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NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM



- Hóa chất nhuộm có khoảng trên 8000 hợp chất khác nhau với khoảng 40000 tên thương
mại

- Rất phỏ biến là thuốc nhuộm “phản ứng “reactive” do có nhiều ưu điểm kỹ thuật, nhưng
gây tác động xấu đến sức khỏe (cấp tính và mãn tính) và môi trường

- Còn nhiều loại hóa chất khác được sử dụng cho các công đoạn công nghệ khác nhau của
quy trình dệt nhuộm.

- Chất thải (nước thải) thuộc loại khó xử lý (chi phí cao)
- Tiếng ồn là ô nhiễm đáng lưu tâm đối với công nhân nữ
.

- Hữu cơ
- Vơ cơ
- Kim loại nặng
- Dễ cháy





Ngành công nghiệp thuộc da











Ngành công nghiệp thủy sản







Ngành dầu khí
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Chất ô nhiễm ?





 Đang chuyển sang hướng chế tạo linh kiện từ công
nghệ lắp ráp

 Vấn đề ô nhiễm quan trọng:

 Từ khâu lắp ráp

 Từ khâu chế tạo bản mạch

 Từ khâu chế tạo linh kiện: CHIP

 Thu hồi kim loại quý từ phế phẩm và chất thải

 Chế tạo đèn hình LCD (trước đây là CRT)

Ngành công nghiêp điện tử





 Semiconductors:
 hydrogen, silane, arsine, phosphine, diborane, hydrogen 

chloride, hydrogen fluoride, dichlorosilane, phosphorous 
oxychloride, and boron tribromide

 Printed circuit board (PCB) manufacturing:
 sulfuric, hydrochloric, phosphoric, nitric, acetic, and other 

acids; chlorine; ammonia; and organic solvent vapors 
(isopropanol, acetone, trichloroethylene; n-butyl acetate; 
xylene; petroleum distillates; and ozone-depleting 
substances)

 Printed wiring assemblies:
 include organic solvent vapors and fumes from the soldering 

process, including aldehydes, flux vapors, organic acids

Chất thải từ công nghiệp điện tử





Tiêu chuẩn thải
theo WB 

- Bùn thải chứa chất nguy hại
- Ô nhiễm không khí bởi hóa chất độc
- Rủi ro do hóa chất


