chưa cháy (HC) để sản xuất CO2 và nước (H2O).
Năm 1981, các bộ chuyển đổi xúc tác hai
chiều đã bị lỗi thời bởi các bộ chuyển đổi "ba
chiều" cũng làm giảm oxit nitơ (NOx); Tuy nhiên,
các bộ chuyển đổi hai chiều vẫn được sử dụng cho
động cơ đốt trong. Điều này là do các thiết bị
chuyển đổi ba chiều đòi hỏi sự đốt cháy giàu hoặc
stoichiometric để giảm thành công NOx. Mặc dù
các bộ chuyển đổi xúc tác thường được áp dụng
cho hệ thống xả trong xe ô tô nhưng chúng cũng
được sử dụng cho máy phát điện, xe nâng hàng,
thiết bị khai thác mỏ, xe tải, xe buýt, xe đầu kéo và
xe máy. Công nghệ này đặc biệt hữu dụng với
động cơ chạy xăng, với nhiệt độ hoạt động khoảng
800oC , ở động diesel nhiệt độ chỉ khoảng 500oC,
các chất xúc tác hầu như không làm việc. Chúng
cũng được sử dụng trên một số bếp lò để kiểm
soát khí thải. Điều này thường đáp ứng các quy
định của chính phủ, thông qua quy định môi
trường trực tiếp hoặc thông qua các quy định về
an toàn và sức khoẻ [4].
Thiết bị xúc tác (bộ lọc khí xả) thường lắp bên
đường ống thải của động cơ (Hình 4).
Thiết bị xúc tác gồm có hai loại chính:
Loại OXY hoá (Two Way Converter – Pellet
Type)
Loại 3 thành phần (Three Way Converter)

Hình 4: Thiết bị xúc tác [3]
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Trong hệ thống xúc tác oxy hoá có hàng ngàn
hạt nhỏ ôxit nhôm (Al2O3), chúng được bao quanh
bởi Palladium (Pd) và Platin (Pt) và được đặt trong
một cái hộp lưới. Hộp này được đặt trong thiết bị
xúc tác và được đặt sao cho khí thải phải đi qua
chất xúc tác. Thiết bị xúc tác được làm bằng thép
không gỉ, có thể chịu được nhiệt độ cao đến
16000oF (8270oC). Vỏ ngoài của thiết bị xúc tác
được sắp đặt nhằm ngăn ngừa hơi nóng truyền
đến chỗ khác và duy trì được nhiệt độ cao trong
buồng xúc tác.
Sự làm việc của hệ thống xúc tác oxy hoá: khi khí
thải đi qua khe hở giữa các hạt nhôm được Pt, Pd
làm chất xúc tác và như vậy các phản ứng oxy hoá
xảy ra như sau:
2CO+ O2 2CO2
CXHY+(X+Y/4) O2 XCO2+Y/2H2O
(hai phản ứng trên xảy ra khi   1 ) Như vậy ở
thiết bị xúc tác oxy hoá thì chỉ có CXHY và CO có
trong khí thải là được giảm xuống, còn đối với NOX
thì thiết bị không có tác dụng [5].
Ở hệ thống này không chỉ làm giảm
được lượng CXHY và CO mà còn làm giảm
được lượng NOX có trong khí thải. Chất xúc tác
sử dụng trong hệ thống gồm có Platin (Pt),
Palladium (Pd) Rhodium (Rt), khoảng trống giữa
khối của bầu xúc tác được bơm không khí vào.
Ngoài các phản ứng như đã trình bày ở hệ thống
xúc tác oxy hóa thì hệ thống xúc tác ba thành phần
còn làm giảm lượng NO qua các phản ứng khử:
NO+H21/2N2+H2O
NO+CO1/2N2+CO2
(2X+Y/2)NO+CXHY(X+Y/4)N2+XCO2+Y/2H2O
Ngược lại với các phản ứng oxy hóa khử xảy
ra khi hỗn hợp hơi giàu vì thế cùng ở điều kiện về
nhiệt độ, thì việc oxy hóa khử (nghĩa là 5 phản ứng
trên phải xảy ra cùng lúc) chỉ có thể diễn ra một
cách đồng thời khi hệ số dư lượng không khí của
hỗn hợp nạp vào động cơ xấp xỉ bằng 1. Đó là lý
do giải thích tại sao các xe ô tô sử dụng một bộ
xúc tác 3 thành phần thì phải có cảm biến Lambda,
vì nhờ có cảm biến này mới điều chỉnh đúng tỉ lệ
hỗn hợp lý thuyết .

lớn, nơi số lượng xe chạy trên mỗi khu vực đông
dân cư rất cao. Hiệu suất của bộ chuyển đổi xúc
tác phụ thuộc nhiều vào loại chất xúc tác được sử
dụng.
4. Tài liệu tham khảo
[1]. Bùi Văn Ga, Văn Thị Bông, Phạm Xuân Mai,
Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, (1997), Ô
tô và ô nhiễm môi trường, Nhà xuất bản Giáo dục,
Hà Nội.
[2]. Cục Đăng kiểm Việt Nam (2006), Yêu cầu
và phương pháp thử khí thải gây ô nhiễm trong
phê duyệt kiểu.
[3]. Đinh Xuân Thành, Nghiên cứu khả năng
giảm khí thải độc hại cho động cơ Diesel tăng áp
lắp trên xe buýt, Luận án Tiến sĩ, ĐH Bách khoa
Hà Nội. [4]. Wikipedia.org.
[5]. Chu Mạnh Hùng (2008), Sử dụng nhiên liệu
gas hóa lỏng (LPG) cho ô tô và vấn đề hạn chế ô
nhiễm môi trường trong thành phố, Bộ GTVT.

3.Kết luận
Bài viết này trình bày các loại chất ô nhiễm
khác nhau được thải ra từ phương tiện đi lại và
ảnh hưởng của chúng đối với sức khỏe con người.
Kiểm soát khí thải ô tô là một trong những mối
quan tâm môi trường nghiêm trọng trong trên toàn
thế giới. Việc sử dụng nhiên liệu thay thế, bộ
chuyển đổi xúc tác và giảm phát thải ô nhiễm do ô
tô thải ra môi trường. Khi trời lạnh thì lượng phát
thải ô nhiễm từ các phương tiện ô tô là một trong
những vấn đề nghiêm trọng nhất ở các thành phố
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PHÁT TRIỂN XE MÁY ĐIỆN – GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
KS. Hoàng Phúc Bảo

Giảng viên Khoa Động lực, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
390 Hoàng Văn Thụ , P. 4, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Email: hoangphucbao@lttc.edu.vn
Tóm tắt:
Báo cáo này đánh giá xu hướng phát triển xe máy điện ở các thành phố đông dân cư ở Việt Nam.
Dựa vào các số liệu thống kê từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Việt Nam (1) số lượng xe máy tập
trung ở các thành phố là rất lớn. Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAMM (2) cũng
cho thấy tổng số lượng xe đang lưu thông trên cả nước theo dân số là rất cao. Dựa trên số liệu này, báo
cáo xem xét khả năng thay đổi xe máy sử dụng xăng thành xe điện thì sẽ giảm lượng phát thải ô nhiễm
tương ứng.
Từ khóa: phát triển xe điện, bảo vệ môi trường, giải pháp giảm phát thải.
1. Mở đầu.
1.1 Thực trạng.
Ô nhiễm môi trường không còn là vấn đề mới.
Trong đó, vấn đề ô nhiễm không khí ở Việt Nam đã
và đang ngày càng trở nên nghiêm trọng đặc biệt là
ở các thành phố tập trung đông dân cư như thành
phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Nhu cầu đi chuyển của mỗi người dân dẫn đến
mật độ và tần suất đi lại cũng tăng theo. Tất yếu,
phát thải ô nhiễm do các động cơ xe máy sử dụng
nhiên liệu xăng cũng tăng, góp phần vào vấn nạn ô
nhiễm không khí chung của cả nước.
1.2 Giải pháp.
Muốn kéo giảm phát thải ô nhiễm của xe máy,
biện pháp đơn giản nhất là hạn chế xe máy. Tuy
nhiên, giải pháp này đã cho thấy tính bất cập và
không khả thi khi áp dụng ở các thành phố lớn.
Phương pháp khác là cải tiến xe máy(3), thay
đổi nhiên liệu(4), phát triển hệ thống giao
thông(5)…Tuy nhiên, mỗi giải pháp đều có nhược
điểm.
Trong bối cảnh hiện nay, khi mà các doanh
nghiệp ô tô trong nước đang phát triển mạnh mẽ thì
xe điện được xem là hướng đi tiềm năng nhất, vừa
giải quyết được vấn đề môi trường đồng thời tránh
được các bất cập của các giải pháp trước đây.

Tại thủ đô vào năm 2020, số ôtô là 843.000
chiếc, xe máy 6,1 triệu chiếc và dự đoán năm 2025,
ôtô là 1,45 triệu chiếc và xe máy là 7 triệu chiếc, năm
2030, ôtô là 2 triệu chiếc và xe máy là 7,5 triệu
chiếc(8).
Báo cáo môi trường quốc gia (6) cho biết % mức
thống kê phát thải ô nhiễm của các phương tiện giao
thông phổ biến ở Việt Nam năm 2010 (Hình 1). Biểu
đồ cho thấy lượng phát thải do xe máy là lớn nhất.

Hình 1 Mức phát thải của các phương tiện phổ biến
2.2 Xu hướng của xe máy điện.
Theo báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất
Xe máy Việt Nam (VAMM). Lượng xe máy bán ra
trong các năm gần đây có xu hướng giảm theo từng
năm (2) như hình 2.

2. Kết quả khảo sát.
2.1 Lượng phát thải ô nhiễm từ xe máy.
Tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, xe mô tô, xe gắn
máy chiếm đến 95% về số lượng, mặc dù chỉ tiêu
thụ 56% xăng nhưng lại thải ra tới 94% lượng HC;
87% CO; 57% NOx...(6) trong tổng lượng phát thải
của các loại xe cơ giới.
Số liệu từ Sở Giao thông vận tải TP.HCM (báo
cáo với ban lãnh đạo TP.HCM) cho biết trên địa bàn
thành phố có hơn 8 triệu phương tiện giao thông,
trong đó hơn 7 triệu xe gắn máy đang hoạt động mỗi
ngày(7).
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Hình 2 Doanh số xe máy bán ra thị trường đến
2019
Dữ liệu từ Motor Cycles Data (9) cho biết trong
5 tháng đầu năm nay, doanh số bán xe máy tại Việt
Nam đạt 1,3 triệu chiếc. Thương hiệu xe Honda với
doanh số 904.226 xe (tăng gần 12%), tiếp theo là
Yamaha với 244.136 (tăng 23,6%) và VinFast với
50.572 (tăng 62%). VinFast đã đạt được kết quả tốt
với doanh số hơn 10.000 xe mỗi tháng.
3 Đánh giá các đặc tính của xe máy điện.
3.1 Mức độ phát thải ô nhiễm.
Trong tiêu chí này, chúng ta xem xét mức độ
phát thải của quá trình vận hành và quá trình sản
xuất xe máy điện đến môi trường.
Theo Duy Linh (9) lượng khí thải CO2 ở xe điện
thấp hơn 70% so với phương tiện truyền thống. Xe
điện không phát thải trực tiếp ra các khí độc hại như
CO, NOx và HC. Mặt khác, xe điện cũng làm giảm
phát thải khí CO2, đánh giá cho thấy lượng phát thải
CO2 của xe điện thấp hơn 70% so với xe truyền
thống và dự đoán có thể tiếp tục giảm trong tương
lai. Lượng phát thải cũng được chứng minh là giảm
rõ rệt ở các quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ.
Đánh giá cũng xem xét vấn đề phát thải gián tiếp do
quá trình sản xuất xe và sạc pin xe điện sinh ra. Theo
đó, loại pin lithium - loại pin được sử dụng phổ biến
hiện nay trên xe điện có nguyên liệu được khai thác
thô sơ nên vẫn thải lượng khí CO2 nhất định ra môi
trường, bên cạnh đó việc sử dụng điện được sản
xuất từ nhiệt điện như than đá cũng là nguồn phát
sinh thứ cấp được đánh giá trong báo cáo. Tuy nhiên
với mức phát thải tổng thể thấp hơn 70% thì xe điện
vẫn là tiềm năng cho ngành công nghiệp ô tô xanh.
Hơn nữa, công nghệ pin thể rắn đang ngày càng
phát triển giúp giảm thải nguồn ô nhiễm thứ cấp
càng mở ra cơ hội lớn cho xe điện.
3.2 Công suất và khả năng tăng tốc.
Theo khảo sát của dangptb (10) xe điện có khả
năng tăng tốc nhanh và vượt trội hơn các loại xe
động cơ đốt trong tại cùng một mức công suất. Do
đặc tính của các motor điện, công suất sinh ra tức
thì và nhanh chóng. Khảo sát cũng cho thấy một
chiếc xe Aventador sinh công suất 95Nm ở vòng tua
1000v/phút, trong Tesla model S sinh công suất
660Nm và tang tốc từ 0-100km/h chưa đầy 3s, điều
này cũng đúng với xe máy điện.
Vũ Ngọc Bách (11) có bài viết so sánh xe điện
và xe xăng truyền thống, trong đó so sánh moment
và công suất giữa Tesla model S và Lamborghini
Aventador SVJ, đồ thị minh họa như hình 3 và 4

Hình 3. Moment và công suất của Tesla S

Hình 4 Moment và công suất của Aventador
3.3 Thời gian sử dụng liên tục.
Một đánh giá của Duyên Đặng (12) chuyên viên
truyền thông của Vinfast cho biết, xe máy điện
VinFast Klara S có công suất danh định là 1200W,
vận tốc tối đa đạt 48km/h. Trong trường hợp tốc độ
ổn định ở 30km/h quãng đường hoạt động liên tục
có thể kéo dài 120km, tương ứng với 4 giờ.
Một báo cáo khác về VinFast Ludo cho thấy, xe
có công suất 500W, vận tốc tối đa khoảng 35km/h,
quãng đường di chuyển liên tục lên tới 75km, tương
ứng với 2 giờ (12).
Các báo cáo cho thấy xe điện hoàn toàn phù
hợp với nhu cầu di chuyển của người dân tại các
thành phố lớn, có thể đáp ứng rất tốt nhu cầu đi lại
khi mà quãng đường hoạt động không xa và tốc độ
không cao.
3.4 Thời hạn sử dụng xe máy điện
Một vấn đề quang ngại khi sử dụng xe điện là
tuổi thọ của pin cũng như thời gian khai thác của xe.
Khi pin hỏng đồng nghĩa với việc xe không thể sử
dụng. Vì vậy thời gian hoạt động của pin luôn là vấn
đề cốt lõi của người sử dụng.
Theo công bố của VinFast, pin Lithium được sử
dụng trên các xe điện hiện nay có thời gian sử dụng
lên đến 8 năm (13). Nếu được sử dụng đúng cách,
theo hướng dẫn của nhà cung cấp thì pin Lithium
cần được duy trì ở mức 20-80% dung lượng và
không sạc khi pin đang nóng.
Các báo cáo từ trang thông tin VinFast cho thấy
thời hạn sử dụng pin lên đến 8 năm tương ứng với
8 năm khai thác phương tiện. Điều này giải quyết
được lo lắng của người dùng khi lựa chọn xe máy
điện làm phương tiện di chuyển trong đô thị.
3.5 Tính kinh tế của xe máy điện
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Trong phần này chúng ta xem xét chi phí để một
chiếc xe điện cố thể bán ra thị trường cũng như xem
xét chi phí mà người dùng bỏ ra khi lựa chọn xe điện
cho nhu cầu của mình.
Theo nghiên cứu của Cuenca và đồng nghiệp
(14) chi phí để sản xuất một chiếc xe điện gồm có
chi phí cho sản xuất và bảo hành sản phẩm, chi phí
cho bán hàng, chi phí cho vận hành hệ thống. Biểu
đồ 1 thể hiện các chi phí chính cho việc sản xuất xe
điện, trong đó lợi nhuận gộp từ quá trình này không
cao. Có thể nói rằng đối với sản xuất xe điện không
mang lại lợi nhuận kinh tế cao cho nhà sản xuất

Biểu đồ 1. Chi phí và lợi nhuận sản xuất xe điện.
Dưới góc độ người dùng, tác giả Trịnh Thu Thủy
(15) đã nghiên cứu nhu cầu và thực trạng sử dụng
xe điện, báo cáo cho thấy rằng số dụng người dùng
xe điện ngày càng tăng, các nguyên nhân chủ yếu
được phân tích là ý thức về xe điện và môi trường,
sự tiện dụng và tính kinh tế của xe điện.
Trước tiên, chi phí mua một xe điện thấp hơn chi
phí cho xe truyền thống, nếu xét về tốc độ giới hạn
và công suất cần thiết khi di chuyển trong đô thị.
Trong thời điểm hiện tại, 2022, giá một chiếc xe máy
phổ thông dao động trên dưới 50 triệu đồng trong khi
giá me máy điện chỉ khoảng 1/2.
Tiếp theo, chi phí cho bảo dưỡng và cung cấp
nhiên liệu cho xe, báo cáo cũng cho thấy chi phí cho
xe máy điện thấp hơn nhiều so với xe máy truyền
thống. Cụ thể, theo thông báo của VinFast, mỗi lần
sạc tiêu tốn 1,3Kw điện tương ứng với 69 đồng/km,
thông số xe Klara cho thấy với quãng đường 120 km
chỉ tiêu tốn khoảng 8.280 đồng(9)(10). Xe máy điện
với động cơ đặt trực tiếp tại bánh xe chủ động, gần
như không có các cơ cấu truyền động phức tạp như
xe truyền thống thì chi phi bảo dưỡng, sửa chữa các
bộ phận này gần như bằng không.
Cuối cùng, trung bình mỗi người dân sử dụng xe
máy truyền thống khoảng 10 năm, trong khi xe máy
điện có thời gian sử dụng có thể lên tới 8 năm(9)(10)
thì chi phí cho xe điện luôn thấp hơn sử dụng xe máy
truyền thống nhiều lần.

4

Thảo luận.
Kết quả khảo sát cho thấy ngày càng có nhiều
cá nhân lựa chọn xe điện cho nhu cầu di chuyển.
Điều này cho thấy xu hướng phát triển xe điện là
hoàn toàn khả thi nhất là trong thời kỳ giá xăng tăng
cao và doanh nghiệp sản xuất xe điện Việt Nam
đang phát triển mạnh mẽ.
Mặt dù xe điện còn một số hạn chế nhất định
như quãng đường di chuyển không xa sau mỗi lần
sạc. Tuy nhiên, với nhu cầu di chuyển trong đô thị
với quãng đường không quá xa thì xe điện có thể
đáp ứng rất tốt.
Nhiều ý kiến vẫn cho rằng pin là vấn đề nan giải
của xe điện nhưng với sự phát triển của công nghệ
pin lưu trữ và sạc nhanh hiện nay vấn đề này không
còn quá khó khăn để sạc đầy pin cho một chiếc xe
dùng điện nếu có sự chuẩn bị hợp lý.
Nếu lấy mốc giới hạn sử dụng là 10 năm thì mặc
dù xe máy sau 10 năm sử dụng có thể thanh lý với
giá trị thấp hơn để đầu tư cho một chiếc xe mới,
trong khi xe máy điện không được thanh lý với giá
cao nhưng nhìn chung tổng chi phí để tái đầu tư
phương tiện cá nhân theo nhu cầu sử dụng đối với
xe máy điện vẫn thấp hơn so với xe máy truyền
thống.
Các chính sách về bảo vệ môi trường cộng với
nhận thức về xe điện được cải thiện của người tiêu
dùng góp phần làm một chiếc xe điện trở thành lựa
chọn hợp lý cho nhu cầu di chuyển.
Sử dụng xe máy điện là xu thế góp phần giảm ô
nhiễm môi trường đồng thời khắc phục được các bất
cập mà các giải pháp trước đây còn hạn chế.
Có thể kết luận rằng xe điện nói chung và xe
máy điện là giải pháp khả thi nhất để phát triển bền
vững.
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ÔTÔ ĐIỆN – TƯƠNG LAI CỦA NGÀNH ÔTÔ VIỆT NAM
Th.S Đặng Thái Sơn
Giảng viên Khoa Động lực, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
390 Hoàng Văn Thụ , P. 4, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Email: thaisonltt@gmail.com
Tóm tắt:
Trong phát triển công nghiệp nói chung, và trong ngành vận tải nói riêng, thế giới đang cùng lúc
giải 2 bài toán khó. Đó là ngày càng cạn kiệt nguồn năng lượng hóa thạch, và tình trạng biến đổi khí
hậu càng trở nên phức tạp. Trong cuộc xung đột Nga – Ukraine hiện nay mới thấy thế giới bị ảnh
hưởng bởi nhiên liệu hóa thạch như thế nào. Do vậy, quốc gia nào phát triển được ngành công nghiệp
ít hoặc không phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, là đã nắm trong tay chìa khóa phát triển kinh tế trong
tương lai.
1. Thực trạng:
Phương tiện tăng, ô nhiễm tăng:
Theo Tổng Cục Đường Bộ, trong nhiều năm
trở lại đây, số lượng phương tiện giao thông cá
nhân gia tăng một cách nhanh chóng đã khiến cho
mức độ ô nhiễm không khí tại các khu đô thị trên
cả nước ngày càng nghiêm trọng.
TP.HCM có hơn 8 triệu phương tiện giao
thông (trong đó hơn 7 triệu xe gắn máy), có nguồn
phát thải khí nhà kính lớn với 38,5 triệu tấn CO 2,
chiếm khoảng 16% lượng phát thải quốc gia.
Trong đó, phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực giao
thông đô thị chiếm đến 45%.
Qua số liệu thống kê phương tiện xe cơ giới
tại TP.HCM cho thấy, năm 2010, thành phố có
khoảng 4,5 triệu xe máy và 420.000 ôtô. Đến năm
2017, con số này là 7,5 triệu xe máy và 790.000
ôtô. Dự đoán vào năm 2020, lượng phương tiện
tăng khoảng 30% với khoảng 9 triệu xe máy và
gần 800.000 ôtô. Trong quá trình hoạt động, các
phương tiện thải ra các chất như bụi, khí CO, CO2,
NOx, SOx, hơi xăng dầu, bụi chì, benzen… vào
môi trường không khí. Kết quả đo đạc chất lượng
không khí năm 2017 so với năm 2016 của Sở Tài
nguyên và Môi trường TP.HCM cho thấy, nồng độ
khí CO, CO2, NO2, hạt bụi lơ lửng PM10 có xu
hướng tăng ở một số trạm đo tại khu vực An
Sương, Phú Lâm, Cát Lái, Hàng Xanh.
Hà Nội hiện có khoảng hơn 7 triệu dân, đi kèm
với đó là số phương tiện cá nhân tương đương.
Theo dự báo, số lượng phương tiện cá nhân này
sẽ còn tăng cao trong thời gian tới. Năm 2020, số
ôtô sẽ tăng lên 843.000 chiếc, xe máy 6,1 triệu
chiếc; năm 2025, ôtô là 1,45 triệu chiếc và xe máy
là 7 triệu chiếc và năm 2030, ôtô là 2 triệu chiếc
và xe máy là 7,5 triệu chiếc. [1]
Giá nhiên liệu tăng, ảnh hưởng đến sức
khỏe của nền kinh tế:

Kinh tế nước ta phụ thuộc nhiều vào nguyên
vật liệu nhập khẩu từ bên ngoài, với tỷ lệ chi phí
nguyên vật liệu nhập khẩu trong tổng chi phí
nguyên vật liệu của toàn nền kinh tế là 37%. Khi
giá xăng dầu thế giới tăng sẽ làm tăng giá nguyên
vật liệu nhập khẩu và nguyên vật liệu trong nước.
Trong hoạt động sản xuất hàng hoá và dịch
vụ, tuỳ theo quy trình sản xuất của mỗi ngành, có
thể thấy hầu hết các ngành dù nhiều hay ít đều sử
dụng xăng dầu. Chi phí xăng dầu chiếm khoảng
3,52% trong tổng chi phí sản xuất của toàn nền
kinh tế. Điều này cho thấy xăng dầu chiếm tỷ trọng
khá cao và tác động mạnh vào giá thành sản
phẩm sản xuất.
Đặc biệt, giá xăng dầu tăng có tác động rất
mạnh tới các ngành sử dụng nhiều xăng dầu như:
đánh bắt thủy sản, vận tải hàng hoá và hành
khách đường bộ, đường thuỷ và đường hàng
không.
Bên cạnh tác động trực tiếp làm tăng giá
thành sản phẩm, giá xăng dầu tăng còn làm tăng
giá hàng hoá trong khâu lưu thông, tạo áp lực lên
lạm phát, giảm sức cạnh tranh của hàng hoá sản
xuất trong nước, tác động xấu đến tăng trưởng
kinh tế.
Đối với nền kinh tế nước ta, khi giá xăng dầu
tăng 10% làm GDP giảm khoảng 0,5 %, mức giảm
khá lớn, phản ánh tác động rất mạnh của biến
động giá xăng dầu tới tăng trưởng kinh tế.[2]
2. Các giải pháp đề xuất
Quản lý chặt chẽ trong việc phân phối xăng
dầu, các dịch vụ sửa chữa ô tô, tránh tình trạng ô
nhiễm xăng dầu, dầu mỡ, chất tẩy trong quá trình
phân phối và sử dụng.
Các khu vực bến xe là nơi tập trung đông các
phương tiện và hành khách do đó các bến xe phải
ký cam kết bảo vệ môi trường, đầu tư hệ thống
lọc không khí. Tăng cường diện tích trồng cây
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xanh tại các khu vực bến, bãi để làm trong lành
môi trường.
Khuyến khích sự phát triển của các phương
tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch như khí
thiên nhiên, khí hóa lỏng, cồn nhiên liệu, biodiesel
và điện. Đồng thời việc thu phí môi trường đối với
các phương tiện tham gia giao thông cũng cần
được xem xét như một giải pháp nâng cao ý thức,
trách nhiệm người dân với môi trường hiện nay.
Giải pháp về xe lai điện, và xe điện sẽ được
bàn luận chi tiết hơn trong bài viết này.
2.1. Xe lai (hybrid):
Ưu điểm Của Xe Hybrid:
Tiết kiệm xăng: Thử nghiệm thực tế cho thấy,
phiên bản hybrid luôn tiết kiệm hơn khoảng gần
một nửa so với bản xăng có cùng điều kiện vận
hành (người lái, quãng đường, số km…). Quan
trọng hơn, vì tiêu thụ ít nhiên liệu, nên lượng khí
phát thải ra môi trường cũng ít hơn.
Thân thiện môi trường: Xe Hybrid thân thiện
với môi trường do đó được nhiều người trên thế
giới ưa chuộng sử dụng để di chuyển trong nội
thành hay những khu vực ô nhiễm.
Dễ dàng vận hành: Chỉ cần khởi động xe hệ
thống động cơ sẽ tự động điều chỉnh chế độ theo
tốc di chuyển của xe. Giúp người dùng thoải mái
và tập chung quan sát khi điều khiển.
Nhược điểm của xe Hybrid:
Chi phí là vấn đề lớn nhất khi người dùng
muốn sở hữu dòng xe Hybrid. Với giá thành
thường cao hơn so với các dòng xe cùng phân
khúc.
Vấn đề bảo hành – bảo dưỡng: do là mẫu xe
chưa được phổ biến tại Việt Nam nên người dùng
có tâm lí e ngại khi sử dụng. Nếu hư hỏng tốn chi
phí bao nhiêu và bảo hành bảo dưỡng như thế
nào. Như đã biết hiện tại dòng xe Corolla Cross
1.8HV được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km
theo đúng chính sách hiện hành. Giúp người dùng
an tâm sử dụng.[3]

trong điều kiện thực tế (đường thực tế, trong
phòng thí nghiệm và bãi thử)
Kết quả thử nghiệm cụ thể cho thấy:
Trên đường nội đô, xe HEV tỏ ra tiết kiệm
nhiên liệu đáng kể khi chỉ tiêu thụ trung bình trong
giờ cao điểm là 5,6 lít/100km, giờ bình thường là
4,8 lít/100km còn trên cao tốc là 4,6 lít/100km.
Trong khi đó, với xe chạy xăng, các con số trên
lần lượt là 10,3; 11,2 và 5,7 lít/100km. Xe HEV có
khả năng tiết kiệm hơn xe chạy xăng đến trên
57%.
Đặc biệt, chất lượng phát thải của xe HEV
cũng ấn tượng hơn khi giảm được từ 18,5-57,4%
lượng khí thải độc hại ra môi trường.[4]

Hình 2: Mức độ phát thải trên xe Hybrid [4].

2.2. Xe điện
Năm 2021 vừa qua đánh dấu một làn gió mới
tại thị trường ô tô trong nước mang tên xe điện.
Trong đó, sự xuất hiện của mẫu ô tô điện VinFast
VF e34 được xem là bước khởi đầu cho kỷ
nguyên chuyển đổi từ xe dùng động cơ đốt trong
sang các dòng xe điện không phát thải và thân
thiện với môi trường.
Không chỉ VinFast, nhiều hãng xe lớn cũng
lên kế hoạch "đổ bộ" những mẫu xe điện vào Việt
Nam trong năm 2022. Trong đó, KIA đã giới thiệu
mẫu xe điện KIA EV6 vào giữa năm 2021 và
chính thức bán ra thị trường mẫu xe này bắt đầu
từ năm 2022.

Hình 1: Mẫu xe Toyota Corolla Cross Hybrid tại
Việt Nam.
Toyota Việt Nam và Trường Đại học Bách
khoa Hà Nội (HUST) đã cùng hợp tác, thảo luận
và thực hiện dự án theo dõi đánh giá hiệu quả
hoạt động của dòng xe xăng và xe công nghệ
xăng lai điện (Hybrid) về 4 yếu tố: Tiêu thụ nhiên
liệu, Mức độ phát thải, An toàn và Cảm giác lái
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Hình 3: Xe điện VF7 của Vinfast.

Các hãng xe như Mercedes-Benz, Toyota,
Volvo, Tesla,… đã và sắp tung ra thị trường
những dòng sản phẩm ô tô thuần điện hoặc xe
Hybrid (lai xăng- điện) để tạo tiền đề cho bước
chuyển đổi theo xu hướng điện hoá ô tô tại thị
trường Việt ngay trong năm 2022.
Hay các doanh nghiệp FDI như Mitsubishi Việt
Nam, Porsche Việt Nam cũng đã bắt tay vào đầu
tư các trạm sạc pin để phục vụ cho phân phối xe
điện. Sự "tấp nập" của xe điện được dự báo từ
trước, song có lẽ năm 2022 sẽ thực sự là một năm
đặc biệt đối với thị trường ô tô Việt Nam.[5]
Trước đó, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt
Nam (VAMA) đã đề xuất ý tưởng lộ trình phát triển
xe điện hoá Việt Nam từ nay đến 2050 thành 3
giai đoạn.
Trong đó, ở giai đoạn khởi đầu từ (20212030), Việt Nam sẽ đạt mức 1 triệu xe điện hoá
vào khoảng năm 2028.
Ở giai đoạn 2 (từ 2030-2040) tăng trưởng
nhanh, Việt Nam duy trì tỷ lệ xe điện hoá tăng
trưởng nhanh, đến năm 2040 sẽ đạt khoảng 3,5
triệu xe.
Giai đoạn 3 (từ 2040-2050) tăng trưởng ổn
định sẽ đạt 4,5 triệu xe vào năm 2050 và bão hoà
sau đó với tỷ lệ xe điện hoá bán ra là 100%.
Theo VAMA, chi phí sản xuất xe điện nói
chung cao hơn 45% so với xe động cơ đốt trong,
do đó giá xe điện cao hơn nếu không có chính
sách hỗ trợ. Trên toàn cầu, các dòng xe Hybrid
(HEV & PHEV) có tiềm năng phát triển cao đến
năm 2030 và từ đó xe thuần điện (BEV) sẽ dần
vượt qua HEV và PHEV.

Hình 4: Phát thải trên xe điện [6].

3. Kết luận
Sau nhiều năm thiếu các chính sách cụ thể
dành riêng cho ô tô điện thì vừa qua, Quốc hội và
Chính phủ đã ban hành nhiều quyết định quan
trọng, tạo động lực cho ô tô điện tiếp cận được
với nhiều người hơn. Trong đó, thuế tiêu thụ đặc
biệt và lệ phí trước bạ đăng ký xe điện mới đều
được điều chỉnh theo hướng giảm, miễn trong
những năm đầu.
Cụ thể, thuế tiêu thụ đặc biệt với xe điện chạy
pin dưới 9 chỗ chỉ còn 3% từ 1/3 năm nay và áp
dụng trong vòng 5 năm. Hiện tại, thuế tiêu thụ đặc
biệt với ô tô điện được áp dụng ở mức 15%, còn
ô tô xăng từ 9 chỗ ngồi trở xuống được tính theo
dung tích xi lanh.
Trong giai đoạn chuyển tiếp giữa nhiên liệu
hóa thạch và không hóa thạch, thì việc sử dụng
động cơ hybrid có vẻ phù hợp hơn. Vừa giảm phát
thải ô nhiễm mà vẫn đảm bảo tính hữu dụng của
động cơ sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
4. Tài liệu tham khảo

[1].
[2].
[3].
[4].
[5].
[6].

https://drvn.gov.vn/
https://www.vietnamplus.vn/
https://toyotahiroshimalongphuocht.com/
https://haiquanonline.com.vn/
https://vietnamnet.vn/
https://sanjosecleanenergy.org/
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THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG NGÀNH
CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM
Th.S Hà Quốc Bảo; Th.S Giang Văn Tiến; Th.S Nguyễn Lương Tâm; Th.S Lý Văn Trung
Giảng viên Khoa Động lực, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
390 Hoàng Văn Thụ , P. 4, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Email: haquocbao@lttc.edu.vn; giangvantien@lttc.edu.vn; lyvantrung@lttc.edu.vn;
nguyenluongtam@lttc.edu.vn
Tóm tắt:
Ô nhiễm môi trường đã trở thành một vấn đề không chỉ của một quốc gia, một khu vực mà là mối
quan tâm chung của toàn nhân loại. Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới
đã dẫn đến những tác động to lớn đến môi trường, làm cho môi trường sống của loài người bị biến đổi
và có xu hướng ngày càng trở nên xuống cấp trầm trọng. Đó là sự biến đổi của khí hậu - nóng lên toàn
cầu, sự suy giảm tầng ôzôn và mưa axít… đặc biệt là ô nhiễm không khí do ô tô gây ra. Vì thế, giải
pháp hàng đầu để cải thiện chất lượng không khí chính là nhờ việc tăng cường sử dụng phương tiện
xanh dùng nhiên liệu sạch.
Từ khóa: ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn, bảo vệ môi trường, phương tiện xanh.
1. Thực trạng:
Theo kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở
2019, tổng số dân của Việt Nam là 96.208.984
người, trong đó, dân số nam là 47.881.061 người,
chiếm 49,8% và dân số nữ là 48.327.923 người,
chiếm 50,2%.
Kết quả Tổng điều tra dân số 2019 cũng cho
thấy Việt Nam là quốc gia có mật độ dân số cao
so với các nước trên thế giới và trong khu vực.
Năm 2019, mật độ dân số của Việt Nam là 290
người/km2, tăng 31 người/km2 so với năm 2009.
Tp.Hà Nội và Tp.HCM là hai địa phương có mật
độ dân số cao nhất cả nước, tương ứng là 2.398
người/km2 và 4.363 người/km2.
Phân bố dân cư giữa các vùng kinh tế-xã hội
có sự khác biệt đáng kể, vùng Đồng bằng sông
Hồng là nơi tập trung dân cư lớn nhất của cả nước
với 22,5 triệu người, chiếm gần 23,4%; tiếp đến là
vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung với
20,2 triệu người, chiếm 21,0%. Tây Nguyên là nơi
có ít dân cư sinh sống nhất với tổng dân số là 5,8
triệu người, chiếm 6,1% dân số cả nước.
Con số thực tế năm 2019, dân số khu vực
thành thị ở Việt Nam là 33.059.735 người, chiếm
34,4%; ở khu vực nông thôn là 63.149.249 người,
chiếm 65,6%.
Từ năm 2009 đến nay, tỉ trọng dân số khu vực
thành thị tăng 4,8 điểm phần trăm.
Theo số liệu của Cục Cảnh sát giao thông,
năm 2015 toàn quốc có 50.682.934 phương tiện
(2.932.080 xe ô tô, 47.760.854 xe mô tô, xe máy).
Đến tháng 7/2020, thành phố Hồ Chí Minh có
8,94 triệu phương tiện cá nhân, tăng gần 7% so
với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, có hơn 825.000

ô tô (tăng gần 16%) và 8,12 triệu xe máy (tăng
hơn 6%). Như vậy, chỉ trong khoảng 10 năm (từ
năm 2010 đến nay) đã tăng thêm hơn 4 triệu
phương tiện giao thông. Theo thống kê, bình quân
mỗi tháng có 30.000 phương tiện giao thông đăng
ký mới, tức mỗi ngày có 1.000 phương tiện đăng
ký mới.
Còn theo ông Đào Việt Long, Phó Trưởng
phòng CSGT Hà Nội , tính đến Quý 1/2019, CSGT
Hà Nội phải quản lý 6.649.596 phương tiện. Trong
đó có 739.731 ôtô, 5.761.436 xe máy và xe máy
điện là 148.429 chiếc. Đánh giá tổng hợp 2014 2019 cho thấy, trong năm 2017, số lượng phương
tiện tăng 5,3%, đến năm 2018 tăng 4,2% và năm
2019 so với 2018 đã tăng 1,5%. Theo số liệu
phương tiện được phòng CSGT thống kê, xe máy
đang chiếm đến 86% lượng phương tiện giao
thông đang tham gia ở Hà Nội.
Chất lượng của các phương tiện giao thông
cũng là một vấn đề rất đáng bàn. Hầu hết những
loại xe ô tô cũ và xe máy đang lưu hành đều
không có bộ kiểm soát khí thải ra môi trường.
Trong khi đó, nhiều người tham gia giao thông tại
Việt Nam còn chưa có thói quen bảo dưỡng
phương tiện định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản
xuất. Các phương tiện giao thông sau một thời
gian sử dụng hệ thống phun xăng sẽ bị hở ra,
xăng có nguy cơ bốc cháy. Động cơ đốt không hết
xăng cũng sẽ sinh ra benzen trong ống xả.
Khi phương tiện được bảo dưỡng định kỳ sẽ
giúp động cơ hoạt động tốt hơn, lượng nhiên liệu
tiêu hao ít hơn nên lượng khí thải xe ra môi trường
cũng ít hơn. Mặt khác, nó còn giúp kết cấu
phương tiện tốt hơn, an toàn hơn trong khi lưu
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hành. Do đó, nhiều phương tiện cá nhân không
thực hiện nghiêm túc chế độ bảo hành bảo dưỡng
định kỳ là nguyên nhân làm tăng lượng khí phát
thải ra môi trường với mức độ độc hại ngày càng
lớn. Đặc biệt, nhiều phương tiện cũ nát, hết niên
hạn sử dụng vẫn tham gia giao thông, không chỉ
đe dọa đến sự an toàn tính mạng cho người tham
gia giao thông mà còn gây ảnh hưởng nghiêm
trọng đến chất lượng không khí của các đô thị, đe
dọa đến sức khỏe và cuộc sống của người dân.
Mỗi ngày lại có thêm nhiều người chết và
thương tích do tai nạn giao thông, nhiều đô thị lớn
thường xuyên bị ùn tắc đó là những gì mà các
phương tiện truyền thông thường xuyên nhắc đến
trong suốt những năm qua. Khi quá quan tâm đến
mảng an toàn giao thông thì vấn đề ô nhiễm môi
trường lại bị bỏ qua. Ô nhiễm môi trường giao
thông là tiếng ồn, khói bụi, phát thải nhiên liệu
xăng dầu vào không khí của các phương tiện
tham gia giao thông như xe gắn máy, ô tô cá nhân
gây ra.
Nhưng chúng ta vẫn cứ mặc nhiên chịu đựng
sự ngột ngạt ô nhiễm trong không khí trên đường
giao thông để cố đổi lấy sự đi lại cho tự do bằng
việc mỗi người một phương tiện! Đặc biệt khi bị
ùn tắc giao thông trong các đô thị thì sự lãng phí
nhiên liệu tăng lên, đồng thời sự ô nhiễm càng gia
tăng do khối lượng phương tiện dồn ứ không di
chuyển được.
Hơn 50 triệu phương tiện đang hoạt động
đồng nghĩa với việc hơn 50 triệu phương tiện bình
xăng cùng với 50 triệu phương tiện ống xả đang
là “gánh nặng” cho bầu không khí. Trong khi sông
Đồng Nai bị ô nhiễm do công ty bột ngọt Vedan
đã nhiều năm lén lút xả xuống chất thải độc hại,
thì bầu không khí cũng trong tình trạng ô nhiễm
nhưng không phải do lén lút mà rất đường hoàng
từ chính phương tiện cá nhân của mỗi chúng ta!
Sử dụng giao thông cá nhân không phù hợp
hay hoạch định sách lược về giao thông vận tải
không đúng hướng đã dẫn đến nhiều hệ lụy. Thật
khó tự lý giải vì sao một đất nước còn nghèo giá
cả xăng dầu đã tăng cao mà phương tiện đi lại
bằng xe gắn máy ô tô cá nhân thì thi nhau phát
triển đem lại quá nhiều hệ lụy cho xã hội.
Mặt khác, từ nông thôn đến thành thị từ nhà
giàu đến người nghèo đâu đâu cũng phương tiện
cá nhân từ ôtô du lịch, xe máy cao cấp, xe máy
thông dụng, xe máy rẻ tiền phù hợp cho đủ mọi
tầng lớp… Đi đôi với nó là các dịch vụ đáp ứng
như trạm xăng dầu các điểm sửa chữa và rửa xe
tư nhân được tự do mọc lên như nấm. làm phát
thải hơi xăng dầu vào không khí.
Nhiều dịch vụ xăng dầu lại “tự nhiên” mọc lên
ngay ở khu dân cư hay ở khu vực chợ. Các dịch
vụ sửa chữa và rửa xe nhỏ lẻ có mặt khắp nơi lại
cho ra hướng ô nhiễm khác. Đó là cặn dầu mỡ
các loại từ sửa chữa và nước rửa xe ra mọi nơi

vào đất đai hay ao cống gây ô nhiễm vào đất và
nước.
Chưa ai thống kê hết những hệ lụy do sự bùng
nổ phương tiện giao thông cá nhân bằng xe gắn
máy gây ra. Điều lạ cũng là năng lượng ngang
nhau nhưng với nguồn điện thì được khuyến cáo
cần tiết kiệm tối đa. Còn xăng dầu phải nhập siêu
có lúc giá đã lên trên 20.000 đồng/lít thì không
được sự cảnh báo vào cuộc của cơ quan chức
năng của xã hội đề cập đến cần tiết kiệm xăng
dầu phương tiện từ nhiều phương tiện cá nhân
không cần thiết.
Trong khi đó, ở Mỹ khi giá cả xăng dầu tăng
cao, tại một số đô thị chính quyền và các cơ quan
đã kêu gọi người dân đi lại bằng xe đạp và đi bộ.
Người Hà lan một đất nước giàu mà vẫn giữ
truyền thống từ lâu đi làm bằng xe đạp.
Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông
tăng nhanh trong điều kiện kết cấu hạ tầng chưa
được cải thiện nhiều, chủ trương di dời các bệnh
viện, trường học, cơ quan hành chính lớn, bến
xe… ra khỏi nội đô thành phố chưa được thực
hiện tốt. Việc thi công, xây dựng mới các công
trình giao thông vừa kéo dài, vừa chiếm diện tích
mặt đường lớn, công tác tổ chức giao thông gặp
nhiều khó khăn đã ảnh hưởng lớn đến tình hình
TTATGT, cảnh quan và môi trường đô thị gây nên
tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng.
Trong năm 2015, trên địa bàn thủ đô Hà Nội
và Thành phố Hồ Chí Minh tuy không xảy ra ùn
tắc giao thông trên 30 phút, nhưng tình hình ùn ứ
giao thông vẫn còn xảy ra do mật độ phương tiện
cao, nhất là vào giờ cao điểm. Mặt khác khi xảy
ra mưa to gây ngập nước trên một số tuyến
đường gây cản trở giao thông. Khi xảy ra tình
trạng ùn ứ giao thông, mức độ ô nhiễm hơi xăng
dầu có thể tăng lên 4 - 5 lần so với lúc bình
thường. Ô nhiễm khí CO và hơi xăng dầu (HC)
thường xảy ra ở các nút giao thông lớn. Do đó,
nguồn khí thải từ giao thông vận tải đang trở thành
một nguồn gây ô nhiễm chính đối với môi trường
không khí ở đô thị, nhất là ở các đô thị lớn như Hà
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
Có thể khẳng định, khí thải ô nhiễm môi
trường ở đô thị có tới 70% bắt nguồn từ các
phương tiện giao thông. Ở Việt Nam, khoảng 75%
số lượng ôtô chạy bằng nhiên liệu xăng, 25% số
lượng ôtô chạy bằng dầu DO, 100% xe máy chạy
bằng xăng. Khi các phương tiện sử dụng nhiên
liệu để vận hành, động cơ sẽ phát thải một lượng
lớn các chất khí có thành phần độc hại gây ô
nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp tới sức
khỏe người tham gia giao thông và sinh sống dọc
các tuyến đường giao thông.
Các khí gây ô nhiễm chính từ khí thải của các
phương tiện như CO, NOx (NO, NO2, N2O3,
N2O5), CnHm. Tìm hiểu về khí thải của các phương
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tiện giao thông cho thấy những ảnh hưởng trực
tiếp của các khí này tới sức khỏe của người dân:
- Oxit cacbon (CO) ảnh hưởng đến hệ thần
kinh và tim mạch gây hiện tượng ngạt thở (cản trở
quá trình vận chuyển oxi đến các mô tế bào). Khí
oxit cacbon là khí không màu và không mùi. Triệu
chứng chính của ngộ độc oxit cacbon (sự xuất
hiện của triệu chứng đau đầu) xảy ra khi nồng độ
của oxit cacbon đạt 200 mg/m3 trong khoảng thời
gian chịu tác dụng từ 2 - 3 giờ. Trong trường hợp
oxit cacbon vượt quá nồng độ nói trên thì sẽ xuất
hiện cảm giác đầu óc choáng váng. Giai đoạn tiếp
theo của ngộ độc oxit cacbon là tình trạng buồn
ngủ và dẫn đến trạng thái bất tỉnh.
- Ôxit Nitơ (NOx) cũng là khí không mùi,
không vị và ảnh hưởng rất lớn đến đường hô hấp
của cơ thể người. Đặc biệt, trên địa bàn các thành
phố lớn ôxit Nitơ kết hợp với hydrocacbon (CnHn)
trong khí thải của các phương tiện dưới tác dụng
của ánh nắng mặt trời và tạo nên chất oxy hóa do
ánh sáng. Khi đó độc tố của hợp chất này bị tăng
lên vài lần so với các hợp chất ban đầu. Ngộ độc
ôxit Nitơ bắt đầu bằng dấu hiệu cảm cúm nhẹ.
Trong trường hợp hàm lượng của ôxit Nitơ tăng
lên thì tình trạng cảm cúm sẽ nặng hơn, thậm chí
dẫn đến hiện tượng nôn và đau đầu. Nếu hàm
lượng của ôxit Nitơ tăng lên một cách đáng kể thì
triệu chứng ngộ độc trở nên trầm trọng hơn và có
thể đe dọa đến tính mạng.
- Hydrocacbon (CnHn) có mùi khó chịu đặc
trưng, có tác dụng gây mê. Với hàm lượng của
hydrocacbon thấp thì sẽ làm giảm hoạt động, gây
đau đầu và chóng mặt. Ví dụ trong trường hợp
tiếp xúc với khí benzen (C6H6) trong khoảng thời
gian 8 giờ với nồng độ xấp xỉ 600 mg/m3 sẽ gây
ra đau đầu, cảm cúm và cảm giác khó chịu trong
cổ họng.
Đặc biệt, trẻ em là đối tượng chịu ảnh hưởng
nặng nề nhất của ô nhiễm không khí. Các bệnh ở
trẻ em liên quan đến ô nhiễm không khí có xu
hướng tăng cao trong thời gian gần đây, nổi bật
là bệnh suyễn, nhiễm khuẩn đường hô hấp, lao,
viêm phổi, bại não, ung thư và các dị tật bẩm sinh.
Ngoài ra, nồng độ bụi (TSP và PM10) trong
không khí trung bình ở các đô thị Việt Nam cao
hơn trị số quy chuẩn kỹ thuật về môi trường không
khí xung quanh cho phép từ 1,5-3 lần, một số nơi
ô nhiễm trầm trọng cao hơn trị số quy chuẩn cho
phép 5-7 lần nhưng vẫn chưa có giải pháp nào
thỏa đáng để cải thiện tình hình trên.
2. Giải pháp bảo vệ môi trường cho ngành
công nghiệp ô tô
Hạn chế phương tiện cá nhân là hết sức đúng
đắn mà cả thế giới đều theo. Nhưng để cấm thì
phải có phương tiện thay thế bởi đi lại là nhu cầu
thiết yếu, nhu cầu sống của người dân. Trong khi
chưa phát triển được giao thông công cộng ở mức
tối thiểu là 30-40% thì người dân vẫn sử dụng

phương tiện cá nhân là đương nhiên, không thể
cấm người ta được.
Các điểm bán xăng dầu phải xây dựng xa khu
dân cư và nơi tập trung đông đúc như chợ trường
học bệnh viện. Tiến tới cần nhập công nghệ hiện
đại trong kỹ thuật bơm dầu không để thoát hơi
xăng dầu ra môi trường, khuyến khích và hỗ trợ
các phương tiện công cộng dùng nhiên liệu sạch
như CNG,…
Khuyến khích sự phát triển của các phương
tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch như khí
thiên nhiên, khí hóa lỏng, cồn nhiên liệu, biodiesel
và điện. Đồng thời việc thu phí môi trường đối với
các phương tiện tham gia giao thông cũng cần
được xem xét như một giải pháp nâng cao ý thức,
trách nhiệm người dân với môi trường hiện nay.
Hiện nay, xu hướng sử dụng các sản phẩm xe
điện công nghệ tiên tiến trên thế giới đang ngày
càng nhiều hơn. Tại Mỹ, riêng năm 2019 doanh
số xe điện tăng vọt 21% so với 2018 với tổng
khoảng 200.000 chiếc được bán ra theo báo cáo
của InsideEVs.com.
Tại Châu Âu, tháng 6/2020, số lượng xe điện
bán ra tăng 42% so với 2019 tương ứng 195.000
chiếc, trong đó NaUy là nước dẫn đầu với 36.500
chiếc xe điện được bán ra, chiếm 37% tổng số
lượng xe đăng ký mới tại nước này.
Tại các quốc gia Châu Á như Singapore cũng
đã có những kế hoạch để loại bỏ dần các phương
tiện chạy bằng nguồn năng lượng hóa thạch hoàn
toàn vào 2040 để giảm bớt ô nhiễm môi trường
do khí thải. Quốc gia này khuyến khích sử dụng
các phương tiện nhiên liệu xanh - sạch với hỗ trợ
mức phí đăng ký lên đến 20.000 đô Singapore và
tăng cường cho xây dựng các trạm sạc điện lên
đến 28.000 điểm vào năm 2030.
Ở Nhật Bản, hầu hết những “ông lớn" đã và
đang bắt tay vào các kế hoạch tăng cường các
sản phẩm xe chạy bằng nhiên liệu sạch để góp
phần giảm tình trạng ô nhiễm môi trường do khí
thải tại quốc gia mình.
Ô nhiễm môi trường gây ra từ phương tiện
giao thông ảnh hưởng trực tiếp đời sống dân sinh
của mỗi chúng ta. Hơn thế, sự biến đổi khí hậu
toàn cầu không thể thiếu sự đóng góp quan trọng
từ số lượng quá lớn phương tiện giao thông ôtô,
xe gắn máy do đốt cháy nhiên liệu hóa thạch “góp
phần” làm gia tăng hiệu ứng nhà kính. Ai cũng
hiểu tài nguyên dầu mỏ có giới hạn vậy mà chúng
ta sử dụng phương tiện tiêu tốn xăng dầu thì
không giới hạn. Cần phải có cách ứng xử thân
thiện với môi trường trong giao thông./.
3. Kết luận
Đi cùng sự tăng trưởng trong nhu cầu tiêu thụ
ô tô tại thị trường Việt Nam, khuyến khích người
dân chuyển từ phương tiện chạy xăng, dầu sang
phương tiện thân thiện môi trường như xe chạy
khí hóa lỏng CNG hay xe điện. Đây cũng là cách
18

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM – KHOA ĐỘNG LỰC 2022
Ngày 22, tháng 5, 2022 tại Trường CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

mà các nước đang dùng, kể cả các nước phát
triển cao nhằm bảo vệ môi trường .
Phát triển bền vững, bao gồm bảo vệ môi
trường và sự sống của con người, nên được góp
mặt trong các giá trị cốt lõi. Hiện nay, trong nước
đã có một số nhà máy sản xuất phương tiện chạy
điện như VinFast. Nhà nước nên có những cơ chế
khuyến khích họ phát triển, có như vậy nhà sản
xuất mới có thể hạ được giá thành để thu hút sự
quan tâm hơn nữa của người dân.
Vì một môi trường sống tốt hơn, dễ thở hơn,
rất cần khuyến khích, hỗ trợ người dân mua loại
phương tiện này
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GIẢI PHÁP GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VỚI
HỆ THỐNG THÔNG KHÍ HỘP TRỤC KHUỶU T ÍCH CỰC PCV
T.S Nguyễn Khắc Huân, Th.S Nguyễn Thái Bình, Th.S Đỗ Hoàng Duy, Th.S Hồ Văn Hóa
Giảng viên Khoa Động lực, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
390 Hoàng Văn Thụ , P. 4, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Tóm tắt:
Tiêu chuẩn khí thải là một trong những động lực thúc đẩy nhiều thay đổi công nghệ trong ngành
công nghiệp ô tô. 20% tổng số hydrocacbon thải ra trong xe du lịch là do cacte khí. Hệ thống thông khí
hộp trục khuỷu tích cực (hệ thống thông gió cacte tích cực) loại bỏ các khí không mong muốn khỏi
cacte của động cơ đốt trong. Hệ thống thường bao gồm một ống, một van một chiều và một nguồn
chân không (chẳng hạn như đường ống nạp). Các khí lọt không mong muốn là các khí từ buồng đốt bị
rò rỉ qua các vòng xéc măng. Các động cơ ban đầu giải phóng các khí này vào bầu khí quyển chỉ đơn
giản là chúng bị rò rỉ qua các phớt cacte. Hệ thống thông khí hộp trục khuỷu đầu tiên là ống sử dụng
chân không một phần để hút các chất khí và giải phóng chúng vào khí quyển. Hệ thống thông khí hộp
trục khuỷu tích cực (PCV) - được sử dụng lần đầu trong Chiến tranh thế giới thứ hai và có mặt trên hầu
hết các động cơ hiện đại - đưa khí cacte trở lại buồng đốt, để giảm ô nhiễm không khí.
Từ khóa : Hệ thống thông khí hộp trục khuỷu, PCV, van PCV, ô nhiễm không khí.

1. GIỚI THIỆU:

Cho đến đầu thế kỷ 20, khí lọt thoát ra
khỏi cacte bằng cách rò rỉ qua các phớt và vòng
đệm. Dầu rò rỉ từ động cơ và nhỏ giọt xuống đất
được coi là bình thường, vì điều này cũng đã
từng xảy ra đối với động cơ hơi nước trong
những thập kỷ trước. Các miếng đệm và con
dấu trục nhằm hạn chế sự rò rỉ của dầu, nhưng
chúng thường không được mong đợi là có thể
ngăn chặn hoàn toàn điều đó. Các khí lọt sẽ
khuếch tán qua dầu và sau đó rò rỉ qua các phớt
và gioăng vào bầu khí quyển, gây ô nhiễm
không khí và mùi hôi.
Hệ thống này hoạt động rất hiệu quả
trong việc loại bỏ hơi cacte có hại cho động cơ.
Cũng giống như các động cơ trước đó, hệ
thống ống dẫn đường cũng tạo ra ô nhiễm và
mùi khó chịu. [1] Ống dẫn có thể bị tắc do tuyết
hoặc băng, trong trường hợp đó, áp suất cacte
sẽ tăng lên và gây ra rò rỉ dầu và hỏng gioăng.
[2]
Trên các phương tiện giao hàng và tàu
thuyền di chuyển chậm, thường không có dòng
khí thích hợp cho ống mớn nước. Trong những
tình huống này, động cơ sử dụng áp suất
dương tại ống xả khí để đẩy khí lọt ra khỏi
cacte. Do đó, khe hút gió thường nằm trong
luồng gió phía sau quạt làm mát của động cơ.
[1] Cacte khí thoát ra ngoài khí quyển qua một
ống gió.

2. Hệ thống thông gió cacte tích
cực
2.1. Lịch sử

Mặc dù mục đích hiện nay của hệ thống
thông gió cacte tích cực (PCV) là giảm ô nhiễm
không khí, mục đích ban đầu là cho phép động
cơ hoạt động dưới nước mà không có nước rò
rỉ. Các hệ thống PCV đầu tiên được chế tạo
trong Thế chiến thứ hai, để cho phép xe tăng
hoạt động trong điều kiện dưới nước, nơi mà
bộ thông gió ống hút thông thường sẽ cho phép
nước vào cacte và phá hủy động cơ.[3]
Vào đầu những năm 1950, Giáo sư Arie
Jan Haagen-Smit cho rằng ô nhiễm từ động cơ
ô tô là nguyên nhân chính gây ra khủng hoảng
khói bụi ở Los Angeles, California. [4] Ban Kiểm
soát Ô nhiễm Phương tiện Cơ giới California
(tiền thân của Ban Tài nguyên Không khí
California ) được thành lập vào năm 1960 và
bắt đầu nghiên cứu cách ngăn chặn khí thải thải
trực tiếp vào bầu khí quyển. [5] Hệ thống PCV
được thiết kế để tuần hoàn lại các khí vào khí
nạp để chúng có thể kết hợp với không khí/
nhiên liệu trong lành và được đốt cháy hoàn
toàn hơn. Năm 1961, các quy định của
California yêu cầu tất cả các xe ô tô mới phải
được bán với hệ thống PCV, do đó, đại diện
cho việc triển khai đầu tiên thiết bị kiểm soát khí
thải xe . [6]
Đến năm 1964, hầu hết các xe ô tô mới
được bán ở Mỹ đều được trang bị bởi hoạt
động tự nguyện của ngành để không phải tạo
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ra nhiều phiên bản xe dành riêng cho từng
bang. PCV nhanh chóng trở thành thiết bị tiêu
chuẩn trên tất cả các loại xe trên toàn thế giới
vì những lợi ích của nó không chỉ trong việc
giảm khí thải mà còn về độ sạch bên trong động
cơ và tuổi thọ của dầu. [1] [7]
Năm 1967, vài năm sau khi được đưa
vào sản xuất thì tất cả các công ty ô tô Hoa Kỳ
đồng ý không hợp tác trong các hoạt động kiểm
soát khói bụi trong thời hạn mười năm. [số 8]
Trong những thập kỷ kể từ đó, luật pháp và quy
định về khí thải của các phương tiện giao thông
đã được thắt chặt về cơ bản. Hầu hết các động
cơ xăng ngày nay tiếp tục sử dụng hệ thống
PCV.
2.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

thông khí hộp trục khuỷu

Trong quá trình làm việc của động cơ,
khí cháy thường bị lọt xuống hộp trục khuỷu, vì
vậy trong hộp trục khuỷu lượng khí lọt thường
có 70 đến 80% là khí không cháy (VD : hơi
nước và các khí thải khác) chiếm 20% đến 30%
phần còn lại, điều này gây ra một số tác hại
như:
 Làm bẩn dầu bôi trơn và làm dầu bôi
trơn bị biến chất do những tạp chất có trong khí
cháy;
 Sự chuyển động tịnh tiến của Piston
khó khăn hơn do khí cháy lọt xuống phía dưới
làm cho áp suất phía dưới Piston tăng cao;
 Áp suất ở hộp trục khuỷu còn đẩy nhớt
qua các phốt làm kín đi ra ngoài làm cho tính
năng của dầu bôi trơn không còn đảm bảo;
 Những xe trước đây được gắn 1 ống
khí vào hộp trục khuỷu để cho phép những khí
này thoát ra ngoài khí quyển, vì vậy chúng làm
ô nhiễm môi trường và cũng không tận dụng
được hơi nhiên liệu có trong đó. Mặt khác khi
xe chạy chậm lượng khí thải bị lọt xuống hộp
trục khuỷu tăng lên nhưng không được thải
hoàn toàn ra ngoài vì lúc này vận tốc xe nhỏ,
độ giảm áp tại đầu ống nhỏ.
Bởi các nguyên nhân không tốt ở trên
nên cần có một hệ thống để dẫn khí lọt này về
buồng cháy và đốt lại.[9]
Ở loại này, toàn bộ khí ở hộp trục khuỷu
sẽ được hệ thống đưa về đường nạp chung với
lượng khí nạp mới vào động cơ để đốt cháy.
Khi dùng hệ thống này, hiệu quả thông
gió rất cao nhưng do đưa hơi nhiên liệu và khí
cháy về đường nạp dễ làm bám bẩn Xu-pap và
xi- lanh.
Nếu lượng khí từ cacte chứa nhớt được
phép thổi vào ống nạp mọi lúc với số lượng khí
bất kỳ thì hỗn hợp làm việc sẽ không được ổn
định và sẽ không thích hợp với các yêu cầu làm
việc của động cơ. Đồng thời để ngăn chặn sự
cháy ngược từ ống nạp đến hộp trục khuỷu,
người ta lắp thêm vào hệ thống van PCV. Van

này có nhiệm vụ điều hoà lượng hơi từ cacte đi
vào hệ thống nạp của động cơ.

Hình 1: VAN PCV
Hoạt động của van PCV như sau:
Khi động cơ không hoạt động, không có
sự hiện diện của độ chân không trong đường
ống nạp. Lúc này, lò xo đẩy van về đóng kín
đường nạp

Hình 2: Hệ thống thông khí hộp trục khuỷu
Trường hợp có sự cháy ngược từ chế
hoà khí trở về cacte (hộp trục khuỷu). Lúc này
van sẽ đóng kín lại để tránh gây hỏa hoạn.
Khi động cơ hoạt động ở chế độ cầm
chừng hay chậm, độ chân không trên đường
ống nạp lớn hút Piston van PCV đi lên bệ van.
Lúc này do khe chân không vẫn còn hẹp nên
chỉ có một lượng khí lọt nhỏ từ hộp trục khuỷu
đi vào đường ống nạp để tránh làm hòa khí ở
động cơ bị loãng
Khi động cơ hoạt động bình thường thì
độ chân không ở đường ống nạp trung bình nên
Piston van PCV lên khoảng giữa, vì vậy khe hở
chân không lớn cho khí lọt lên nhiều hơn
Ở chế độ khác, tuỳ theo độ chân không
ở đường ống nạp thì sức căng của lò xo sẽ
tương ứng và sẽ quy định một vị trí thích hợp
của van PCV
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2.3. Hệ thống thông gió cacte tích cực
(PCV)

Hình 3: Hệ thống thông gió cacte tích
cực trên xe có tăng áp

Hình 4: Van PCV thế hệ cũ

đó tránh được vấn đề có quá nhiều chân không
trong chảo dầu.

Hình 6: Màng van (đóng)
BỘ TÁCH DẦU
Trong trường hợp nhiệt độ dầu cao và số
vòng quay động cơ trên phút (RPM) cao, dầu ở
thể hơi có xu hướng được tạo ra sau đó lưu
thông qua các ống dẫn khí của động cơ và
PCV, tạo ra carbon trong hệ thống nạp và
buồng đốt. Đó là lý do tại sao nhiều xe có một
bộ tách dầu. Bộ phận này nằm trước PCV và
có nhiệm vụ ngưng tụ sương mù dầu và đưa
các giọt dầu trở lại cacte, ngăn không cho
chúng xâm nhập vào đường nạp, do đó tạo ra
ít lắng đọng carbon hơn.

Hình 5: Van PCV thế mới
Hệ thống PCV bao gồm năm phần chính,
được trình bày theo sơ đồ dưới đây:

Hình 6: Bộ tách dầu

3. Kết luận

Hình 6: Các bộ phận chính của hệ thống
PCV
MÀNG VAN
Trong điều kiện chân không thấp trong
đường ống của hệ thống nạp, hoặc khi áp suất
của khí cacte tăng lên, màng van sẽ mở ra, cho
phép khí cacte đi vào cửa nạp.
Khi chân không được hình thành trong hệ
thống nạp, màng ngăn đóng lại và làm gián
đoạn dòng khí từ cacte đến hệ thống nạp, do

Bằng cách giới thiệu Hệ thống thông gió
cacte tích cực, về cơ bản là làm kín cacte và
cho phép khí đi qua động cơ bị đốt cháy, khí
thải hydrocacbon từ cacte sẽ được loại bỏ hoàn
toàn. Hệ thống thông gió cacte tích cực (PCV)
sử dụng van PCV lưu lượng thay đổi được sử
dụng trong hầu hết các ứng dụng động cơ xăng
ô tô. Bằng cách kết hợp chính xác lưu lượng
thông gió với các đặc tính, hiệu suất thông gió
cacte được tối ưu hóa, trong khi hiệu suất động
cơ và khả năng lái xe vẫn không bị ảnh hưởng.
Van đóng lại trong quá trình cháy ngược để
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ngăn ngọn lửa đi vào cacte, nơi nó có thể đốt
cháy hơi nhiên liệu kèm theo.
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG
NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM
TS NGUYỄN ANH TUẤN
Trưởng Khoa Động lực, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
390 Hoàng Văn Thụ , P. 4, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Email: nguyenanhtuan@lttc.edu.vn
Tóm tắt:
Bảo vệ môi trường đang là định hướng tương lai của nhiều ngành công nghiệp, trong đó có ngành
công nghiệp ô tô, bao gồm các lĩnh vực sơn, sửa chữa và chăm sóc ô tô. Nghiên cứu này dựa trên các
dữ liệu thứ cấp, phác thảo ra những vấn đề của ngành sơn, sửa chữa và chăm sóc ô tô tới môi trường,
ví dụ như các loại khí thải hoặc phụ phẩm độc hại cho kỹ thuật viên, người dùng, nguồn đất, nước và
động thực vật. Từ nghiên cứu này, các giải pháp bảo vệ môi trường cho ngành công nghiệp sơn, sửa
chữa và chăm sóc ô tô được lần lượt đề xuất, góp phần vào mục tiêu Phát triển Bền vững trong dài
hạn của quốc gia nói chung, và ngành công nghiệp ô tô Việt Nam nói riêng.
Từ khóa: sơn gốc dầu, sơn gốc nước, chăm sóc xe, sửa chữa ô tô, nhựa thải, hàn không khói, bảo vệ
môi trường.
1. GIỚI THIỆU:
Cùng chung sức với thế giới cho mục tiêu
Phát triển Bền vững, các doanh nghiệp và tổ
chức tại Việt Nam đang nỗ lực đóng góp các
hành động vì môi trường và Sức khỏe con
người. Đây là hai (02) trong số mười bảy (17)
mục tiêu cốt lõi được lập ra bởi Liên Hợp Quốc.
Tuy nhiên, trong lịch sử phát triển kinh tế, phần
lớn các ngành công nghiệp đều gây tác động
tiêu cực tới môi trường, đặc biệt là các ngành
công nghiệp liên quan tới năng lượng. Ví dụ,
ngành giao thông vận tải đóng góp 16.2%
lượng khí thải nhà kính trên quy mô toàn cầu.
Tương tự, năm 2016, ngành công nghiệp sản
xuất (liên quan tới sản xuất máy móc, các sản
phẩm hóa dầu, hóa chất, sắt thép và thực
phẩm) thải tới 24.2% lượng khí thải nhà kính
trên toàn cầu. (Hannah Ritchie, Max Roser and
Pablo Rosado, 2020) [1]
Trong số đó, sự thịnh vượng của các ngành
công nghiệp sửa chữa, dịch vụ bảo dưỡng và
chăm sóc ô tô là sự đánh đổi về môi trường
trong sạch và sức khỏe con người. Do đó,
nghiên cứu về thực trạng các tác động tiêu cực
tới môi trường của ngành công nghiệp chăm
sóc và sửa chữa ô tô Việt Nam là cần thiết
trước khi thực thi bất kỳ giải pháp nào.
Nghiên cứu này được dựa trên các dữ liệu
thứ cấp, nhằm đưa ra một bức tranh tổng thể
về tác động tiêu cực của ngành công nghiệp
chăm sóc và sửa chữa ô tô tới môi trường cùng
một số giải pháp. Cấu trúc của bài nghiên cứu
gồm hai (02) phần nội dung chính:

(1) Thực trạng của ngành công nghiệp sơn,
sửa chữa và chăm sóc ô tô đến môi trường
(2) Giải pháp bảo vệ môi trường cho ngành
công nghiệp sơn, sửa chữa và chăm sóc ô tô
2. THỰC TRẠNG CỦA NGÀNH CÔNG
NGHIỆP SƠN, SỬA CHỮA VÀ CHĂM
SÓC Ô TÔ ĐẾN MÔI TRƯỜNG
2.1. Thực trạng của sơn gốc dầu đến môi
trường
Trong ngành công nghiệp sơn sửa chữa ô
tô, sơn gốc dầu là hóa chất được sử dụng chủ
yếu để bảo vệ, làm đẹp và phục hồi các vấn đề
về thẩm mỹ cho xe. Loại sơn này được ưa
chuộng bởi những ưu điểm liên quan đến độ
bền, giữ ẩm tốt, cũng như độ dày lý tưởng để
che phủ khuyết điểm. Tuy nhiên, sơn gốc dầu
không phải là lựa chọn tốt cho môi trường, đặc
biệt là sức khỏe con người, chất lượng nước
và không khí.
Theo nghiên cứu của Bộ Nông Nghiệp,
Nước và Môi Trường của Chính Phủ Úc
(DAWE, 2022) [2] năm 1965, trong thành phần
của sơn gốc dầu, chì đã từng chiếm tới 50%.
(World Health Organization: WHO, 2021) [3] đã
ước tính rằng trong năm 2017, phơi nhiễm chì
gây ra 1.06 triệu ca tử vong trên toàn thế giới,
đặc biệt là ở các nước có thu nhập thấp và
trung bình. WHO cũng ước tính trên toàn cầu
rằng vào năm 2016, phơi nhiễm chì gây ra
10.3% các ca bệnh về tim và huyết áp, và 6.2%
các trường hợp đột quỵ.
Ngoài chì, trong sơn gốc dầu còn chứa hàm
lượng lớn VOC (các hợp chất hữu cơ dễ bay
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hơi). Theo (US EPA, 2019) [4], VOC là những
hợp chất có áp suất hơi cao và khả năng hòa
tan trong nước thấp. VOC thường chứa dung
môi công nghiệp, như trichloroethylene, xăng
oxygenates, methyl tert-butyl ether (MTBE).
VOC được coi là chất gây ô nhiễm nước ngầm
phổ biến. Nồng độ của VOC trong không gian
kín thường cao hơn tới mười lần so với ngoài
trời.

Hình 01: Trihalomethanes, dung môi và xăng
oxygenates là các VOC phổ biến nhất được
phát hiện ở các nguồn nước ngầm (Zogorski,
J. S., Moran, M. J., & Hamilton, P. A, 2001) [5]
Xét trên toàn bộ quá trình sơn, VOC được
sản sinh chủ yếu ở hai (02) giai đoạn: Phun sơn
và Sấy. Điều này đồng nghĩa với việc các
phương pháp làm giảm hàm lượng VOC chỉ có
thể tác động vào hai (02) giai đoạn này, trong
đó tối ưu hàm lượng VOC từ chiến lược lựa
chọn sản phẩm sơn có thể là một cách làm đơn
giản và khả thi.

Hình 02: Quy trình sơn và khí thải VOC (Kim,
2011) [6]
Theo (Greenpainters, 2022) [7], VOC chiếm
tỷ trọng trung bình từ 35% - 50% trên một đơn
vị thể tích của sơn gốc dầu. Theo một khảo sát
của (Kim, 2011) [8], tổng khối lượng VOC trung
bình được sử dụng để sơn một ô tô tại một nhà
máy của Ford tại Bắc Mỹ là 6.58 [kg/ôtô] (xem
thêm tại Hình 03). Trong nghiên cứu của
(PPRC, 2019) [9], ngành sơn ô tô hàng năm
thải ra môi trường khoảng 70.000 tấn VOC,
được cho là nguyên nhân góp phần tạo ra khói
bụi và làm kém chất lượng không khí. Trong khi
đó, sơn gốc nước, được coi là ít độc hại hơn
hẳn sơn gốc dầu vì chỉ chứa khoảng 3% VOC
trên một đơn vị thể tích.
LOẠI
LOẠI DUNG
HÀM
SƠN
MÔI
LƯỢNG
VOC (kg/xe)
Primer
Hydrophobic
0.42

Basecoat

Clearcoat

Dung môi
purge

Hydrophilic
Tổng
Hydrophobic
Hydrophilic
Tổng
Hydrophobic
Hydrophilic
Tổng
Hydrophobic

0.88
1.30
0.79
1.55
2.34
0.84
0.47
1.31
0.70

Hydrophilic
0.93
Tổng
1.63
Tổng cộng
6.58
Hình 03: Tỷ lệ sử dụng dung môi có chứa
VOC trên một ô tô tại các nhà máy Ford ở Bắc
Mỹ (Kim, 2011) [10]
Các dấu hiệu hoặc triệu chứng chính liên
quan đến việc tiếp xúc với VOC bao gồm: Kích
ứng kết mạc, Khó chịu ở mũi và cổ họng, Đau
đầu, Dị ứng da, Khó thở, Nôn mửa, Chảy máu
cam, Mệt mỏi và Chóng mặt.
Các kỹ thuật viên tiếp xúc lâu ngày với sơn
gốc dầu sẽ dễ gặp các bệnh về da như: viêm
da, bỏng da và dị ứng. Thậm chí nếu họ không
có dụng cụ bảo hộ phù hợp thì các hợp chất
dạng hơi của sơn gốc dầu rất dễ thẩm thấu vào
máu. Liên quan tới đường hô hấp, nếu hít phải
các hợp chất dạng hơi của sơn gốc dầu trong
một thời gian dài, kỹ thuật viên dễ bị đau rát
họng, viêm họng, thậm chí viêm phổi.
Sơn chống rỉ dành cho tàu biển cũng là một
loại sơn gốc dầu phổ biến. Đây là nguyên liệu
giúp hiệu chỉnh khả năng giữ màu, chống bám
bẩn và chống rỉ sét khi tàu tiếp xúc lâu ngày với
nước biển. Tuy nhiên, loại sơn này chứa nhiều
Tributyltin - chất gây hại nghiêm trọng tới động
vật biển khi phá vỡ hệ thống nội tiết của chúng
hoặc lớp vỏ của các loài giáp xác (E. Stroben,
Jörg Oehlmann, P. Fioroni, 1992) [11].
Là phụ phẩm không thể tránh khỏi trong
quá trình sơn ô tô, bụi sơn cũng là yếu tố ảnh
hưởng tiêu cực tới sức khỏe của kỹ thuật viên
hay bất kỳ ai tiếp xúc thường xuyên. Đây là các
tác hại phổ biến do bụi sơn gây ra: quá tải hệ
thống phòng vệ của đường hô hấp, dị ứng ở
phổi, gây hen suyễn, viêm thùy phổi,…
2.2. Thực trạng của các hóa chất chăm sóc
xe đến môi trường
Liên quan đến ngành công nghiệp chăm
sóc xe là các hóa chất ứng dụng cho nội thất
và ngoại thất ô tô, bao gồm các loại dung dịch
khử mùi, tạo hương, làm sạch, phủ bóng và
phục hồi trên các bề mặt của ô tô. Theo
(DetailXPerts, 2014) [12], hóa chất trong các
dung dịch này thường bao gồm Acid;
Naphthalene (C10H8) - có khả năng gây ung
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thư, gây hại cho hệ hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa
và sinh sản; HydroFluoric Acid (HF) - chất lỏng
và hơi của hóa chất này có thể làm hại hệ thần
kinh trung ương, Perchloroethylene (C2Cl4) gây kích ứng mắt và da;... Các sản phẩm giá
rẻ, không rõ nguồn gốc còn có thể chứa Sulfuric
Acid (H₂SO₄) - chất gây tổn thương da, hen
suyễn và các bệnh hô hấp khác. Ngoài ra, các
sản phẩm tạo mùi thơm trong xe không rõ
nguồn gốc có thể chứa chất tạo thơm từ dầu
mỏ, có khả năng gây nguy hiểm trực tiếp đến
sức khỏe của người sử dụng xe.
Ngoài các thành phần hóa học độc hại kể
trên, VOC và NPE là hai trong số những hợp
chất xuất hiện nhiều trong các sản phẩm chăm
sóc xe nhưng gây hại nặng nề đến sức khỏe
con người cũng như môi trường xung quanh.
Nhiều garage chăm sóc xe tại Việt Nam thậm
chí còn sử dụng các sản phẩm từ Trung Quốc
với hàm lượng VOC rất cao. Theo (Industrial
Emission, 2019) [13], các hợp chất VOC sau
đây thường có mặt trong ngành công nghiệp
chăm sóc xe, bao gồm:
Benzen là hidrocacbon thơm, được sử dụng
rộng rãi làm dung môi hoặc chất trung gian
quan trọng trong các ngành hóa chất.
Acetone có độc tính không cao cũng được sử
dụng làm dung môi trong nhiều quy trình công
nghiệp như công nghiệp sản xuất hóa dầu, hóa
chất, dược phẩm, dệt may và sơn.
Skatole là chất hữu cơ tinh thể màu trắng độc
hại nhẹ thuộc họ indole. Trong tự nhiên nó
được sản sinh trong quá trình tiêu hóa protein,
thường được sử dụng tạo hương thơm.
Theo (EPA, 2015) [14], NPE (Nonylphenol
Ethoxylates) được định nghĩa là hoạt chất bề
mặt không ion, tương tự như chất tẩy rửa, giải
phóng rộng rãi vào môi trường nước khi được
sử dụng. NPE rất độc hại với đời sống thủy
sinh. Sẽ rất nguy hiểm nếu NPE bị lạm dụng vì
khả năng gây rối loạn nội tiết tố, làm mất tỉnh
táo, gây bệnh hô hấp, dị ứng da và gây ảnh
hưởng đến quá trình sinh sản của con người,
cũng như của động vật môi trường biển.
2.3. Thực trạng của rác thải nhựa trong
công nghiệp sửa chữa ô tô tới môi trường
2.3.1. Các loại nhựa thường gặp trong
ngành công nghiệp ô tô
Nhựa là một trong những nguyên liệu được
sử dụng chủ yếu trong ngành công nghiệp sản
xuất ô tô (12%), chỉ sau kim loại. Ô tô ngày nay
chứa nhiều bộ phận từ nhựa như tấm cản, trần
xe, bảng điều khiển, tay cầm, nút bấm,... Giả
sử, một chiếc ô tô nặng 1.300kg thì hàm lượng
nhựa chiếm từ 12% tới 15% tổng khối lượng
(tương ứng 50% thể tích ô tô), con số này
tương đương 150kg - 200kg nhựa mỗi xe. Nhu
cầu về sử dụng nhựa trong công nghiệp ô tô

được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên, nhờ vào
những ưu điểm của nó (EuRIC, 2020) [15].

Hình 04: Nhựa chiếm trung bình 12% trong tỷ
trọng các nguyên liệu cấu thành nên một chiếc
ô tô hạng nhẹ (Plastics Europe, 2013) [16]
Ngày nay, có khoảng 39 loại nhựa và
polymer cơ bản được sử dụng để sản xuất ô tô.
Phổ biến nhất là polypropylene (PP) (32%) (ví
dụ: tấm cản, sợi thảm cách điện cáp, v.v.),
polyurethane (PU) (17%) (ví dụ: đệm ngồi bằng
bọt, tấm cách nhiệt, ống lót treo, đệm, hợp chất
điện, v.v.) và polyvinyl clorua (PVC) (16%) (ví
dụ: bảng thiết bị, cáp điện, đường ống, cửa,
v.v.) Nhiều loại nhựa và polyme khác, bao gồm
cả nhựa kỹ thuật, cũng được sử dụng và kết
hợp cho các bộ phận ô tô khác (ví dụ:
acrylonitrile
butadiene
styrene
(ABS),
polyamide (PA), polystyrene (PS), polyethylene
(PE), polyoxymethylene (POM), polycarbonate
(PC), acrylic (PMMA), v.v.

Hình 05: Tỷ trọng các loại nhựa được tiêu thụ
trong ngành công nghiệp ô tô tại Bắc Mỹ năm
2017 (Khemka, 2019) [17]
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Hình 06: Nội thất là phần ô tô sử dụng nhựa
chủ yếu, chiếm 53% hàm lượng nhựa trên
trung bình một chiếc ô tô (Baran, 2022) [18]
Việc sử dụng nhựa trong ngành sản xuất ô
tô mang lại một số lợi ích, như giảm bớt khối
lượng xe, dẫn đến giảm tiêu thụ nhiên liệu và
giảm phát thải khí nhà kính - GreenHouse
Gasses (GHG). Tuy nhiên, việc thải và đốt cháy
nhựa gây ra nhiều tác động tiêu cực tới môi
trường cũng như sức khỏe con người (Plastics
Europe, 2022) [19].
2.3.2. Nguyên nhân hình thành nhựa thải từ
ngành công nghiệp sửa chữa ô tô
Chất lượng sửa chữa phổ thông chưa
cao: Đây được coi là nguyên nhân trực tiếp dẫn
đến lượng nhựa thải cao từ ngành công nghiệp
sửa chữa ô tô. Các công nghệ sửa chữa hiện
tại ở thị trường Việt Nam đa phần là công nghệ
thủ công, tiềm ẩn nhiều rủi ro như nguy cơ
cháy, gây ra oxi hóa bề mặt vật liệu hàn. Chất
lượng sửa chữa không đảm bảo như vậy dẫn
tới tâm lý e ngại tư vấn sửa chữa từ phía
garage cũng như quyết định sử dụng dịch vụ từ
phía người tiêu dùng.
Tâm lý thích thay mới của người tiêu
dùng: Ô tô được coi là tài sản giá trị với hầu
hết các gia đình tại Việt Nam. Tuy nhiên, thay
vì thói quen sử dụng dịch vụ sửa chữa các chi
tiết nhựa khi gặp sự cố, thay mới lại là lựa chọn
phổ biến vì tâm lý e ngại sửa chữa nhiều lần.
Bên cạnh đó, bảo hiểm thân vỏ cũng là tác
nhân ngăn cản người tiêu dùng lựa chọn dịch
vụ này. Nguyên nhân trên đồng nghĩa với
lượng nhựa dư thừa được thải ra tại các gara
không còn là con số nhỏ.
2.3.3. Tác động của nhựa thải tới môi
trường
Nhựa thải làm ô nhiễm môi trường, ngoài
việc làm giảm vẻ đẹp cảnh quan (Lange,
Wendy, 2003) [20], còn làm chết các sinh vật
dưới nước (Greg Hofmeyr and Marthán N.
Bester and Steve P. Kirkman and Christian
Lydersen and Kit M. Kovacs, 2006) [21], tắc
nghẽn hệ thống thoát nước, đặc biệt là ở các
nước đang phát triển, tạo ra môi trường thuận
lợi cho muỗi sinh sản và các vật trung gian gây
bệnh khác và tạo ra mùi hôi, giảm sự thấm
nước và độ thoáng khí của đất nông nghiệp

thông thường, do đó làm giảm năng suất ở
những vùng đất đó. Nhựa có tác hại với môi
trường như sau:
Ô nhiễm đất đai: Việc chôn vùi nhựa thải
dẫn đến việc nhựa bị xuống cấp, trong đó các
phụ gia như chất ổn định, chất tạo màu, chất
làm dẻo và kim loại nặng có thể bị rửa trôi và
cuối cùng thấm vào làm ô nhiễm đất và nước.
Các nghiên cứu cho thấy người ta vẫn tìm ra
polymer tổng hợp sau năm (05) năm kể từ khi
chúng được chôn vùi, gây ô nhiễm hệ sinh thái.
Metan, một loại khí nhà kính nguy hiểm tạo ra
sự nóng lên toàn cầu, cũng được sản sinh trong
quá trình phân hủy nhựa.
Ô nhiễm nước: Năm 2012, ước tính có
khoảng 165 triệu tấn chất nhựa thải có mặt trên
các đại dương, với khoảng 5 nghìn tỷ mảnh
nhựa trôi nổi trên đại dương. Trong quá trình
phân hủy nhựa, các hóa chất độc hại như
polystyrene và BPA được thải ra có thể gây ô
nhiễm nước. 80% chất thải được tìm thấy trong
đại dương được tạo thành từ nhựa. Hơn 260
loài sinh vật biển như rùa, động vật không
xương sống, chim biển, cá và động vật có vú
ăn phải hoặc bị vướng vào các mảnh vụn nhựa,
dẫn đến khó chuyển động, bị thương, thậm chí
là tử vong.
Ô nhiễm không khí: Ở giai đoạn phân hủy
nhựa sau khi chôn lấp, khí CO2 carbon dioxide
và CH4 methane bị thải vào không khí. Năm
2008, ước tính 20 triệu tấn CO2 bị thải vào khí
quyển sau quá trình phân hủy ở các bãi chôn
lấp. Ô nhiễm không khí là một trong những mối
đe dọa môi trường lớn đối với sức khỏe cộng
đồng, và nó là nguyên nhân gây ra hơn 6 triệu
ca tử vong (Alabi OA, Ologbonjaye KI, Awosolu
O, Alalade OE, 2019) [22].
Gây hại cho động vật: Động vật tiếp xúc
với chất thải nhựa chủ yếu do nuốt phải và
vướng víu. Hầu hết các loài động vật trong đại
dương đều nhầm chất thải nhựa đổ ra biển là
thức ăn, do đó ăn chúng vào cơ thể. Các báo
cáo đã chỉ ra rằng hơn 260 loài động vật có
xương sống và không xương sống khác nhau
ăn phải nhựa hoặc bị vướng bởi nhựa hoặc các
sản phẩm nhựa, với hơn 400.000 động vật có
vú biển bị chết (Chiras, 2001) [23]. Một tình
huống tương tự cũng thường xảy ra ở các loài
chim biển có thể nhầm lẫn giữa vi nhựa với
mực nang hoặc với cá, chúng có thể nhầm chất
thải nhựa với con mồi tự nhiên của chúng. Ăn
phải chất thải nhựa có khả năng gây tắc nghẽn
và tổn thương cơ thể hệ tiêu hóa của chim, làm
giảm khả năng tiêu hóa của hệ thống dẫn đến
đói, suy dinh dưỡng và cuối cùng là tử vong.
Động vật bị vướng bởi các mảnh vụn nhựa
cũng góp phần dẫn đến cái chết của động vật
ăn thịt, vì động vật không thể tự gỡ rối và thoát
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ra. Các rạn san hô đã bị hư hại do lưới kéo và
các sản phẩm nhựa khác dọc theo lòng biển.
2.3.4. Các khí độc hại sinh ra khi đốt nhựa
và những ảnh hưởng tới môi trường
Theo (Verma, Rinkuv and Shankarappa,
Vinoda and Papireddy, M. and Gowda, A.N.S.,
2016) [24], chất thải rắn chứa khoảng 10-12%
nhựa được đốt cháy, giải phóng khí độc vào
môi trường, bao gồm các hóa chất dưới đây:
Carbon Monoxide (CO): Trong tất cả các
loại khí được sinh ra từ đốt cháy, khí CO được
chứng minh là gây ra nhiều ca tử vong nhất.
Carbon monoxide cực độc; nó là một chất khí
không màu, không mùi, không gây kích ứng, dễ
cháy, được hấp thụ chủ yếu qua đường hô hấp.
Nó có độc vì hemoglobin trong máu kết hợp với
nó để tạo oxy, ngộ độc đủ nặng để gây bất tỉnh
có thể dẫn đến tổn thương hệ thần kinh trung
ương (GHG). Khí CO góp phần gián tiếp làm
biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu vì nó
tham gia vào các phản ứng hóa học trong khí
quyển tạo ra ozon.
Carbon Dioxide: Carbon dioxide (CO2) là
một chất khí không màu, không mùi, gây kích
thích đường hô hấp và dễ dẫn đến khó thở. Cứ
1kg nhựa bị đốt phát thải ra 6kg CO2 (Rohrer,
2020) [25]. Ngoài ra, carbon dioxide gây ra
khoảng 20% hiệu ứng nhà kính trên Trái đất
(Nasa, 2011) [26].
Ammonia: Ammonia dạng khí (NH3) không
màu và có mùi hắc đặc trưng, cực kỳ khó chịu
đối với mắt, da và hệ hô hấp. Khí thải amoniac
ảnh hưởng tiêu cực đến đa dạng sinh học. Một
tác động chính của ô nhiễm amoniac đối với
môi trường là ảnh hưởng tới sự đa dạng thực
vật. Ô nhiễm amoniac cũng ảnh hưởng đến
thành phần loài thông qua quá trình axit hóa
đất, gây độc hại trực tiếp cho lá và bằng cách
thay đổi tính nhạy cảm của thực vật đối với
sương giá, khô hạn và mầm bệnh. (Guthrie,
2019) [27]
Các oxit của nitơ (NOx): Các oxit của nitơ
(NOx) có thể gây tổn thương kéo dài mà không
gây khó chịu rõ rệt tại thời điểm tiếp xúc. Đặc
biệt là Nitrogen dioxide (NO2) là oxit nitơ độc
nhất khi nhựa được đốt cháy, vì có xu hướng
gây tổn thương phối, mất vị giác và phù
nề. NOx cũng là nguyên nhân gây ra khói mù
và mây nâu điển hình bao phủ các thành phố
lớn và làm giảm chất lượng không khí. NOx
cũng góp phần tạo thành ozon trên Trái đất
(Noxfondet, 2018) [28].
Hydrogen sulfide: (HgS) là một chất khí
không màu, dễ cháy, có mùi trứng thối. Ở mật
độ 20 ppm đến 150 ppm, HgS gây kích ứng
mắt. Thậm chí, ở mật độ 800 ppm đến 1000
ppm có thể gây tử vong do mất ý thức nhanh
chóng kèm theo tê liệt trung tâm điều khiển hô
hấp của não. (Junod, 1976) [29]

Sulfur Dioxide: Lưu huỳnh đioxit (SO2) là
một loại khí nặng và rất độc. Nồng độ SO2 cao
có thể gây chết người vì sự kích thích hoặc làm
sưng tấy đường hô hấp dữ dội.
3. GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO
NGÀNH CÔNG NGHIỆP SƠN, SỬA
CHỮA VÀ CHĂM SÓC Ô TÔ
3.1. Giải pháp cho ngành công nghiệp sơn
Trong giới hạn mục tiêu bảo vệ môi trường
cho ngành công nghiệp sơn sửa chữa và chăm
sóc ô tô, cụ thể là lĩnh vực sơn sửa chữa, sơn
gốc nước được coi là giải pháp thay thế tốt cho
sơn gốc dầu. Theo (Chedjaroenchut, 2022)
[30], nếu như sơn gốc dầu chứa 70% - 80%
dung môi, thì sơn gốc nước chỉ chứa từ 5% 20% dung môi cùng với tối thiểu 40% nước. Do
đó, hàm lượng VOC của sơn gốc nước trở nên
ít hơn hẳn so với sơn gốc dầu.

Hình 07: Trong sơn gốc nước, nước chiếm tới
60% trong kết cấu của các thành phần
(Chedjaroenchut, 2022) [31]
Ngoài những ưu điểm liên quan tới vận
hành kinh doanh, như tiết kiệm chi phí nguyên
vật liệu khi cùng mức che phủ so với sơn gốc
dầu, tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí nhân
công, màu tươi và tiệp vào lớp sơn OEM tốt
hơn (TechNews, 2018) [32] , sơn gốc nước có
nhiều ưu điểm trong việc bảo vệ môi trường và
an toàn cho con người, do hàm lượng VOC
thấp. Cụ thể, mức độ hội tụ các loại khí như
Benzene, Toluene, Ethylbenzene,... từ sơn gốc
nước thấp hơn hẳn so với sơn gốc dầu (xem
thêm ở Hình 05).

Hình 08: Kết quả so sánh về sự hội tụ khí từ
các sản phẩm sơn gốc dầu và sơn gốc nước,
thu được từ 36 mẫu khí thuộc các gara ô tô độc
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lập ở King County, Washington, Hoa Kỳ
(Stephen G. Whittaker, PhD , Larry Brown, MS,
RS, 2019) [33]

Hình 09: Hình ảnh sơn gốc nước (Arul, 2019)
[34]

Hình 10: Hình ảnh sơn gốc dầu (Arul, 2019)
[35]
Cũng theo (TechNews, 2018), BMW là nhà
sản xuất OEM đầu tiên tại Mỹ sử dụng sơn gốc
nước khi thí điểm tại nhà máy ở Spartanburg,
phía Nam Carolina. Hầu hết các ô tô được bán
ra tại Mỹ từ năm 2018 đều được sử dụng sơn
gốc nước, kéo theo việc ứng dụng sơn gốc
nước tại các trung tâm sửa chữa và chăm sóc
xe độc lập bên ngoài.
Theo báo cáo của (US EPA, 2016) [36],
chuyển đổi từ sơn gốc dầu sang sơn gốc nước
đã sớm trở thành xu hướng tại Mỹ và Canada
bởi những điều luật khắt khe về an toàn cho
môi trường và sức khỏe con người do chính
phủ ở các quốc gia này ban hành. Các nhà sản
xuất OEM và gara độc lập tại Châu Âu cũng sử
dụng sơn gốc nước trong hầu hết các công
đoạn kỹ thuật.
3.2. Giải pháp với các loại hóa chất chăm
sóc xe
Tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý hàm
lượng các chất gây hại trong sản phẩm: Các
nhà sản xuất trong nước cần được ràng buộc
để đảm bảo các hóa chất cấu thành nên sản
phẩm tuân theo các ngưỡng an toàn cho môi
trường, bao gồm chất lượng không khí, nước,
động thực vật và con người. Nhóm tổ chức này
có thể tham khảo các tiêu chuẩn kiểm soát hóa
chất độc hại như VOC, NPE, Phốt phát,… của
các quốc gia phát triển như Cơ Quan Bảo Vệ

Môi Sinh Hoa Kỳ (US EPA) hay Ủy Ban châu
Âu (EC) trong trường hợp các tiêu chuẩn nội
địa chưa được hoàn thiện. Ngoài ra, các nhà
nhập khẩu và bán lẻ cũng cần nhận thức và
quan tâm tới các khía cạnh an toàn cho môi
trường, để tiếp cận các sản phẩm quốc tế với
hàm lượng VOC thấp, hạn chế NPE. Thay vì
chỉ tập trung vào các lợi ích kinh tế trong ngắn
hạn, các tổ chức kinh doanh nên đầu tư dài hạn
cho sự phát triển bền vững liên quan tới môi
trường, như một sự đảm bảo cho tỷ lệ giữ chân
người lao động và uy tín doanh nghiệp.
Trách nhiệm xử lý nước thải của các
đơn vị chăm sóc ô tô: Trước khi được đưa ra
cống thoát nước, nước thải từ các trung tâm
chăm sóc xe cần đi qua một quy trình xử lý. Các
quy trình thường bao gồm một số chức năng,
như lược rác, tách cặn dầu, bể điều hòa, thiết
bị trộn, bể phản ứng, bể lắng, bể lọc áp lực và
bể khử trùng. Việc lắp đặt hệ thống như vậy
trong khu vực chăm sóc xe nên là yêu cầu cần
thiết với bất kỳ trung tâm nào triển khai loại hình
dịch vụ này.
Nâng cao nhận thức của người tiêu
dùng trong việc lựa chọn sản phẩm chăm
sóc ô tô: Thông qua đó, người tiêu dùng cần
được giáo dục để biết cách lựa chọn các sản
phẩm chăm sóc ô tô an toàn hơn cho sức khỏe
của bản thân, thay vì coi nhẹ sức khỏe và tìm
đến các lựa chọn tiết kiệm chi phí. Người tiêu
dùng cũng nên hiểu về các tiêu chuẩn an toàn
căn bản như đảm bảo VOC, NPE,…đã được
đề cập trong nghiên cứu này.
3.3. Giải pháp cho ngành công nghiệp
sửa chữa ô tô
Nâng cao nhận thức của người tiêu
dùng về tái sử dụng nhựa: Thông qua đó, tâm
lý của người tiêu dùng sẽ chuyển từ thay mới
sang lựa chọn các phương pháp sửa chữa
nhựa. Các hoạt động nhằm thay đổi nhận thức
và thói quen của người tiêu dùng về tái sử dụng
nhựa nên là một phần trong công tác giáo dục,
truyền thông, báo chí và công nghệ trong dài
hạn.
Nghiên cứu về các vật liệu thay thế thân
thiện với môi trường: Hiện nay, một số nhà
sản xuất ô tô có xu hướng sử dụng một số vật
liệu thân thiện với môi trường với kỳ vọng có
thể thay thế nhựa. Ví dụ, nhà sản xuất ô tô
Bently sử dụng gỗ quý để hoàn thiện các chi
tiết như mặt taplo, mặt trong của xe, bệ tì tay và
cần số. Tuy nhiên, thay thế vật liệu là ý tưởng
cần nhiều nghiên cứu và chứng minh hơn ngoài
phạm vi của nghiên cứu này.
Nghiên cứu các phương pháp xử lý rác
thải nhựa ít gây tổn hại tới môi trường:
Chuyển đổi nhựa thành năng lượng là một
trong số các công nghệ mới được đầu tư bởi
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một nhóm các công ty thuộc lĩnh vực hóa dầu
và ngành hàng tiêu dùng nhanh, có tên là Liên
minh chấm dứt rác thải nhựa. Liên minh này
bao gồm các tên tuổi: Exxon, Dow, Total, Shell,
Chevron Phillips và Procter & Gamble. Công
nghệ này có thể là một lựa chọn tiềm năng
nhằm xử lý rác thải nhựa mà không gây nguy
hại tới môi trường.
Bên cạnh đó, Khí hóa - một công nghệ liên
quan tới ý tưởng chuyển đổi nhựa thành năng
lược cũng là một phương pháp có thể đưa vào
nghiên cứu. Về bản chất, Khí hóa là quá trình
làm nóng chảy nhựa ở nhiệt độ rất cao trong
điều kiện gần như không có oxy, đồng nghĩa
rằng các chất độc như dioxin và furan không
được hình thành.
Phương pháp cuối cùng là công nghệ Nhiệt
phân. Theo đó, nhựa được cắt nhỏ và nóng
chảy ở nhiệt độ thấp hơn so với phương pháp
Khí hóa, với hàm lượng oxy ít hơn. Nhiệt năng
phá vỡ các hợp chất cao phân tử nhựa thành
những hydrocacbon nhỏ hơn - có thể được tinh
chế thành nhiên liệu diesel và các sản phẩm
hóa dầu khác.
Ứng dụng công nghệ mới trong sửa
chữa ô tô: Để người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn
sửa chữa nhựa thay vì thay mới, đồng thời giúp
người làm kỹ thuật tự tin triển khai các dịch vụ
liên quan, các công nghệ được ứng dụng trong
ngành công nghiệp sửa chữa ô tô cần đáp ứng
được nhiều hơn những tiêu chuẩn về chất
lượng và mức độ an toàn.
Tại Mỹ và các quốc gia phát triển, một số
công nghệ xử lý nhựa trong sửa chữa ô tô được
đánh giá cao và ứng dụng rộng rãi bao gồm:
Hàn bằng khí Ni-tơ (Nitrogen Welding) hay Hàn
Không khói, Hàn laser (Laser Welding), Hàn
siêu âm (Ultrasonic Welding), Quay hàn (Spin
Welding), Hàn rung (Vibration Welding), Hàn
ma sát (Friction Welding), Hàn tần số
(Frequency Welding),...
3.3.5. Các biện pháp vĩ mô của cơ quan quản
lý
Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, nhà
sản xuất, nhập khẩu phương tiện giao thông (ô
tô, xe máy) phải thực hiện trách nhiệm tái chế
chất thải từ ngày 1-1-2027. Điều này đồng
nghĩa rằng các phương pháp và cách tiếp cận
từ các tổ chức liên quan sẽ được tiếp tục phát
triển nhằm đạt được mục tiêu của chính phủ.
4. KẾT LUẬN
Đi cùng sự tăng trưởng trong nhu cầu tiêu
thụ ô tô tại thị trường Việt Nam, các ngành công
nghiệp sửa chữa và chăm sóc ô tô theo đó sẽ
ngày một phát triển. Điều này đồng nghĩa với
sự gia tăng sử dụng các sản phẩm hóa chất
cùng với ứng dụng công nghệ xử lý, cụ thể
trong giới hạn của nghiên cứu này là các loại

sơn ô tô; dung dịch khử mùi, tạo hương, làm
sạch và đánh bóng nội thất và ngoại thất;
nguyên liệu và công nghệ hàn nhựa. Tuy nhiên,
thực tế này gây ra nhiều tác động tiêu cực tới
môi trường, bao gồm thiên nhiên, sự sống của
động thực vật và con người ở cấp độ vĩ mô.
Đặc biệt, ở cấp độ vi mô, những tác động tiêu
cực được đề cập trong nghiên cứu này trực tiếp
đe dọa tới sức khỏe của những chuyên viên kỹ
thuật và người sử dụng cuối cùng, hay bất kỳ
ai có sự tiếp xúc trực tiếp.
Phát triển bền vững, bao gồm bảo vệ môi
trường và sự sống của con người, nên được
góp mặt trong các giá trị cốt lõi của hoạt động
kinh doanh. Ngoài các phương pháp bảo hộ
thông thường, như không gian thoáng đãng,
trang phục bảo hộ đạt tiêu chuẩn,... bất cứ đối
tượng hữu quan nào cũng nên cân nhắc đầu
tư, sử dụng và tiêu thụ các sản phẩm chất
lượng, đáp ứng tối đa các tiêu chí về an toàn
môi trường.
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