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L�i nói �u 

QCVN 21: 2009/BTNMT do Ban so�n th�o quy chu�n k� thu�t qu�c gia v� ch�t l	
ng không khí biên 
so�n, T�ng c�c Môi tr�	ng, V� Khoa h
c và Công ngh�, V� Pháp ch� trình duy�t và ��c ban hành 
theo Thông t� s� 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 n�m 2009 c�a B� Tài nguyên và Môi tr�	ng. 
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QUY CHU�N K� THU�T QU�C GIA  

V� KHÍ TH�I CÔNG NGHI�P S�N XU�T PHÂN BÓN HÓA H�C 

National Technical Regulation on Emission of Chemical Fertilizer Manufacturing 
Industry 

1. QUY ��NH CHUNG 

1.1. Ph�m vi �i�u ch�nh 

Quy chu�n này quy �nh n�ng � t�i a cho phép c�a các thông s� ô nhi�m trong khí th�i công 
nghi�p s�n xu�t phân bón hóa h
c khi phát th�i vào môi tr�	ng không khí. 

1.2. ��i t��ng áp d�ng 

Quy chu�n này áp d�ng �i v�i t� ch�c, cá nhân liên quan �n ho�t �ng phát th�i khí th�i 
công nghi�p s�n xu�t phân bón hóa h
c (có quy trình s�n xu�t phân amoni phosphat (MAP và 
DAP), nitrozophosphat, supe photphat �n, supe photphat kép, phân lân nung ch�y, kali clorua và 
phân h n h�p, s�n xu�t amoniac, axit nitric, axit sunfuric, axit phosphoric, amoni sulphat, urea, 
amoni nitrat, canxi amoni nitrat và amoni sulphat nitrat) vào môi tr�	ng không khí.  

1.3. Gi�i thích thu�t ng� 

Trong Quy chu�n này, các thu!t ng" d��i ây ��c hi#u nh� sau: 

1.3.1. Khí th�i công nghi�p s�n xu�t phân bón hóa h�c là h n h�p các thành ph$n v!t ch�t phát th�i 
ra môi tr�	ng không khí t% �ng khói, �ng th�i c�a các nhà máy, c� s& s�n xu�t phân bón hóa h
c.  

1.3.2. Kp là h� s� l�u l��ng ngu�n th�i �ng v�i l�u l��ng khí th�i t% �ng khói, �ng th�i c�a các nhà máy, 
c� s& s�n xu�t phân bón hóa h
c.  

1.3.3. Kv là h� s� vùng, khu v'c �ng v�i �a i#m (t các nhà máy, c� s& s�n xu�t phân bón hóa 
h
c.  

1.3.4. Mét kh�i khí th�i chu�n (Nm3) là mét kh�i khí th�i & nhi�t � 250C và áp su�t tuy�t �i 760 mm 
th�y ngân. 

1.3.5. P (m3/h) là l�u l��ng khí th�i t% �ng khói, �ng th�i c�a các nhà máy, c� s& s�n xu�t phân bón 
hóa h
c. 

2. QUY ��NH K� THU�T 

2.1. N�ng � t�i a cho phép c�a các thông s� ô nhi�m trong khí th�i công nghi�p s�n xu�t phân 
bón hóa h
c ��c tính nh� sau: 

Cmax = C x Kp x Kv 

Trong ó: 

- Cmax là n�ng � t�i a cho phép c�a các thông s� ô nhi�m trong khí th�i công nghi�p s�n xu�t 
phân bón hóa h
c th�i vào môi tr�	ng không khí, tính b)ng miligam trên mét kh�i khí th�i chu�n 
(mg/Nm3); 

- C là n�ng � c�a các thông s� ô nhi�m trong khí th�i công nghi�p s�n xu�t phân bón hóa h
c quy 
�nh t�i m�c 2.2;  

- Kp là h� s� l�u l��ng ngu�n th�i quy �nh t�i m�c 2.3;  

- Kv là h� s� vùng, khu v'c quy �nh t�i m�c 2.4.  

2.2. N�ng � C c�a các thông s� ô nhi�m trong khí th�i công nghi�p s�n xu�t phân bón hóa h
c làm 
c� s& tính toán n�ng � t�i a cho phép ��c quy �nh t�i B�ng 1 d��i ây: 

B�ng 1: N�ng �� C c�a các thông s� ô nhi�m trong khí th�i công nghi�p s�n xu�t phân bón hóa 
h c 

N�ng �� C (mg/Nm3) 
STT Thông s� 

A B 

1 B�i t�ng 400 200 

2 L�u hu*nh ioxit, SO2 1500 500 

3 Nit� oxit, NOX (tính theo NO2) 1000 850 
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4 Amoniac, NH3 76 50 

5 Axit sunfuric, H2SO4 100 50 

6 T�ng florua, F-  90 50 

Trong ó:  

- C�t A quy �nh n�ng � C c�a các thông s� ô nhi�m trong khí th�i công nghi�p s�n xu�t phân bón 
hóa h
c làm c� s& tính toán n�ng � t�i a cho phép �i v�i các nhà máy, c� s& s�n xu�t phân bón 
hóa h
c b+t $u ho�t �ng tr��c ngày 16 tháng 01 n�m 2007 v�i th	i gian áp d�ng �n ngày 31 
tháng 12 n�m 2014; 

- C�t B quy �nh n�ng � C c�a các thông s� ô nhi�m trong khí th�i công nghi�p s�n xu�t phân bón 
hóa h
c làm c� s& tính toán n�ng � t�i a cho phép �i v�i:  

+ Các nhà máy, c� s& s�n xu�t phân bón hóa h
c b+t $u ho�t �ng k# t% ngày 16 tháng 01 n�m 
2007;  

+ T�t c� các nhà máy, c� s& s�n xu�t phân bón hóa h
c v�i th	i gian áp d�ng k# t% ngày 01 tháng 
01 n�m 2015. 

- Ngoài 06 thông s� quy �nh t�i B�ng 1, tu* theo yêu c$u và m�c ích ki#m soát ô nhi�m, n�ng � 
c�a các thông s� ô nhi�m khác áp d�ng theo quy �nh t�i c�t A ho(c c�t B trong B�ng 1 c�a QCVN 
19: 2009/BTNMT-Quy chu�n k, thu!t qu�c gia v- khí th�i công nghi�p �i v�i b�i và các ch�t vô c�. 

2.3. H� s� l�u l��ng ngu�n th�i Kp c�a nhà máy, c� s& s�n xu�t phân bón hóa h
c ��c quy �nh 
t�i B�ng 2 d��i ây: 

B�ng 2: H� s� l�u l��ng ngu�n th�i Kp  

L�u l��ng ngu�n th�i (m3/h) H� s� Kp 

P . 20.000 1 

20.000 < P . 100.000 0,9 

P>100.000 0,8 

2.4. H� s� vùng, khu v'c Kv c�a nhà máy, c� s& s�n xu�t phân bón hóa h
c ��c quy �nh t�i B�ng 
3 d��i ây: 

B�ng 3: H� s� vùng, khu v!c Kv  

Phân vùng, khu v!c H� s� Kv 

Lo�i 1 N�i thành ô th� lo�i (c bi�t (1) và ô th� lo�i I (1); r%ng (c d�ng (2); di 
s�n thiên nhiên, di tích l�ch s/, v�n hóa ��c x�p h�ng (3); nhà máy, 
c� s& s�n xu�t phân bón hóa h
c có kho�ng cách �n ranh gi�i các 
khu v'c này d��i 02 km. 

0,6 

Lo�i 2 N�i thành, n�i th� ô th� lo�i II, III, IV (1); vùng ngo�i thành ô th� lo�i 
(c bi�t, ô th� lo�i I có kho�ng cách �n ranh gi�i n�i thành l�n h�n 
ho(c b)ng 02 km; nhà máy, c� s& s�n xu�t phân bón hóa h
c có 
kho�ng cách �n ranh gi�i các khu v'c này d��i 02 km. 

0,8 

Lo�i 3 Khu công nghi�p; ô th� lo�i V (1); vùng ngo�i thành, ngo�i th� ô th� 
lo�i II, III, IV có kho�ng cách �n ranh gi�i n�i thành, n�i th� l�n h�n 
ho(c b)ng 02 km; nhà máy, c� s& s�n xu�t phân bón hóa h
c có 
kho�ng cách �n ranh gi�i các khu v'c này d��i 02 km (4) . 

1,0 

Lo�i 4 Nông thôn 1,2 

Lo�i 5 Nông thôn mi-n núi 1,4 

Chú thích: 

(1) 0ô th� ��c xác �nh theo quy �nh t�i Ngh� �nh s� 42/2009/N0-CP ngày 07 tháng 5 n�m 
2009 c�a Chính ph� v- vi�c phân lo�i ô th�;  
(2) R%ng (c d�ng xác �nh theo Lu!t B�o v� và phát tri#n r%ng ngày 14 tháng 12 n�m 2004 
g�m: v�	n qu�c gia; khu b�o t�n thiên nhiên; khu b�o v� c�nh quan; khu r%ng nghiên c�u, th'c 
nghi�m khoa h
c;  
(3) Di s�n thiên nhiên, di tích l�ch s/, v�n hóa ��c UNESCO, Th� t��ng Chính ph� ho(c b� ch� 



QCVN 21: 2009/BTNMT 

 ��

qu�n ra quy�t �nh thành l!p và x�p h�ng; 
(4) Tr�	ng h�p ngu�n phát th�i có kho�ng cách �n 02 vùng tr& lên nh1 h�n 02 km thì áp d�ng 
h� s� vùng, khu v'c Kv �i v�i vùng có h� s� nh1 nh�t; 
(5) Kho�ng cách quy �nh t�i b�ng 3 ��c tính t% ngu�n phát th�i. 

3. PH"#NG PHÁP XÁC ��NH 

3.1. Ph��ng pháp xác �nh n�ng � các thông s� ô nhi�m trong khí th�i công nghi�p s�n xu�t phân 
bón hóa h
c th'c hi�n theo các tiêu chu�n qu�c gia d��i ây: 

- TCVN 5977:2005 S' phát th�i c�a ngu�n t2nh – Xác �nh giá tr� và l�u l��ng b�i trong các �ng d3n 
khí – Ph��ng pháp kh�i l��ng th� công. 

- TCVN 6750:2005 S' phát th�i c�a ngu�n t2nh – Xác �nh n�ng � kh�i l��ng l�u hu*nh iôxit – 
Ph��ng pháp s+c ký khí ion. 

- TCVN 7172:2002 S' phát th�i c�a ngu�n t2nh – Xác �nh n�ng � kh�i l��ng nit� oxit – Ph��ng 
pháp tr+c quang dùng naphtyletylendiamin. 

3.2. Khi ch�a có các tiêu chu�n qu�c gia # xác �nh n�ng � c�a các thông s� ô nhi�m trong khí 
th�i công nghi�p s�n xu�t phân bón hóa h
c quy �nh trong Quy chu�n này thì áp d�ng tiêu chu�n 
qu�c t� có � chính xác t��ng ��ng ho(c cao h�n.  

4. T$ CH%C TH&C HI�N 

4.1. Quy chu�n này quy �nh riêng cho khí th�i công nghi�p s�n xu�t phân bón hóa h
c và thay th� 
vi�c áp d�ng Tiêu chu�n Vi�t Nam TCVN 5939:2005 v- Ch�t l��ng không khí-Tiêu chu�n khí th�i 
công nghi�p �i v�i b�i và các ch�t vô c� ��c ban hành kèm theo Quy�t �nh s� 22/2006/Q0-
BTNMT ngày 18 tháng 12 n�m 2006 c�a B� tr�&ng B� Tài nguyên và Môi tr�	ng v- vi�c b+t áp 
d�ng tiêu chu�n Vi�t Nam v- môi tr�	ng. 

4.2. C� quan qu�n lý nhà n��c v- môi tr�	ng có trách nhi�m h��ng d3n, ki#m tra, giám sát vi�c 
th'c hi�n Quy chu�n này. 

4.3. Tr�	ng h�p các tiêu chu�n qu�c gia v- ph��ng pháp xác �nh vi�n d3n trong M�c 3.1 c�a Quy 
chu�n này s/a �i, b� sung ho(c thay th� thì áp d�ng theo tiêu chu�n m�i. 


