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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Pentachlorobenzen (PeCB) và Hexachlorobenzen (HCB) là những hợp chất
thuộc nhóm hợp chất hữu cơ khó phân hủy phát sinh không chủ định (U-POPs),
được tạo ra và phát thải không chủ định từ các quá trình nhiệt, do đốt cháy không
hoàn toàn hay do các phản ứng hóa học. PeCB và HCB là các hợp chất hữu cơ bền
vững có độc tính cao, ở nồng độ vài μg/g gây phá hủy hệ thần kinh, gan, thận và
gây độc hại cho sinh vật và môi trường. Tính độc của PeCB và HCB được tính theo
số nguyên tử clo thế vào công thức cấu tạo. PeCB có 5 nguyên tử clo thay thế trong
vòng benzen, còn HCB có 6 nguyên tử clo được thay thế. Trong tự nhiên, hay tồn
tại cả PeCB và HCB. Tính độc của chúng cũng thay đổi theo nồng độ.
Hoạt động sản xuất công nghiệp không ngừng được đẩy mạnh trong nhiều
năm qua, nhất là ở Việt Nam. Một số loại hình công nghiệp có khả năng phát thải
PeCB và HCB như luyện kim, sản xuất giấy, sản xuất xi măng, đốt rác thải,...Khi
đốt ở nhiệt độ trên 250oC, trong lò đốt công nghiệp hay phát sinh các hợp chất
PeCB và HCB, do tính chất thế clo vào trong liên kết nhân thơm, việc thế này
thường hay được xét đến ở vị trí thứ 5 hoặc hoàn toàn. Tùy theo nhiệt độ đốt mà sự
hình thành PeCB/HCB là khác nhau. Việc nghiên cứu tỉ lệ nồng độ PeCB/HCB để
thấy rõ độ độc của từng cấu tử trong hợp chất khi chúng bị thay thế hay chuyển hóa.
Việc xác định nồng độ của chúng ra môi trường đã và đang được nhiều nhà khoa
học quan tâm nghiên cứu.Tuy nhiên mối liên hệ giữa quá trình phát thải và nồng độ
của chúng vẫn còn khá sơ sài và chưa hệ thống. Chính vì vậy, việc “Nghiên cứu
xác định mối tương quan giữa PeCB và HCB trong các mẫu tro, xỉ thải của một
số lò đốt công nghiệp”đã được thực hiện.
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Xác định được mối tương quan giữa PeCB và HCB trong mẫu tro, xỉ thải.
- Xác định được mối tương quan củaPeCB và HCB giữa mẫu tro vàxỉ thải.
- Xác định được mối tương quan của PeCB và HCB giữa các loại lò đốt.
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3. Nội dung nghiên cứu
3.1. Khảo sát nguồn phát thải PeCB và HCB
- Thu thập tài liệu về sự phát thải PeCB, HCB trong môi trường trên thế giới và Việt
Nam từ các hoạt động sản xuất công nghiệp.
- Điều tra, khảo sát về nguồn phát thải PeCBvà HCB trong một số lò đốt rácvà một
số cơ sở hoạt động sản xuất công nghiệp luyện kim, luyện kim màu, sản xuất xi
măng ở Hà Nội, Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Ninh.
3.2. Lấy mẫu thực tế và phân tích mẫu
- Tiến hành lấy mẫu tro, xỉ thải tại một số lò đốt rác thải, hoạt động sản xuất công
nghiệpở Hà Nội, Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Ninh.
- Phân tích xác định hàm lượng PeCB và HCB trong các mẫu tro, xỉthải đã lấy.
3.3. Đánh giá kết quả phân tích
- Đánh giá mối tương quan giữa PeCB và HCB trong cùng loại mẫu tro, xỉ thải.
- Đánh giá mối tương quan của PeCB và HCB giữa mẫu tro, xỉ thải.
- Đánh giá mối tương quan của PeCB và HCB giữa các loại lò đốt.
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CHƢƠNG 1.TỔNG QUAN
1.1.Tổng quan về các hợp chất PeCB và HCB
Các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POPs) là các chất hữu cơ tồn tại bền
vững trong môi trường, phát tán rộng, có khả năng tích tụ sinh học và có tính chất
độc hại cao. Các chất POPs có thể gây tác hại nghiêm trọng cho sức khoẻ con người
(gây ra các bệnh về sinh sản, thần kinh, miễn dịch, ung thư,...), đa dạng sinh học và
môi trường [5,12,19,22]. Công ước Stockholm về các hợp chất ô nhiễm hữu cơ khó
phân huỷ (POPs) là một Hiệp ước môi trường lớn, có tính toàn cầu và đã được các
nước ký kết thực hiện nhằm mục đích bảo vệ sức khoẻ con người, đa dạng sinh học
và môi trường trước những nguy cơ, rủi ro do các hợp chất POPs gây ra. Công ước
này quy định việc ngừng sản xuất, hạn chế sử dụng và tiêu hủy hoàn toàn một số
hợp chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy do con người tạo ra, đồng thời thực hiện các
biện pháp cần thiết để giảm thiểu liên tục sự phát thải không chủ định của các chất ô
nhiễm hữu cơ khó phân hủy do các hoạt động sản xuất công nghiệp, sinh hoạt hoặc
xử lý chất thải sinh ra.
Năm 2004, Công ước Stockholmquy định việc quản lý an toàn, giảm phát
thải và tiến tới tiêu hủy hoàn toàn 12 nhóm chất POPs bao gồm: Aldrin, Chlordane,
Dieldrin, Endrin, Heptachlor, HCB, Mirex, Toxaphene, PCB, DDT, Dioxins,
Furans.Năm 2009, tại hội nghị lần thứ tư của Công ước Stockholmđã bổ sung 9
nhóm chất mới, trong đó có PeCB. Theo phục lục C - Công ước Stockholm (2009),
PeCB là hợp chất thuộc nhóm POPs được tạo ra và phát thải không chủ định từ các
quá trình nhiệt liên quan đến chất hữu cơ và clo, do đốt cháy không hoàn toàn hay
do các phản ứng hóa học; HCB nằm trong danh sách 12 chất POPs cần loại bỏ.
1.1.1. Một số tính chất và độc tính của PeCB
1.1.1.1. Một số tính chất của PeCB
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Bảng 1.1. Tính chất vật lý của PeCB và HCB [13,17]
Pentachlorobenzen
(PeCB)

Hexachlorobenzen
(HCB)

CAS (Chemical Abstracts Service)

608-93-5

118-74-1

Khối lượng phân tử (g/mol)

250,3

284,8

Công thức phân tử

C6HCl5

C6Cl6

Rắn

Rắn

Công thức cấu tạo
Trạng thái vật lý
Nhiệt độ sôi (oC)

277

323

Nhiệt nóng chảy (oC)

86

230

Độ tan (g/mL)

0,831 (ở 25oC)

1,57 (ở 23°C)

Áp suất hơi(mmHg ở 25°C)

0,002

1,68x10-5

Hệ số phân vùng nước
(log Know) (Octanol/H2O)

5,18

3,9-6,42 (5,5)

Pentachlorobenzen (PeCB) là chất rắn kết tinh màu trắng, kị nước, hệ số log
Kowkhoảng từ 4,88 - 6,12 do đó hợp chất này có khả năng tích lũy sinh học cao và
không bị phân hủy bởi quá trình sinh học. Tuy nhiên, PeCB bị phân hủy bởi tác
nhân quang hóa, quá trình phân hủy diễn ra mạnh và nhanh ở trên bề mặt nước dưới
tác dụng của bức xạ mặt trời khoảng 41% trong vòng 24 giờ.
Chu kì bán hủy ước tính của PeCB trên bề mặt nước trong khoảng 194 1.250 ngày, chu kì bán hủy ước tính trong môi trường yếm khí ở sâu dưới nước
trong khoảng từ 776 ngày đến 1.380 ngày. Trong khí quyển, PeCB bị oxi hóa bởi
ánh sáng và phản ứng nhiều với các gốc hydroxyl (OH). Thời gian bán phân hủy
ước tính của PeCB trong khí quyển là 45 - 467 ngày và thời gian bán phân hủy ước
tính của PeCB trong khí quyển khi phản ứng với gốc hydroxyl là 277 ngày[14]
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1.1.1.2. Độc tính và mức độ phơi nhiễm của PeCB
Pentachlorobenzen là chất gây độc cho con người và rất độc cho sinh vật.
PeCB được thí nghiệm phép thử độc cấp tính sau khi phơi nhiễm qua đường miệng
và da của chuột. Theo

llen và các cộng sự (1979), giá trị LD50 sau khi phơi nhiễm

qua miệng đối với chuột là 250 mg/kg trọng lượng cơ thể, trong vòng 3 ngày có thể
làm tăng tổn thương chức năng gan [38].
Cục bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EP ) đã đưa ra khuyến nghị về ngưỡng hấp
thu hàng ngày cho phép của PeCB đối với con người mà không gây ảnh hưởng đến
sức khỏe (TDI - Tolerable Daily Intake) là 0,5 ng/g trọng lượng cơ thể. Giá trị TDI
này được tính toán dựa trên liều lượng ảnh hưởng thấp nhất được quan sát thấy
(LOAEL - Lowest Observed dverse Effect Level) chia cho hệ số không chắc chắn
(uncertainty factor) 300. LO EL là nồng độ PeCB gây ra ảnh hưởng thấp nhất tới
sức khỏe khỉ nâu khi nó bị hấp thu hợp chất này trong một ngày [38].
PeCB được phát hiện có trong sữa và tích luỹ trong nhau thai bà mẹ [41].
Hàm lượng trung bình PeCB trong mẫu sữa mẹ sau khi sinh 3 - 4 tuần của phụ nữ
Canada là < 1 ng/g với giá trị lớn nhất là 1 ng/g. Phân tích PeCB trong sữa mẹ, thấy
97 % trong 210 mẫu sữa phát hiện có PeCB [18]. Theo WHO-IPCS(1991), hàm
lượng PeCB trong sữa mẹ nằm trong khoảng 1 - 5 ng/g [47]. PeCB cũng phát hiện
được trong mô bụng, vú và mô mỡ của 27 đàn ông và phụ nữ Phần Lan. Những
công nhân tiếp xúc với PeCB cũng đo được hàm lượng PeCB trong máu cao hơn so
với nhóm đối chứng [42].
Cộng đồng các quốc gia Châu Âu liệt PeCB vào danh sách các hợp chất rất
độc với sinh vật nước. Dữ liệu về độ độc cấp tính của PeCB với sinh vật nước ngọt
hiện có với tảo, giáp xác và cá. Giá trị LC50 cho sinh vật nước ngọt là 250 g/l đối
với cá. Giá trị độ độc cấp tính thấp nhất với cá nước ngọt EC50 = 100 g/l. Giá trị
độ độc mãn tính thấp nhất là 2 g/l với cá nước ngọt. Liều lượng không quan sát
thấy ảnh hưởng (NOEC) thấp nhất là 10 g/l cho loài giáp xác. Theo thử nghiệm
cấp tính và dưới mãn tính trên động vật, PeCB có khả năng có tính độc tương đối
đối với con người.
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Những số liệu độc cấp tính và mãn tính hiện có đối với cả sinh vật nước mặn.
Giá trị độ độc cấp tính thấp nhất với giáp xác nước mặn LC50 = 87 g/l. Giá trị độ
độc mãn tính thấp nhất là 14 g/l với giáp xác nước mặn. Bảng 1.2 là các giá trị về
độc tính cấp tính và cấp mãn đối với sinh vật nước ngọt [26].
Bảng 1.2. Độc cấp tính và mãn tính của PeCB với sinh vật nước ngọt
Thời gian
phơi nhiễm

Tiêu chuẩn

Thử nghiệm
điểm cuối

Giá trị
(mg/l)

Ankistrodemus
falcatus (acicularis)

4 giờ

Tăng trưởng

EC50

1,25

Selenastrum
Capricornutum

96 giờ

Tăng trưởng

EC50

6,63

Daphnia magna

48 giờ

Chết

LC50

0,3;1,25;5,3

Ceriodaphnia dubia

7 ngày

Sinh sản

IC50

0,520

16 - 21 ngày

Sinh sản

NOEC

0,031

Chironomus thummi

48 giờ

Chết

LC50

0,230

Chironomus tentans

2 giờ

Chết

LC50

168 (10°C)

Chironomus tentans

2 giờ

Chết

LC50

150 (20°C)

Chironomus tentans

2 giờ

Chết

LC50

137 (30°C)

Oncorhynchusmykiss

48 giờ

Chết

EC50

0,100

Lepomis macrochirus

96 giờ

Chết

LC50

0,250

Poecilia reticulata

8-14 ngày

Chết

LC50

0,180

Brachydanio rerio

28 ngày

Sinh sản

NOEC

0,034

Gambusia affinis

96 giờ

Chết

LC50

3,2

Gambusia affinis

42 ngày

Tăng trưởng

EC50

0,15

Gambusia affinis

42 ngày

Tăng trưởng

EC10

0,002

Loài
Tảo

Giáp xác

Daphnia magna
Côn trùng

Cá
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Những số liệu hiện có đối với đất và trầm tích rất hạn chế. Thí nghiệm trên 2
loài giun đất được nuôi dưỡng trong đất cát tự nhiên và trong đất nhân tạo cho thấy
giá trị LC50 trung bình thay đổi từ 115-238 mg/kg trọng lượng khô, trong khi LC50
trong hạt nước biển dao động từ 55,1-117,7 g/l. Van Gestel và cộng sự căn cứ vào
nồng độ hạt nước đã kết luận giun đất nhạy cảm với PeCB hơn so với cá [20].
1.1.2. Một số tính chất và độc tính của HCB
1.1.2.1. Một số tính chất của HCB
Hexachlorobenzen (HCB) là một hóa chất công nghiệp polychlorobenzen với
công thức phân tử C6Cl6, không tan trong nước, nhưng rất dễ tan trong chất béo, dầu
và các dung môi hữu cơ. HCB nguyên chất ở dạng tinh khiết màu trắng, gồm nhiều
đồng phân không gian, trong đó có đồng phân gammar có khả năng thăng hoa ở
nhiệt độ cao. HCB là chất khá bền vững trong điều kiện thường, bền với tác động
của ánh sáng, chất oxy hóa và môi trường acid.
Trong nước, HCB liên kết với trầm tích và các chất lơ lửng. Thời gian bán
phân hủy của HCB trong nước là rất khó ước tính, khoảng trên 6 năm, nó liên
quan đến khả năng hòa tan thấp và áp suất hơi cao. Theo Barber và các cộng sự
(2005), áp suất hơi cho phép HCB được tìm thấy gần như độc quyền trong pha
khí (70%). Trong không khí, lượng HCB giảm bằng cách phản ứng với các gốc
hydroxyl (OH-) hay quang phân. Thời gian bán phân hủy của HCB trong môi
trường được trình bày ở bảng 1.3 [6].
Bảng 1.3. Thời gian bán phân hủy của HCB trong môi trường
Môi trƣờng

Thời gian bán phân hủy (năm)

Tài liệu tham khảo

>6

Mackay et al (1992)

2,7 - 5,7

Howard et al (1991)

Đất

2,7 - 22

Euro Chlor (2002)

Không khí

1

Prinn et al (1995)

Nước

Hexachlorobenzen là một trong những chất gây ô nhiễm môi trường tồn dư
rất lâu, có khả năng tích lũy sinh học trong môi trường, động vật và ở người. HCB
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được thải ra môi trường từ nhiều nguồn khác nhau như: sử dụng thuốc trừ sâu (HCB
tồn tại như một tạp chất trong một số loại thuốc trừ sâu cơ clo), tái phát thải từ đất
“cũ” chứa HCB do việc sử dụng HCB làm thuốc trừ sâu trước đây, HCB cũng có
thể phát sinh trong quá trình cháy không hoàn toàn, v.v [9].
1.1.2.2. Độc tính và mức độ phơi nhiễm của HCB
Hexachlorobenzen là chất gây độc cho sinh vật và con người. Cơ quan quốc
tế nghiên cứu về ung thư (I RC) và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ phân loại
HCB là một chất có thể gây ung thư nhóm 2B [6]. Mức dư lượng tối đa cho phép
của HCB trong nước mặt là 0,02 g/l (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1))
và trong đất là 0,01mg/kg đất khô (theo QCVN 04:2008/BTNMT).
Con người và dân số nói chung thường không có khả năng được tiếp xúc với
một lượng lớn HCB, nhưng họ có khả năng phơi nhiễm qua con đường ăn uống,
nhiều nghiên cứu đã phát hiện một lượng nhỏ trong các mẫu thực phẩm cá, thịt. Trẻ
nhỏ có thể có nguy cơ phơi nhiễm với HCB khi vui chơi tại các khu vực đất bị ô
nhiễm hexachlorobenzen qua da và đường hô hấp, cũng có thể phơi nhiễm qua
đường ăn uống khi trẻ gặm đồ chơi bị dính đất chứa HCB [6].
Ở động vật và con người, hexaclorobenzen tích tụ trong mô giàu lipid, chẳng
hạn như mô mỡ, vỏ thượng thận, tủy xương, da và một số mô nội tiết, và có thể
truyền cho con qua nhau thai và qua sữa mẹ. Hexachlorobenzen chuyển hóa hạn chế
thành pentachlorophenol, tetrachlorohydroquinone và pentachlorothiophenol như
các chất chuyển hóa chủ yếu qua nước tiểu...[6]. Hầu hết các dữ liệu về việc phơi
nhiễm HCB qua đường hít thở ở con người đã được trình bày bởi các nghiên cứu
của công nhân từ một nhà máy organicchlorobenzen và các cư dân của một thị trấn
Flix, Tây Ban Nha. Tiếp xúc với hexachlorobenzen (chủ yếu là không khí) có liên
quan với nồng độ HCB cao trong máu và hiệu ứng gan (tăng porphyrin và enzyme
của gan), tác động tuyến giáp (giảm nồng độ thyroxin; yếu với suy giáp, bướu cổ,
và ung thư tuyến giáp), và làm suy giảm của kỹ năng vận động ở trẻ [6].
Một số nghiên cứu khác trên động vật thí nghiệm cũng đã xác định được biến
đổi sinh học của động vật có vú sau tạo ra các sản phẩm chuyển đổi của

8

Hexachlorobenzene. HCB được chuyển hóa chậm thành pentachlorophenol bằng hệ
thống enzym P-450 trong gan (Các đồng vị CYP3A1, CYP3 2, CYP3 4), kết hợp
với glutathione để tạo ra một liên hợp glutathion và cuối cùng là
pentachlorothiophenol, hoặc khử clo để tạo thành pentachlorobenzen. Các chất
chuyển hóa khác bao gồm benzen hóa ít clo, chlorophenol, S-liên hợp phenol và
benzene Pentachlorophenol, sau đó chuyển đổi thành tetrachlorohydroquinone. Hợp
chất Pentachlorophenol có thể là một chất chuyển hóa của HCB, hàm lượng
pentachlorophenol ở trẻ 4 tuổi tiếp xúc với mức độ cao của HCB trong khí quyển.
Các mẫu huyết thanh chứa HCB, pentachlorobenzene và pentachlorophenol của các
trẻ mẫu giáo (4 tuổi) từ thị trấn Flix, Tây Ban Nha, nơi có nồng độ khí quyển cao
chứa HCB và từ Menorca, ở quần đảo Balearic, một khu vực nông thôn không tiếp
xúc với bất kỳ nguồn của HCB. Cả hai khu vực đều không có nguồn tiếp xúc với
pentachlorophenol, mức nồng độ HCB và pentachlorophenol ở trẻ Flix cao hơn so
với dân số Menorca. Sự tương quan giữa nồng độ HCB và pentachlorophenol ở trẻ
em Flix cho thấy mối quan hệ chuyển hóa từ các tiền chất của các hợp chất
chlorobenzen. Các con đường và chất chuyển hóa khác nhau của HCB như được mô
tả trong hình 1.1 [7,10,27].
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Hình 1.1: Con đường chuyển hóa trong nước tiểu của HCB
Bằng chứng dịch tễ học đã được tìm thấy trong các nghiên cứu của người
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dân tiếp xúc với HCB bằng miệng ở Đông Nam

natolia, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong

những năm 1950, khi người dân ăn bánh mì làm từ ngũ cốc được sử dụng thuốc trừ
sâu HCB gây ra một đại dịch trong khu vực này. Liều lượng hấp thu qua đường ăn
của HCB được ước tính là trong khoảng 0,05-0,2g/ngày, tương đương với 0,7-2,9
mg/kg/ngày cho một người 70 kg. Kết quả khám lâm sàng của tất cả bệnh nhân bao
gồm cả chuyển hóa porphyrin cao, tổn thương da, nhiều hiệu ứng thần kinh, gan
lớn, và tuyến giáp to lên [6].
Tỉ lệ tử vong xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi là 95%, do chúng được bú sữa mẹ bởi
bà mẹ đã ăn bánh mì bị ô nhiễm. Trẻ sơ sinh bị ngộ độc hiển thị một tình trạng gọi
là Yara Pembe (các tổn thương da hình khuyên ban đỏ). Các trường hợp tử vong trẻ
sơ sinh chủ yếu liên quan đến suy tim phổi, co giật... Ở trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến
15 tuổi, một căn bệnh được gọi là kara Yara hoặc "đau đen" đã được quan sát. Hiện
tượng này xuất hiện sau khoảng 6 tháng tiếp xúc; triệu chứng bao gồm loét da, tăng
sắc tố và rậm lông (tăng trưởng của tóc với số lượng và vị trí bất thường), tỷ lệ tử
vong chiếm khoảng 10%. Các tổn thương da đã được chẩn đoán là do chuyển hóa
muộn porphyrin, porphyrin tích lũy trong da được kích hoạt bởi ánh sáng mặt trời
để tạo ra hàng loạt phản ứng, gây tổn thương mô. Kết quả là tổn thương da thường
xảy ra nhất trên khu vực tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, chẳng hạn như bàn tay và
khuôn mặt. Các porphyria là một lớp các bệnh di truyền và mắc phải gây ra bởi
khiếm khuyết enzym trong sinh tổng hợp heme, dẫn đến việc tạo ra porphyrin, mà
có thể gây tổn thương mô, đặc biệt trong da. Các nghiên cứu con người và nghiên
cứu động vật hỗ trợ đã chứng minh rõ ràng rằng HCB gây loạn chuyển hóa
porphyrin.
Ở trẻ em ở độ tuổi trung bình là 7 tuổi ăn ngũ cốc bị nhiễm HCB, gây ảnh hưởng
đến hệ thần kinh đến tuổi trưởng thành như: yếu ớt, chứng dị cảm, mất cảm giác, loạn
lực cơ... Mối mối liên quan giữa phơi nhiễm trước khi sinh, sự phát triển các kỹ năng vận
động bị suy giảm do ảnh hưởng của việc nhiễm HCB trong máu [Nguồn: Flix, Tây Ban
Nha].
Thí nghiệm độc chất học đã được Goldey và Taylor (1992) nghiên cứu ở
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chuột [21], cung cấp các dữ liệu để đưa ra giá trị nguy cơ tối thiểu cho con người
(MRL) cấp tính qua đường uống của HCB. LO EL được xác định bằng cách cho
chuột cái trinh nữ uống 2,5 hoặc 25 mg/kg/ngày hexachlorobenzen bằng đường
uống 4 ngày, 2 tuần trước khi giao phối với con đực chưa phơi nhiễm, và sự ảnh
hưởng của hexachlorobenzen đến hệ thần kinh đã được đánh giá ở con cái. Nghiên
cứu xác định được giá trị LOAEL là 2,5 mg/kg/ngày cho sự hiếu động thái quá ở
con chuột. Giá trị MRL trong nghiên cứu này là 0,008 mg/kg/ngày, nó được tính
toán dựa trên việc lấy mức ảnh hưởng bất lợi thấp nhất quan sát được (LO EL)
là 2,5 mg/kg/ngày chia cho hệ số không chắc chắn là 300 (10 cho phép ngoại suy
từ chuột sang người, 10 cho biến đổi con người, và 3 cho việc sử dụng một
LO EL tối thiểu).
Như vậy, qua các số liệu báo cáo của các Quốc gia có thể thấy, cả PeCB và
HCB đều gây ảnh hưởng, tác động xấu đến sức khỏe của con người, động vật và
môi trường.
1.2. Một số nguồn phát thải PeCB và HCB vào môi trƣờng
1.2.1. Phát thải PeCB và HCB từ các hoạt động sản xuất công nghiệp
Các hợp chất PeCB và HCB được biết đến với nhiều ứng dụng trong lịch sử
như: sản xuất thuốc trừ sâu, diệt cỏ hay hóa chất trung gian... Sự phát thải của PeCB và
HCB vào môi trường là kết quả của hoạt động sản xuất trong nhiều ngành công nghiệp.
Các hoạt động sản xuất công nghiệp có thể xem là nguồn phát thải của PeCB và HCB
từ nguyên liệu hoặc phụ gia của quá trình sản xuất có chứa chất ô nhiễm, quá trình sản
xuất sinh ra các chất ô nhiễm nước/ khí/ rác thải của các khu công nghiệp, các nhà máy
hóa chất, các xưởng sản cuất có chứa chất ô nhiễm... Tất cả các yếu tố này đều được
xem xét và đánh giá trước khi đưa ra những nhận định hoặc kết luận liên quan đến
nguồn phát thải từ các hoạt động sản xuất công nghiệp.
Mối liên quan giữa vị trí phát thải và các nguồn phát thải theo hai con đường
phát thải trực tiếp và phát thải gián tiếp. Quá trình phát thải trực tiếp có thể sinh ra do
các hoạt động sản xuất công nghiệp liên quan ở các khu vực xung quanh như nguyên
liệu đầu vào của quá trình sản xuất có sử dụng hóa chất độc hại, trong quá trình sản
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xuất sinh ra các sản phẩm độc hại, các chất thải (nước, khí, rác thải) từ các khu công
nghiệp hoặc do sử dụng trực tiếp hóa chất.
Một trong những nguồn phát thải khó kiểm soát nhất là phát thải gián tiếp từ các
hoạt động sản xuất công nghiệp, cũng như các nguồn phát thải không chủ định do các
hoạt động giao thông vận tải, tưới tiêu... Sự phát thải gián tiếp có thể do ô nhiễm nước
từ đầu nguồn, sự phát tán chất thải (nước, khí, rác thải) từ các khu công nghiệp. Việc
tìm hiểu các nguồn phát thải gián tiếp tương đối phức tạp và khó khăn, cần tổng hợp
các nguồn thông tin, cần phải có chiến lược và phương pháp luận để tìm hiểu và đưa ra
những nhận định về nguồn phát thải.
Trước đây, PeCB có thể được tìm thấy trong chất lỏng điện môi của máy biến
thế và thuốc nhuộm. Các ứng dụng này đã bị ngưng hoặc đang bị loại bỏ. Việc sử dụng
thương mại chủ yếu của PeCB là như một hóa chất trung gian trong việc hình thành
pentachloronitrobenzen (còn gọi là quintozene), một loại thuốc diệt nấm. PeCB cũng
có thể được tìm thấy như một tạp chất trong một số thuốc diệt cỏ. Ngày nay,
Quintozene được sản xuất bằng công nghệ không tạo ra PeCB. Ngoài ra, PeCB còn
được tìm thấy trong các thiết bị điện tử và các thiết bị truyền nhiệt. Thiết bị điện là một
trong những nguồn quan trọng nhất thải ra PeCB. Ở

nh, hơn 90% nguồn phát thải

PeCB từ tụ điện và máy biến thế.
Trong lịch sử, HCB đã sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp và nông nghiệp.
HCB lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1933 như là một thuốc diệt nấm trên những
hạt giống của hành tây, lúa miến và cây trồng như lúa mì, lúa mạch, yến mạch và lúa
mạch đen [9]. Việc cấm sử dụng HCB trong nông nghiệp những năm 1970 đã loại bỏ
nguồn HCB lớn nhất trong môi trường, và do đó lượng phát thải HCB giảm mạnh
trong những năm 1980, tiếp theo là sự sụt giảm ổn định trong suốt những năm 1990
[9]. Ước tính về sự phát thải HCB toàn cầu từ các nguồn như sau: từ thuốc trừ sâu 6500
kg/năm; từ sản xuất 9500 kg/năm; từ các lò đốt 7000 kg/năm, trong đó từ việc đốt sinh
khối là 500 kg. Tổng lượng ước tính khoảng 23.000 kg/năm. Một phần đáng kể của
HCB được đo trong bầu khí quyển là xuất phát từ sự bay hơi của HCB “cũ” ở trong đất
từ sự nhiễm bẩn cũ trong quá khứ từ các nguồn không xác định [8].
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PeCB, HCB thải ra từ các nhà máy xử lý gỗ đi vào môi trường đất và nước dưới
các hình thức khác nhau. Gỗ đã qua xử lý, hoặc các thành phẩm cũng tồn tại các hợp
chất PeCB, HCB. Rất nhiều quốc gia ở liên minh Châu Âu đã cấm sử dụng PeCB,
HCB, nhưng vẫn xuất hiện ở Châu Âu (mặc dù ở nồng độthấp) do quá trình sử dụng
gỗ.PeCB, HCB cũng được phát sinh từ các nguồn khác như quá trình sản xuất và sử
dụng các dung môi chứa clo, chất thải từ các nhà máy sản xuất giấy, gang thép, nhà
máy lọc dầu và các nhà máy xử lý cặn bùn thải [11, 16].
Trong ngành công nghiệp dệt may thì quá trình thải PeCB, HCB tương đối phực
tạp vì các loại thuốc nhuộm đa số chứa các nhóm chức hữu cơ bền vững. Trong các
công đoạn sản xuất sản phẩm dệt nhuộm, công đoạn tẩy trắng sản phẩm lúc hoàn tất có
liên quan đến các hợp chất chứa clo. Các hợp chất bền vững và dễ bay hơi (chủ yếu là
các hợp chất vòng benzen) sẽ được hình thành dưới dạng các hợp chất hòa tan. Sau đó
cộng với quá trình gia nhiệt (tẩy và nhuộm trong bề mặt kim loại kín với nhiệt độ từ
100-140oC) sẽ hình thành ra PeCB và HCB phát tán vào không khí ở dạng hơi. Tương
tự như ngành công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy. Trong quá trình sản xuất giấy có
công đoạn tẩy trắng và các hóa chất thường dùng cho công đoạn này chính là các hợp
chất chlobenzen, đây được xem như là một trong các tiền chất Dioxin [15, 36, 46].
Liu và cộng sự (2013) [30] đã nghiên cứu sự hình thành PeCB, HCB trong quá
trình sản xuất 2,4-D tại một số cơ sở ở Trung Quốc. Hai giai đoạn trong quá trình sản
xuất 2,4-D đã được nghiên cứu là giai đoạn sản xuất axít 2,4-D và 2,4-D butyl este. Đối
với giai đoạn sản xuất axít 2,4-D nồng độ PeCB trong khoảng 2.015 - 632.55 ng/kg sản
phẩm, nồng độ HCB trong khoảng 709 - 2.490 ng/kg sản phẩm. Giai đoạn sản xuất 2,4D butyl este, nồng độ PeCB trong khoảng 372 - 3.084 ng/kg sản phẩm, nồng độ HCB
trong khoảng 667 - 2.907 ng/kg sản phẩm.
Bên cạnh đó, quá trình sản xuất chloranil (được sử dụng với nhiều mục đích
như: thuốc diệt nấm, tác nhân oxi hóa sử dụng trong tổng hợp hữu cơ, chất trung gian
trong quá trình tổng hợp thuốc và thuốc trừ sâu, ...) cũng hình thành PeCB, HCB. Theo
nghiên cứu của Liu và cộng sự (2012) [31] tại 3 nhà máy công nghiệp Ody Chemical
Plant, Qsd Chemical Plant và Yueh Chemical Plant cho thấy: hệ số phát thải trung bình

14

trong quá trình sản xuất chloranil của PeCB là khoảng 136,6 mg/tấn sản phẩm, của
HCB là 32,6 mg/tấn sản phẩm.
Lee và các cộng sự đã xác định được hàm lượng PeCB và HCB trong các mẫu
trầm tích dọc bờ biển Cao Hùng – Trung Quốc. Đây là một thành phố công nghiệp lớn
nhất Đài Loan. Biển Cao Hùng nhận nước thải đổ ra từ một số khu liên hiệp công
nghiệp, chủ yếu là hóa dầu, điện hóa học, ngành công nghiệp thép. Kết quả tìm được
nồng độ cao nhất của PeCB là 19,2 ng/g và của HCB là 47,5 ng/g mẫu khô.
Sản xuất xi măng là một trong những nguồn phát thải U-POPs điển hình từ các
hoạt động sản xuất công nghiệp được nghiên cứu từ những năm 1990. Clinker
Pooclăng là thành phần chính trong các loại xi măng thương phẩm hiện nay, clinker
được hình thành khi nung đá vôi, đất sét với các nhiên liệu hóa thạch như than, cốc, các
nhiên liệu thay thế khác như rác thải nguy hại,... ở nhiệt độ 1400oC đến 1600oC, ở nhiệt
độ này hầu hết các chất hữu cơ có trong nhiên liệu đều bị đốt cháy và phân hủy [23,
39]. Ngành công nghiệp sản xuất xi măng tiêu thụ hàng tỷ tấn nguyên liệu thô (đá vôi,
thạch cao, đất sét,...) và ước tính mức tiêu thụ than đá hàng năm khoảng 300 tỷ tấn,
chiếm 5% tổng lượng phát thải khí Cacbon toàn cầu [4]. Trong quá trình đốt cháy
không hoàn toàn, với nhiệt độ và tỷ lệ oxy thích hợp thì lò nung xi măng khi vận hành
với các loại nhiên liệu kể trên chính là một nguồn phát thải PeCB và HCB đáng kể.
Trong quá trình trên, PeCB và HCB được hình thành với sự có mặt của các chất hữu
cơ, tác nhân clo hóa và ở khoảng nhiệt độ 200-450oC. Với loại nhiên liệu là than đá,
chúng có thể kết hợp với các hydrocacbon thơm như benzen có trong thành phần của
chúng, từ đó dẫn đến sự hình thành các cấu trúc vòng được clo hóa khi có mặt của các
tác nhân clo.
1.2.2. Phát thải PeCB và HCB từ các lò đốt công nghiệp
Nguồn phát thải PeCB, HCB quan trọng và khó kiểm soát nhất là sự phát
sinh không chủ định từ quá trình nhiệt phân không hoàn toàn ở hầu hết các nhiên
liệu có chứa gốc clo, đặc biệt là sinh khối và từ đốt chất thải công nghiệp luyện kim,
các lò đốt chất thải, đốt gỗ, thuốc trừ sâu, dung dịch điện môi, ....
Quá trình đốt chất thải rắn là nguồn phát thải tiềm ẩn các hợp chất chứa
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clobenzen đặc biệt là PeCB và HCB. Lượng PeCB, HCB tạo thành phụ thuộc nhiều
vào điều kiện đốt cháy và sự có mặt của chất xúc tác. Ở nhiệt độ thấp, PeCB và
HCB được tạo thành nhiều hơn so với ở nhiệt độ cao. Sản phẩm thải của quá trình
đốt các sản phẩm gia dụng cũng tạo ra một lượng lớn hợp chất clobenzen và là một
nguồn phát thải rất lớn PeCB và HCB. Nguồn PeCB, HCB không chủ định từ lò đốt
có thể đi vào môi trường ở dạng khí (khói lò), lỏng (nước thải của hệ thống xử lý
khí thải) hoặc chất thải rắn (tro, xỉ) [2].
PeCB, HCB có trong chất thải của quá trình đốt các chất độc hại, lò nung xi
măng... PeCB, HCB có trong quá trình sản xuất kim loại khi hình thành các hợp
chất cloobenzen, khử khí của nhôm, thu hồi kim loại đồng…[30].
Có 3 nguồn phát thải PeCB lớn nhất là: đốt sinh khối 49.000kg/năm, đốt chất
thải rắn 32.470kg/năm, đốt than 6.113kg/năm [37].
Ở Canada, tổng lượng PeCB phát thải ước tính là 41,8 kg/năm. Trong đó,
PeCB phát sinh từ hoạt động đốt chất thải trong nhà trung bình khoảng 21,93
kg/năm, lò đốt chất thải công cộng khoảng 2,36 kg/ năm, từ chất thải nguy hại là
1,84 kg/ năm [37].
PeCB, HCB được phát thải không chủ định từ quá trình nhiệt của các hoạt
động công nghiệp như: luyện kim, luyện kim màu,và đốt các loại rác thải sinh hoạt.
Theo nghiên cứu của Nie và cộng sự (2012) [34] tại 2 lò tái chế mảnh kim loại ở 2
thành phố Ningbo và Taizhou, Trung Quốc nồng độ PeCB được tìm thấy trong mẫu
khí lò đốt từ các ống khói trong khoảng 103 ng/g - 354 ng/g và trong mẫu tro xỉ từ
10,7 ng/g - 50,9 ng/g, nồng độ HCB trong tro xỉ từ 16,5 ng/g đến 23 ng/g. Bên cạnh
đó, Nie và cộng sự (2012) cũng thực hiện nghiên cứu sự phát thải của PeCB, HCB
trong quá trình luyện kim màu (đồng và magiê) từ rất nhiều lò luyện kim khác nhau
của Trung Quốc. Đối với quá trình luyện đồng, nồng độ PeCB trong mẫu khí lò đốt
từ quá trình luyện đồng trong khoảng 27.600 pg/m3- 1.373.400 pg/m3 và nồng độ
PeCB trong mẫu tro bay của quá trình này trong khoảng 10.960 pg/g - 17.120 pg/g;
nồng độ HCB trong mẫu khí lò đốt từ quá trình luyện đồng trong khoảng 19.600
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pg/m3-550.000 pg/m3 và nồng độ HCB trong mẫu tro bay của quá trình này trong
khoảng 5.400 pg/g - 10.800 pg/g [33]. Đối với quá trình sản xuất magiê, nồng độ
PeCB trong khí lò đốt trong khoảng 3.210 pg/m3- 37.000 pg/m3 và trong mẫu tro
bay trong khoảng 273 pg/g - 404 pg/g; nồng độ HCB trong mẫu khí lò đốt khoảng
2.270 pg/m3-22.900 pg/m3 và trong mẫu tro bay trong khoảng 191 pg/g - 278 pg/g
[35].
Tian và cộng sự (2012) [45] đã nghiên cứu sự hình thành PeCB trong 4 loại
lò nung quặng sắt (được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến năm
2000) cho thấy nồng độ PeCB và HCB trong khí thải của các lò trong khoảng 760
ng/m3- 1500 ng/m3và 136 ng/m3- 754 ng/m3. Công nghiệp luyện than cốc cũng gây
ra sự phát thải PeCB, theo báo cáo của Liu và cộng sự, nồng độ PeCB trong khí thải
của 8 lò luyện than cốc trong khoảng 209 pg/m3 - 661 pg/m3, nồng độ của HCB
trong khí thải là 182 pg/m3 - 816 pg/m3 [29] và hệ số phát thải của PeCB từ tro bay
trong quá trình luyện cốc khoảng 165 - 2754 ng/tấn, hệ số phát thải của HCB
khoảng 264 - 4536 ng/tấn sản phẩm cốc được tạo thành [28].
PeCB, HCB cũng được phát hiện trong các lò đốt rác thải sinh hoạt, khi
nghiên cứu 20 lò đốt rác thải đô thị lộ thiên tại Trung Quốc và Mexico, Zhang và
cộng sự (2011) [49] đã báo cáo hệ số phát thải của PeCB trong khoảng 24 - 1300
ng/kg, HCB trong khoảng 17 - 1200 ng/kg chất thải được đem đốt.
Ngoài ra 2 lò đốt rác thải sinh hoạt đô thị tại Nhật Bản đã được Takaoka và
cộng sự (2003) [44] nghiên cứu và báo cáo nồng độ PeCB trong tro bay của các lò
trong khoảng 110 - 480 ng/g và nồng độ HCB trong khoảng 45-320 ng/g; trong xỉ
thải sau quá trình hoạt động của các lò đối với PeCB từ 3.600 - 100.000 ng/g và
HCB từ 2.600 - 73.000 ng/g.
Quá trình luyện cốc là một nguồn phát sinh đáng kể các chất gây ô nhiễm
hữu cơ khó phân hủy (U-POPs). Một số lò luyện cốc ở Trung Quốc theo báo cáo
của Liu và cộng sự, hệ số phát thải PeCB từ tro bay khoảng 165 – 2754 ng/tấn, của
HCB khoảng 264-4536 ng/tấn sản phẩm cốc được tạo thành [17]. Lượng phát thải
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hàng năm từ ngành luyện cốc toàn cầu được ước tính la 333 g/năm đối với HCB
và 379 g/năm đối với PeCB [29].
Như vậy có thể thấy các hoạt động sản xuất công nghiệp, tái chế xử lý rác
thải là một nguồn phát thải tiềm năng PeCB và HCB vào môi trường. Tuy nhiên,
cho đến nay các số liệu nghiên cứu về mối tương quan giữa PeCB và HCB còn
khá hạn chế đặc biệt ở Việt Nam. Do vậy việc đánh giá mối tương quan này có ý
nghĩa quan trọng, góp phần xác định được nguồn gây ô nhiễm chủ yếu từ đó có
biện pháp giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường.
1.3. Cơ chế hình thành PeCB, HCB từ quá trình đốt cháy
Có rất nhiều nghiên cứu trên thế giới về sự hình thành không chủ đích của PeCB,
HCB trong quá trình đốt cháy và kết quả cho thấy PeCB, HCB được hình thành trong
quá trình đốt cháy không kiểm soát theo một trong 3 cơ chế sau [32, 40, 48]:
-

Sự phá hủy không hoàn toàn của vật liệu được đốt nhưng trong vật liệu này đã
có sẵn PeCB, HCB.

-

Hình thành do sự chuyển hóa của các hợp chất là tiền chất của Dioxin và Furan.

-

Hình thành ở vùng nhiệt độ thấp từ các hạt cacbon và các hợp chất chứa clo –
tổng hợp denovo (denovo synthesis).
Tuy nhiên, hàm lượng phát thải PeCB, HCB trong quá trình đốt cháy phụ

thuộc rất nhiều vào các điều kiện đốt cháy và sự có mặt hay không của các vật liệu
xúc tác.
1.3.1.Hình thành từ quá trình cháy không triệt để
Các chất UPOP (PeCB, PCB, HCB và PCDD/PCDF) có thể đã tồn tại trong
vật liệu được đem đốt, và khi đó chúng có thể thoát ra chính từ quá trình cháy.
Những điều kiện cần thiết cho quá trình cháy hoàn toàn là nhiệt độ, thời gian lưu
cháy và độ trộn lẫn với oxy (được gọi là 3T: Temperature, Time and Turbulance).
1.3.2.Hình thành do sự chuyển hóa của các hợp chất
Những chất hữu cơ có cấu trúc mạch vòng (tiền chất) có thể được hình thành
như là những sản phẩm trung gian của quá trình cháy. Nếu khi đó có mặt của clo,
chúng có thể phản ứng với nhau để hình thành các chất U-POPs (PeCB, PCB, HCB
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và PCDD/PCDF). Các tiền chất đó có thể là clobenzen, clophenol và clorinated
biphenyl. Sự hình thành trong buồng đốt thường liên quan đến các quá trình đốt
không triệt để do không đủ các điều kiện 3T.

(a)

(b)
Hình 1.2. (a) Con đường clo hóa hình thành CBzs từ các đồng loại
(b) Quá trình khử clo của HCB khi dùng chất xúc tác Fe
1.3.3.Hình thành theo cơ chế De novo
Quá trình hình thành UPOPs (PeCB, PCB, HCB và PCDD/PCDF) theo cơ
chế De novo này được xem như là một quá trình phá hủy mang tính oxy hóa và
chuyển hóa của các cấu trúc cacbon dạng cao phân tử thành các hợp chất mạch
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vòng (aromatic) [9]. Quá trình này xảy ra ở khoảng nhiệt độ từ 250 đến 400°C.
Phản ứng tổng hợp de novo là sự hình thành xuôi dòng ở nhiệt độ thấp từ các
hợp chất vô cơ có chứa cacbon và clo. Các tác giả Huang và Buekens (1994; 1995)
đã mô tả đây là quá trình phân nhỏ và biến đổi của các hợp chất có chứa các nguyên
tử cacbon sang các hợp chất dạng mạch vòng. Nó xảy ra trong khoảng nhiệt độ từ
250 - 400oC, Một số nghiên cứu khác còn cho rằng các phản ứng có thể xảy ra ở
1000oC [24,25].
Các đặc điểm của phản ứng tổng hợp từ đầu bao gồm:
- Cacbon tạo thành POPs có nguồn gốc từ các nguyên tử cacbon của tro bay.
- Các ion kim loại của Cu có khả năng ảnh hưởng mạnh đến sự hình thành POPs
trong khi các ion kim loại hóa trị 2 khác như Fe, Pb và Zn ảnh hưởng rất nhỏ.
- Sự có mặt của oxy là yếu tố quyết định đến sự hình thành theo cơ chế denovo và tỷ
lệ tăng theo nồng độ của oxy.
- Các dạng khí có chứa clo như HCl, Cl2 là một phần không thể thiếu và ảnh hưởng
đáng kể đến phản ứng de novo.
Theo cơ chế này UPOPs dường như được hình thành từ sự kết hợp giữa các
hợp chất vô cơ của cacbon, oxy, clo và hơi nước.
Theo Stieglitz và cộng sự hai phản ứng cơ bản trong cơ chế hình thành
dioxin theo de novo là [43]:
- Vận chuyển các chất clo hóa ở dạng vô cơ vào trong và trên bề mặt muội cacbon
trong tro bay.
- Oxy hóa phân hủy cấu trúc có chứa các nguyên tử cacbon.
Do đó, về cơ bản quá trình hình thành UPOPs (PeCB, PCBs, HCB; TeCB,
TCB, DCB và PCDD/PCDF) theo cơ chế de novo gồm có các phản ứng clo hóa và
oxy hóa ở trên bề mặt cấu trúc có chứa các nguyên tử cacbon trong tro bay. Đặc biệt
trong quá trình này xảy ra phản ứng tổng hợp xúc tác của các tiền chất như
clorobenzene, clorophenol dẫn đến sự hình thành của dioxin.
Dựa trên lý thuyết về sự hình thành UPOPs ở trên có thể nhận thấy, hoạt
động luyện gang thép, sản xuất xi măng, gạch, lò đốt rác thải là nguồn phát thải
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tiềm năng các hợp chất PeCB và HCB. Vì vậy, khí thải, tro bay và xỉ thải từ các
hoạt động sản xuất công nghiệp, xử lý rác thải rất đáng được quan tâm nghiên cứu,
đặc biệt ở các quốc gia đang phát triển có tốc độ tăng trưởng nhanh của ngành công
nghiệp sản xuất như Việt Nam.
1.4. Các phƣơng pháp lấy mẫu, bảo quản, xử lý và phân tích mẫu xác định
hàm lƣợng PeCB, HCB trong mẫu chất thải rắn
Phương pháp lấy và bảo quản mẫu phải đảm bảo các yếu tố: tính đại diện cho
đối tượng được đánh giá ô nhiễm, loại bỏ các yếu tố nhiễm bẩn (nhiễm bẩn chéo,
nhiễm bẩn từ dụng cụ lấy và bảo quản mẫu và nhiễm bẩn từ môi trường), không làm
thay đổi các đặc tính lý hóa của mẫu, bảo vệ môi trường và an toàn cho người lấy
mẫu; thực hiện Q /QC trong hoạt động quan trắc trong quá trình lấy mẫu tại hiện
trường bao gồm các mẫu Q /QC như mẫu trắng phòng thí nghiệm, mẫu trắng hiện
trường, mẫu lặp [1].
1.4.1. Phương pháp lấy, bảo quản và xử lý mẫu
1.4.1.1. Phương pháp lấy mẫu
Đối với mỗi vị trí lấy mẫu, 2 loại mẫu tro và xỉ thải được thu thập dưới dạng
mẫu điểm (spot sample). Các mẫu tro và xỉ thải đều được thu thập theo phương
pháp thủ công với các dụng cụ thu gom: chổi, xẻng và khay chuyên dụng dùng cho
lấy mẫu, các dụng cụ này được làm bằng các vật liệu không chứa PeCB, HCB
(inox, polyeste) để đảm bảo không có sự nhiễm bẩn từ dụng cụ vào mẫu. Sau mỗi
quá trình thu thập mẫu, các dụng cụ thu gom được rửa và tráng sạch bằng nước
deion, Axeton và n-hexanexan để tránh khả năng nhiễm bẩn chéo với các mẫu
trước. Mẫu sau khi thu thập được chuyển vào túi đựng mẫu làm bằng nhựa PE
(polyeste) có khóa kéo (zip bag) để không nhiễm bẩn từ môi trường.
Mỗi mẫu thu thập đều được phân biệt bằng một nhãn mẫu riêng với đầy đủ
các thông tin: ngày, giờ, địa điểm, người lấy mẫu. Nhãn mẫu được dán chặt vào túi
đựng mẫu bằng băng dính trong để đảm bảo không bị bong tróc khỏi túi trong mọi
điều kiện ngoài hiện trường.
Với mỗi mẫu được thu thập đều có một báo cáo lấy mẫu kèm theo. Báo cáo

21

này ngoài các thông tin: ngày giờ, địa điểm, tọa độ (kinh độ và vĩ độ), người lấy
mẫu, khối lượng, một số thông tin cơ bản về điều kiện thời tiết (nắng, mưa, nhiệt
độ,…), một số quan sát nhận dạng về tính chất vật lý cơ bản của mẫu, và điều kiện
bảo quản mẫu trong quá trình chuyển về phòng thí nghiệm, còn có mô tả phương
pháp và thiết bị lấy mẫu đã dùng. Nếu quy trình lấy mẫu khác với phương pháp đã
dự kiến thì sẽ được ghi lại kể cả lý do của sự thay đổi đó.
Để đảm bảo an toàn cho người lấy mẫu, mũ, kính, áo bảo hộ, khẩu trang lọc
bụi, găng tay cao su và giầy chuyên dụng được sử dụng trong quá trình thu thập
mẫu.
1.4.1.2. Phương pháp bảo quản mẫu
Phương pháp bảo quản mẫu có thể gây nhiều thay đổi về nồng độ PeCB,
HCB, do đó việc bảo quản mẫu gồm phương pháp và tốc độ vận chuyển mẫu về
phòng thí nghiệm cần phải đảm bảo các yêu cầu nghiên cứu và độ đúng mong muốn
của các kết quả phân tích. Mẫu được bảo quản tốt nhất ở điều kiện lạnh 5°C ngay
sau khi lấy mẫu và trong suốt quá trình vận chuyển mẫu đến phòng thí nghiệm. Mẫu
được vận chuyển ngay trong ngày về phòng thí nghiệm để lưu trữ và phân tích.
Túi PE (polyeste) là hoàn toàn phù hợp cho bảo quản mẫu phân tích PeCB,
HCB nên đã được sử dụng để đựng từng mẫu riêng biệt. Sau khi thu thập mẫu, túi
được hàn kín miệng để tránh nhiễm bẩn với môi trường và sử dụng thêm một túi
khác bọc ngoài để tránh hư hại vật lý gây nên mất hoặc nhiễm bẩn mẫu.
Thùng bảo quản tất cả các mẫu đã thu thập (gọi tắt là thùng bảo quản) được
làm bằng vật liệu sao cho mẫu chứa trong đó còn giữ nguyên tính đại diện. Thùng
bảo quản không được gây nhiễm bẩn mẫu và cũng không có khả năng hấp thụ các
thành phần của mẫu. Sau khi thu thập mẫu xong, các mẫu được đặt vào thùng bảo
quản sao cho còn ít khoảng trống nhất trong khi chở đến phòng thí nghiệm. Do đó,
để mẫu có điều kiện bảo quản tốt nhất trong thời gian vận chuyển về phòng thí
nghiệm, toàn bộ các mẫu được thu thập tại các địa điểm được bảo quản trong thùng
chứa mẫu chuyên dụng của hãng Coleman có đá khô (cacbon dioxit rắn) để duy trì
nhiệt độ khoảng 5°C nhằm ngăn cản các quá trình hydro hóa, oxy hóa, … làm thất
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thoát PeCB, HCB.
Tại phòng thí nghiệm, mẫu sau khi kiểm tra lại để đảm bảo đã gói kín và dán
nhãn đầy đủ được bảo quản trong tủ lạnh sâu (-25°C) cho đến khi phân tích.
1.4.1.3. Các phương pháp xử lý mẫu
Trong quá trình phân tích mẫu, xử lý mẫu là khâu hết sức quan trọng ảnh
hưởng lớn đến độ chính xác của kết quả phân tích. Xử lý mẫu không triệt để dễ gây
mất mẫu. Trong phân tích các chất POPs, thường các kỹ thuật xử lý mẫu hay áp
dụng như kỹ thuật chiết, tách chiết trong phân tích sắc kí.
Để tách được chất cần phân tích ra khỏi nền mẫu, các dung môi được sử
dụng phải có tính chất phù hợp với chất cần phân tích. Do đó, người ta thường sử
dụng một hỗn hợp dung môi để tối đa hóa lượng chất phân tích có thể tách chiết,
giảm độ nhiễu của đường nền và tăng khả năng định lượng của phép phân tích.
Sau quá trình chiết là quá trình làm sạch mẫu, các phương pháp làm sạch
thường được áp dụng trong việc loại trừ những thành phần gây trở ngại cho quá
trình phân tích sắc kí như làm sạch bằng axít, sắc ký cột. Một số kỹ thuật hiện hay
dùng để tách các chất hữu cơ khó phân huỷ dạng POPs là:
+ Kỹ thuật chiết Soxhlet hoặc chiết soxhlet tự động
+ Phương pháp chiết bằng rung lắc cơ học
+ Kỹ thuật chiết lỏng áp suất cao
+ Kỹ thuật chiết vi sóng
+ Kỹ thuật chiết siêu âm
+ Kỹ thuật chiết lỏng siêu tới hạn
+ Kỹ thuật pha loãng dung môi
+ Kỹ thuật chiết pha rắn và vi chiết pha rắn
Với nền mẫu là tro thải, để xác định hàm lượng PeCB, HCB thì các kĩ thuật
chiết pha rắn được cân nhắc để sử dụng như: kỹ thuật chiết bằng rung lắc cơ học, kỹ
thuật chiết Soxhlet hoặc chiết soxhlet tự động, kỹ thuật chiết siêu âm và kỹ thuật
chiết vi sóng.
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1.4.2. Phương pháp phân tích PeCB và HCB trong mẫu chất thải rắn
1.4.2.1. Phương pháp sắc kí khí và ứng dụng trong phân tích mẫu môi trường
- Cơ sở của phương pháp sắc kí khí:là sự tương tác giữa các cấu tử nằm trong 2 pha:
+ Pha động là dòng khí mang (trong đó có chứa các cấu tử cần xác định của mẫu)
thấm qua pha tĩnh.
+ Pha tĩnh có thể là rắn hoặc lỏng nằm trong cột tách. Nếu pha tĩnh là một chất hấp
phụ rắn thì kĩ thuật phân tích được gọi là sắc kí khí-rắn (GSC). Nếu pha tĩnh là chất
lỏng được gắn lên bề mặt của chất mang trơ hoặc được phủ dưới dạng một lớp phim
mỏng lên thành trong của cột mao quản thì kĩ thuật này gọi là sắc kí khí-lỏng.
Cơ chế của sự tách sắc kí khí: Quá trình tách sắc kí là do tốc độ dịch chuyển
khác nhau của các cấu tử trong hỗn hợp. Do lực tương tác khác nhau với pha tĩnh,
mỗi một loại phân tử thực hiện một quá trình: dừng và đi liên tục độc lập nhau và
do đó bị lưu giữ trong cột tách với thời gian khác nhau. Kết quả là sau khi ra khỏi
cột tách chúng được tách khỏi nhau từ hỗn hợp ban đầu.
- Nguyên tắc hoạt động của thiết bị sắc kí khí và ứng dụng phân tích PeCB, HCB
trong mẫu môi trường
Nhờ có khí mang chứa trong bom khí (hoặc máy phát khí), mẫu từ buồng bay
hơi được dẫn vào cột tách nằm trong buồng điều nhiệt. Quá trình sắc kí xảy ra tại
đây. Sau khi rời khỏi cột tách tại các thời điểm khác nhau, các cấu tử lần lượt đi vào
detector, tại đó chúng được chuyển thành tín hiệu điện. Tín hiệu này được khuyếch
đại rồi chuyển sang bộ ghi, tích phân kế hoặc máy vi tính. Các tín hiệu được xử lí
tại đó rồi chuyển sang bộ phận in và lưu kết quả. Kết quả của quá trình phân tích
sắc kí khí được biểu diễn bằng sắc đồ. Trên sắc đồ nhận được, sẽ có các tín hiệu
ứng với các cấu tử được tách gọi là pic. Mỗi pic của sắc đồ ứng với một hoặc một
nhóm cấu tử của mẫu phân tích. Thời gian từ khi bơm mẫu tới khi pic đạt cực đại
gọi là thời gian lưu. Thời gian lưu của pic là đại lượng đặc trưng (định tính) cho
chất cần tách. Còn diện tích pic là thước đo định lượng cho từng chất trong hỗn hợp
cần nghiên cứu.
Hai bộ phận quan trọng nhất của thiết bị sắc kí khí là hệ thống cột tách và
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detector:
Cột tách: Có 2 loại cột tách là cột nhồi và cột mao quản. Cột nhồi là loại
cột được nhồi đầy bằng các viên chất mang có phủ trên bề mặt một lớp mỏng
pha lỏng tương ứng có khối lượng từ 0,1%-0,25% khối lượng so với chất mang.
Khi dòng khí mang len lỏi qua các khe hở trong cột tách, các cấu tử chất cần
phân tích trong dòng khí mang sẽ được lưu giữ ở pha tĩnh với mức độ khác nhau.
Cột mao quản là loại cột tách với đường kính nhỏ hơn 1mm và thành trong của
cột được tẩm pha tĩnh. Nhờ cấu trúc đặc biệt này của cột mao quản, khí mang sẽ
đưa mẫu đi qua cột tách rất dài (do vậy năng suất tách rất cao) mà không gặp trở
kháng gì lớn (về độ chênh lệch áp suất), các cấu tử sẽ tương tác với pha tĩnh bám
trên thành cột và được lưu giữ lại với mức độ khác nhau. Có 2 loại cột mao
quản: Cột mao quản phim mỏng (Wall Coated Open Tubular Column - WCOT),
thành trong được tẩm trực tiếp bởi một lớp phim pha tĩnh mỏng. Cột mao quản
lớp mỏng (Porous Layer Open Tubular Column - PLOT) có thêm một lớp mỏng
chất hấp phụ (đóng vai trò như chất mang) giữa thành trong của cột tách và lớp
phim mỏng của pha tĩnh. Ngày nay, cột mao quản được sử dụng rất rộng rãi
trong lĩnh vực phân tích sắc kí. PeCB trong mẫu môi trường có thể được phân
tách bằng cột mao quản tẩm nhiều loại pha tĩnh khác nhau.
Các pha tĩnh này rất đa dạng có thể là không phân cực: 5% Phenylmetylpolysiloxan
+ 95% Phenylarylen polyme (tên thương mại của cột: DB5, SLB-5, HP-5, Rxi-5,
Rxi-5Sil MS, PTE-5, SLB-5); Dimetylpolysiloxan (DB-1, SPB-1, SPB 608, Rtx-1,
BP-1, OV-1, OV-101, SP-2100, SE-30, ZB-1, AT-1, MDN-1, ZB-1). Hoặc là pha
tĩnh phân cực trung bình: 14% Cyanopropyl/phenyl + 86% Polydimetylsiloxan (VF1701, SPB-1701, Rtx-1701, BP-10, OV-1701, 007-1701, ZB-1701). Hoặc một số
pha tĩnh khác Trifluopropyl (VF-200, Rtx-200), 5% Phenylmetyl (VF-5, Rtx-5,
BPX-5, AT-5, ZB-5, ZB-5, Equity-5).
Detector có nhiệm vụ chuyển hoá một đại lượng không điện (trong trường
hợp này là nồng độ các chất được tách ra khỏi cột sắc kí) thành đại lượng điện.
Ngày nay có gần 30 loại detector khác nhau, một số đặc tính quan trọng của các
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detector thông dụng là được liệt kê trong bảng 1.4.
Bảng 1.4. Một số đặc tính quan trọng của các detector sắc kí khí
Loại
detector

Giới hạn
phát hiện (g/s)

Khoảng
tuyến tính

Độ nhạy
(A.s/g)

Dẫn nhiệt
(TCD)

2,5 × 10-6

1:105

2000-9000

Ion hoá
ngọn lửa
(FID)

5 × 10

-12

1:10

7

Cộng kết
điện tử
(ECD)

2 × 10-4

1:103

Quang kế
ngọn lửa
(FPD)

10-8 đối với
parathion

1:102 và
thấp hơn

Khối phổ
(MS)

6 × 10-10

1:106

Áp dụng
Tất cả các chất không
làm hỏng dây nung

2.10-2
đối với
cacbon

Detecto vạn năng cho
tất cả các chất có nhóm
CH2

40 đối với
Linđan

Đối với các chất có ái
lực điện tử cao như các
thuốc trừ sâu, diệt cỏ,
hợp chất có chứa
nguyên tử thuộc nhóm
halogen (clo, brom,
…), hợp chất dị
nguyên.
Phát xạ tối ưu cho lưu
huỳnh ở 394 mm và
photpho ở 526 mm
Tất cả các chất

Để phân tích PeCB, HCB 2 loại detector thường được sử dụng là ECD và
MS vì có độ nhạy tốt và tính chọn lọc cao.
Detector cộng kết điện tử (ECD): Detector loại này hoạt động dựa trên đặc
tính của các chất có khả năng cộng kết các điện tử tự do trong pha khí (trừ trường
hợp ngoại lệ của các khí trơ). Khả năng cộng kết điện tử lớn hay nhỏ là phụ thuộc
vào cấu trúc của các hợp chất cần được phát hiện. Khả năng đó tương đối nhỏ đối
với các hợp chất hydrocacbon no. Ngược lại, khi các hợp chất có chứa các nhóm
chức hoặc đa liên kết (liên kết đôi hoặc ba) thì khả năng bắt giữ các điện tử sẽ tăng
hẳn lên, đặc biệt là nếu trong phân tử của các hợp chất này có chứa các nguyên tử
halogen (Cl, Br,…). Hợp chất PeCB, HCB có liên kết đôi trong vòng thơm, đồng
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thời lại có nguyên tử Clo trong phân tử, vì thế chúng có khả năng cộng kết điện tử
lớn và có thể dễ dàng phát hiện khi sử dụng detector ECD.
Detector khối phổ (MS): Detector khối phổ (MS) hoạt động dựa trên sự bắn
phá các phân tử trung hòa thành các ion phân tử mang điện tích dương, hoặc phá vỡ
các mảnh ion, các gốc theo sơ đồ sau bằng các phần tử mang năng lượng cao:
BCD + e →

BCD+ + 2e (>95 %)

BCD + e →

BCD2+ + 3e

BCD + e →

BCD-

Năng lượng bắn phá phân tử thành ion phân tử khoảng 10eV, sự phá vỡ này
phụ thuộc cấu tạo chất, phương pháp và năng lượng bắn phá (quá trình ion hóa). Ion
phân tử có số khối (m/e) ký hiệu là M+. Có nhiều phương pháp ion hóa khác nhau
như va chạm electron, ion hóa photon, ion hóa trường, bắn phá ion, bắn phá nguyên
tử nhanh. Các ion hình thành có khối lượng m và điện tích e, tỷ số z = m/e gọi là số
khối. Chúng sẽ được tách ra khỏi nhau nhờ một nam châm có từ trường H o hoặc
kèm theo một điện trường nữa. Các thiết bị tách gồm: thiết bị khối phổ hội tụ đơn,
thiết bị khối phổ hội tụ kép, thiết bị khối phổ tứ cực... Sau khi các ion tách ra khỏi
nhau chúng được phát hiện và ghi nhận bởi một detector.

Hình1.3. Sơ đồ hoạt động của detector khối phổ
Do đặc tính khác nhau về cấu trúc hóa học của mỗi hợp chất hữu cơ nên sự
hình thành ion phân tử khối khi bị bắn phá bởi detector MS đối với mỗi hợp chất
này là khác nhau.
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1.4.2.2. Quy trình phân tích PeCB, HCB của tổ chức Bảo vệ môi trường Mỹ
Hiện nay quy trình phân tích PeCB, HCB đã được tổ chức Bảo vệmôi trường
Mỹ (US EP ) miêu tả chi tiết trong quy trình US EPA 8121. Quy trình này đã sử
dụng phương pháp Soxhlet để chiết PeCB, HCB ra khỏi mẫu với hỗn hợp dung môi
methylene chloride và acetone có tỉ lệ thể tích là 1:1. Dịch chiết được làm sạch bằng
cột florisil hoặc cột sắc kí thẩm thấu gel (GPC) và loại các hợp chất sulfide bằng bột
đồng. PeCB, HCB sau khi được chiết và làm sạch được định lượng bằng thiết bị sắc
kí khí GC-MS hoặc GC-ECD. Chất chuẩn đồng hành (surrogate) để kiểm soát hiệu
suất thu hồi của quy trình phân tích là 1,4-Diclonaphtalen. Chất chuẩn nội để hiệu
chỉnh sai số về thể tích khi bơm mẫu lên các thiết bị sắc kí khí là 1,3,5Tribrombenzen. Các cột mao quản sử dụng là DB-210, DB-WAX, DB-5 và DB1701.
1.4.2.3. Một số yếu tố ảnh hư ng đến quá trình xác định PeCB, HCB
Những ảnh hưởng cố hữu của quá trình phân tích trên thiết bị GC như:
+Quá trình bơm mẫu;
+ Nhiệt độ lò cột;
+ Lựa chọn cột;
+ Tốc độ dòng khí có thể khắc phục đơn giản bằng cách lựa chọn được
chương trình phân tích tối ưu trên thiết bị.
Các mẫu tro thải của lò đốt công nghiệp có các dạng thành phần hóa học phức
tạp và phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu đốt ban đầu. Việc đánh giá hàm lượng PeCB,
HCB trong tro thải lò đốt sẽ có một số khó khăn khi có các thành phần cản trở quá trình
định tính và định lượng bằng phương pháp phân tích trên thiết bị GC-ECD. Cản trở của
phép đo xác định PeCB, HCB trên sắc kí là do các nguyên nhân chính sau:
+ Nhiễm bẩn dung môi, thuốc thử hay quá trình xử lý mẫu.
+ Nhiễm bẩn khí mang của sắc kí khí, thành phần bay hơi, ống mang dẫn khí
hoặc bề mặt detector.
+ Các hợp chất trong mẫu được chiết ra cùng dịch chiết gây ảnh hưởng tới
nền sắc đồ.
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+ Lưu huỳnh (S) thường được tìm thấy trong các mẫu tro lò đốt của một số
ngành đặc thù. Lưu huỳnh có thể hòa tan trong một số dung môi vì nó khá giống với
dạng clo hữu cơ. Việc xác đinh PeCB, HCB được thực hiện trên thiết bị GC với
detector là ECD. Detector ECD có phản ứng với lưu huỳnh ở khoảng nhiệt độ 40°C
đến 260°C.
Việc tìm ra các thành phần có thể gây ảnh hưởng đến quá trình phân tích là
một công việc đòi hỏi có thời gian dài, số lượng chủng loại mẫu đa đạng để có thể
đưa ra một đánh giá chính xác nhất. Tuy nhiên, vẫn có thể đưa ra được những kết
luận sơ bộ về các thành phần có khả năng gây ảnh hưởng đến quá trình định lượng
và định tính của PeCB, HCB trong tro thải lò đốt như một số hợp chất hữu cơ phát
sinh cùng với PeCB, HCB như PCBs.
1.5. Phƣơng pháp đánh giá tƣơng quan SPSS
SPSS (Statistical Product and Services Solutions) về bản chất là một phần
mềm thống kê, thông thường dùng trong nghiên cứu xã hội đặc biệt là trong tâm lý
học và tiếp thị. Ngoài ra SPSS còn được sử dụng trong nghiên cứu thị trường.
SPSS cung cấp một hệ thống quản lý dữ liệu và khả năng phân tích thống kê với
giao diện thân thiện cho người dùng trong môi trường đồ hoạ, sử dụng các trình đơn
mô tả và các hộp thoại đơn giản.
- Chức năng chính của SPSS:
+ Nhập và làm sạch dữ liệu;
+ Xử lý biến đổi và quản lý dữ liệu;
+ Tóm tắt, tổng hợp dữ liệu và trình bày dưới các dạng biểu bảng, đồ thị, bản đồ;
+ Phân tích dữ liệu, tính toán các tham số thống kê và diễn giải kết quả.
- Nội dung chủ yếu của SPSS:
Nội dung của SPSS rất phong phú và đa dạng bao gồm từ việc thiết kế các
bảng biểu và sơ đồ thống kê, tính toán các đặc trưng mẫu trong thống kê mô tả, đến
một hệ thống đầy đủ các phương pháp thống kê phân tích như:
+ So sánh các mẫu bằng nhiều tiêu chuẩn tham số và phi tham số (Nonparametric
Test), các mô hình phân tích phương sai theo dạng tuyến tính tổng quát (General
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Linear Models), các mô hình hồi quy đơn biến và nhiều biến, các hồi quy phi tuyến
tính (Nonlinear), các hồi quy Logistic;
+ Phân tích theo nhóm (Cluster Analysis);
+ Phân tích tách biệt (Discriminatory Analysis);
+ Và nhiều chuyên sâu khác (Advanced Statistics).
- Cấu trúc, tổ chức dữ liệu trong SPSS:
SPSS tổ chức các file dưới dạng định dạng riêng (có thể trao đổi – nhập và
xuất sang các định dạng khác) và gồm các cấu trúc file như sau:
+ File dữ liệu: *.sav hoặc *.sys;
+ File Syntax (cú pháp): *.sps;
+ File kết quả: *.spv;
+ File Script (kịch bản): *.wwd hoặc *.sbs.
Các định dạng dữ liệu khác mà SPSS có thể đọc:
+ Bảng tính – Excel (*.xls, *.xlsx), Lotus (*.w*);
+ Database – dbase (*.dbf);
+ ASCII text (*.txt, *.dat);
+ Complex database – Oracle, Access;
+ Các tập tin từ các phần mềm thống kê khác (Stata, SAS).
- Một số ứng dụng chính của SPSS:
Những nội dung nói trên, SPSS có thể là đủ để giúp các nhà khoa học thực
hiện việc xử lý số liệu nghiên cứu nói chung và trong nghiên cứu các mảng chuyên
ngành khác nhau của mình, chẳng hạn:
+ Ứng dụng SPSS trong nghiên cứu tâm lý học: tâm lý tội phạm, tâm lý học sinhsinh viên…;
+ Ứng dụng SPSS trong nghiên cứu xã hội học: ý kiến của người dân trong việc xây
dựng lại khu chung cư, thống kê y tế…;
+ Ứng dụng SPSS trong nghiên cứu thị trường: nghiên cứu và định hướng phát triển
sản phẩm, mở rộng thị trường; sự hài lòng của khách hàng...;
+ Ứng dụng SPSS nghiên cứu đa dạng sinh học, trong phát triển nông lâm nghiệp…
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Với SPSS, bạn có thể phân tích được thực trạng, tìm ra nhân tố ảnh hưởng,
dự đoán được xu hướng xảy ra tiếp theo, giúp bạn đưa ra các quyết định một cách
chính xác, giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng và cải thiện kết quả tốt hơn.
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CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Hợp chất Pentachlorobenzen (PeCB) và Hexachlorobenzen
(HCB), mẫu tro thải, mẫu xỉ thải, lò đốt công nghiệp.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Phạm vi không gian: một số lò đốt công nghiệp tại Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh
vàThái Nguyên.
+ Phạm vi thời gian: Từ tháng 5/2018 đến tháng 2/2019
2.1.2. Hóa chất, dụng cụ thí nghiệm và thiết bị sử dụng
2.1.2.1. Hóa chất
- Dung dịch chuẩn gốc Pentachlorobenzen; hexachlorobenzen ( ccuStandard, Mỹ)
nồng độ 50 g/ml được bảo quản ở nhiệt độ ≤ 5°C và tránh ánh sáng.
- Chất nội chuẩn (IS) Pentachlonitrobenzen (PeCNB) của hãng

ccuStandard (Mỹ)

nồng độ 1000 g/ml được bảo quản ở nhiệt độ ≤ 5°C và tránh ánh sáng.
- Chất chuẩn đồng hành (ES) Decachlobiphenyl (CB 209) hoặc 2,4,6-Trichlobiphenyl
( ccuStandard, Mỹ) nồng độ 100 g/ml được bảo quản ở nhiệt độ ≤ 5°C và tránh ánh
sáng.
- Hoá chất dùng trong xử lý mẫu là các dung môi tinh khiết như: n-Hexane (nhexane), Dichlometan (DCM), Acetone (Axe), Acetonitril (Axe-N), Methanol
(MeOH) của hãng Merck - Đức.
- Các hóa chất làm sạch mẫu:
+ Silica gel có kích thước hạt 63-200µm, kích thước lỗ rỗng 60Å, diện tích bề mặt
500m2/g, được hoạt hóa ở 130°C trong 16 giờ, (Merck, Đức).
+ Than hoạt tính (Merck, Đức) dùng để xử lý mẫu.
+ Bột đồng (Merck, Đức) dùng để khử sulfide trong mẫu.
- Các hóa chất làm khô mẫu:
+ Na2SO4 khan dạng tinh khiết của Merck (Đức). Trước khi sử dụng được sấy ở
400°C trong 4 giờ, giữ khô trong bình hút ẩm.
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+ Acid H2SO4 đặc; cid HNO3 đặc.
+ Khí N2 99,99 % dùng thổi khí, cô đặc mẫu.
+ Khí N2 99,999 % của Messer dùng làm khí mang cho GC-ECD.
2.1.2.2. Dụng cụ thí nghiệm
- Ống đong các loại: dung tích 250 ml, 100 ml, 50 ml.
- Bình định mức các loại: dung tích 10 ml, 50 ml, 100 ml.
- Bình tam giác có nút nhám 250 ml, 500 ml.
- Cột sắc kí bằng thủy tinh chiều dài 30 cm, đường kính 1 cm.
- Phễu lọc thuỷ tinh  =75, bông thuỷ tinh dùng trong quá trình xử lý, tách mẫu.
- Giấy lọc GF/C đường kính 47 mm của hãng Whatman.
- Bình quả lê dung tích 100 ml chứa mẫu trong quá trình chiết tách.
- Pipet tự động với các thể tích: 100 l và 1000 l, Eppendorf (Đức).
- Xilanh hút mẫu với các thể tích 25 l và 100 l (Nhật Bản).
- Vial đựng mẫu 1 ml; 5 ml; 10ml.
2.1.2.3. Thiết bị sử dụng
Các thiết bị phục vụ cho quá trình xử lý mẫu:
- Cân phân tích dam ( nh) có độ chính xác 10-5 g và 10-4 g.
- Máy cất quay chân không Buchi R - 200 với hệ điều khiển V - 800 (Thụy Sĩ).
- Máy cất nước siêu sạch Cascada (Mỹ) (nước đầu ra 18 MΩ).
- Thiết bị thổi khí: Reacti-therm III #TS-18829, Thermo (Mỹ).
- Bể siêu âm, RK510 (Mỹ).
- Thiết bị quay ly tâm Hettich (Đức).
- Cột sắc kí thủy tinh sử dụng cho làm sạch: SPC19, kích thước 30cm × 2,2cm.
- Hệ chiết Soxhlet, Behr Labor-Technik Reihenheizgerat 6 (Đức).
Các thiết bịphân tích mẫu:
- Thiết bị sắc kí khí ghép nối detector cộng kết điện tử GC-ECD 2010 với hệ thống
bơm mẫu tự động OC-20is (Shimadzu, Nhật Bản).
- Cột tách: cột mao quản DB-608sử dụng pha tĩnh: Silica được phủ 35% phenyl metyl
polysiloxan, kích thước cột: 30m × 0,25mm × 0,25 m (Supelco, Mỹ).
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2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thống kê, điều tra khảo sát thực địa
Phương pháp này được sử dụng rất nhiều trong các đề tài nghiên cứu khoa
học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là phương pháp quan trọng và cần thiết.
Nó góp phần cung cấp thông tin ban đầu và giúp giới hạn phạm vi cũng như đối
tượng trong nghiên cứu, tiết kiệm thời gian và kinh phí nghiên cứu. Tiếp cận và tiến
hành lấy mẫu tại các vị trí khảo sát.
+ Thu thập tài liệu về sự thải PeCB, HCB từ các hoạt động sản xuất công nghiệp ;
sự hình thành PeCB và HCB từ quá trình đốt cháy thông qua sách, báo, tạp chí khoa
học, tạp chí môi trường...
+ Điều tra, khảo sát về nguồn phát thải HCB và PeCB trong một số cơ sở đốt rác,
luyện kim, luyện kim màu, sản xuất xi măng tại Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh,
Thái Nguyên. Thời gian lấy mẫu tại các cơ sở như sau: Bắc Ninh: 01/8/2018; Hải
Dương: 03/8/2019; Hà Nội: 09-10/8/2018; Thái Nguyên: 13-14/8/2019.
Bảng 2.1. Một số thông tin thu thập đƣợc về hoạt động của các lò đốt

TT

1.

2.

3.

4.

5.

Tên đơn vị lấy mẫu

Công ty TNHH Hùng Hưng
môi trường xanh - Quế Võ,
Bắc Ninh
Công ty TNHH Sản Xuất
Dịch Vụ Thương Mại Môi
Trường Xanh - cơ sở 1
Công ty TNHH Sản Xuất
Dịch Vụ Thương Mại Môi
Trường Xanh - cơ sở 2
Lò đốt NEDO – Công ty
TNHH Môi trường Hà Nội
URENCO
Lò đốt rác thải công nghiệp
Nam Sơn - Công ty TNHH
Môi trường đô thị Hà Nội

Lƣợng thải tạo thành
của lò khi hoạt động
(kg/giờ)
Tro thải

Xỉ thải

Công
suất của
lò đốt
(tấn/giờ)

IWI

2

45

0,5

IWI

2

47

0,5

IWI

3

60

0,65

IWI

12

279

3,1

IWI

5

90

1,0

Loại
lò đốt
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TT

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

Tên đơn vị lấy mẫu

Lò đốt rác thải y tế Xuân Sơn
- Hợp tác xã Thành Công
Bệnh viện Đa khoa Thái
Nguyên
Lò đốt rác thải sinh hoạt Nam
Sơn - Công ty TNHH Môi
trường đô thị Hà Nội
Công ty Cổ phần Môi trường
APT - Seraphin Hải Dương
Lò đốt rác thải sinh hoạt HTX
Đức Tiến - Thị Trấn Trại Cau
- Đồng Hỷ Thái Nguyên
Lò đốt rác thải sinh hoạt Thị
Trấn Đu - Phú Lương - Thái
Nguyên
Lò đốt rác thải sinh hoạt HTX
dịch vụ VSMT Thiện Hưng Thị Trấn Sông Cầu - Đồng Hỷ
- Thái Nguyên
Công ty Cổ phần hợp kim sắt
Trung Việt - Thái Nguyên
Xí nghiệp luyện kim màu II,
Thái Nguyên
Công ty cổ phần xi măng
Quan Triều, Thái Nguyên
Công ty cổ phần luyện kim
đen Thái Nguyên - Nhà máy
luyện kim đen Nam Sơn
Nhà máy luyện gang - Doanh
nghiệp cơ khí Hà Hiếu - Thái
Nguyên

Lƣợng thải tạo thành
của lò khi hoạt động
(kg/giờ)
Tro thải

Xỉ thải

Công
suất của
lò đốt
(tấn/giờ)

MWI

3

55

0,5

MWI

0,2

4

0,02

DWI

13

290

3,0

DWI

2

50

0,5

DWI

2

42

0,45

DWI

1

42

0,45

DWI

24

456

5,0

IF

36

620

6,0

IF

5

95

1,0

IF

4

90

40

IF

31

550

5,8

IF

12

205

2,0

Loại
lò đốt

Chú thích : IWI: Lò đốt rác thải công nghiệp; DWI: lò đốt rác thải sinh hoạt; MWI: lò đốt rác thải
y tế.
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2.3.2. Phương pháp thực nghiệm
Tiến hành thu thập mẫu;xửlý mẫu; tiến hành phân tích, định lượng hàm
lượng PeCB, HCB trong các mẫu tro thu thập được; đánh giá kết quả phân tích để
tìm ra mối tương quan giữaPeCB và HCB có trong tro, xỉ thải của các lò đốt sau
quá trình đốt và mối tương quan của PeCB và HCB giữa các loại lò đốt khác nhau.
2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu
- Thông qua điều tra, khảo sát các số liệu sẽ được tổng hợp và xử lý bằng phần mềm
excel.
- Tổng hợp và so sánh: từ những dữ liệu thu được, nghiên cứu sẽ phải sàng lọc,
phân tích dựa trên cơ sở lý luận để tổng hợp, so sánh dẫn chứng và giải quyết vấn
đề.
- Số liệu được xử lý bằng các phần mềm Microsoft excel, SPSSđể tính hệ số tương
quan, hàm: =pearson(x,y).
- Hệ số tương quan chỉ ra các mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc.
Gọi (x1, y1), (x2, y2),... (xn, yn) là n cặp quan sát của một mẫu ngẫu nhiên của hai
biến ngẫu nhiên x và y. Dựa vào giá trị tuyệt đối của r, ta đánh giá mức độ phụ
thuộc tuyến tính giữa hai biến ngẫu nhiên x và y. r có nghĩa khi p<0,05.
Một số tính chất của r:
+ Hệ số tương quan r có giá trị từ -1 đến 1.
+ r= ± 1: X và Y có quan hệ tuyến tính chặt chẽ ;
+ r = 0: X và Y không có liên hệ gì với nhau;
+ r > 0: giữa X và Y có quan hệ đồng biến, khi x tăng cao thì y cũng tăng, và khi x
tăng cao thì y cũng tăng;
+ r < 0: X và Y có quan hệ nghịch biến, khi x tăng cao thì y giảm (và ngược lại, khi
x giảm thì y tăng).
2.4. Chuẩn bị mẫu phân tích hàm lƣợng PeCB, HCB trên thiết bị GC/ECD
2.4.1. Chuẩn bị mẫu
Mẫu được thu thập trong mỗi lò đốt ở 2 vị trí, gồm mẫu tro thải và xỉ
thảiđược trình bày theo sơ đồ hình 2.1.
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Hình 2.1.

Sơ đồ lò đốt chất thải và vị trí thu thập mẫu

Tro thải (tro bay) của quá trình đốt được thu thập trong hệ thống túi lọc bụi
của hoạt động sản xuất và hệ thống dập nướccủa hoạt động đốt rác được gọi là
mẫu tro thải. Xỉ thải (tro đáy) là sản phẩm thải sau quá trình đốt ở đáy lò.
Khối lượng trung bình được thu thập cho mỗi mẫu là 1kg. Mẫu sau khi thu
thập được chuyển vào túi nhựa polyeste có khóa kéo và đưa về phòng thí nghiệm.
Mẫu được loại bỏ các tạp chất thô (cát, sỏi, đá…) bằng lưới lọc có kích thước lỗ
0,2 - 0,5 mm và bảo quản ởnhiệt độ -25°C cho đến khi phân tích. Tổng số lượng
mẫu đã được thu thập để phục vụ cho các nghiên cứu của đề tài này là 31 mẫu tại
17 lò đốt.
Mẫu nền là mẫu cát sạch được loại bỏ các tạp chất thô (sỏi, đá …) bằng
lưới lọc có kích thước lỗ 0,2 - 0,5 mm. Rửa sạch bằng nước cất, dung môi hữu cơ
(Metanol, Axe, n-hexane). Nung ở 700°C để loại bỏ các tạp chất hữu cơ. Nghiền
nhỏ về kích thước 0,2 - 0,5 mm bằng thiết bị đồng hóa mẫu.
Mẫu được phơi khô tự nhiên, nghiền nhỏ về kích thước 0,2 - 0,5 mm. Mẫu khô
có thể giữ được vài tháng tại nhiệt độ phòng hoặc vài năm nếu được bảo quản trong
tủ lạnh sâu (-25°C).
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Mẫu được cân với khối lượng khoảng 10g, sau đó được chiết bằng kĩ thuật
chiết Soxhlet. Dung môi được sử dụng cho quá trình chiết là hỗn hợp dung môi nhexane:Axe với tỉ lệ 1:1 về thể tích [3].
Sau khi chiết, dịch chiết PeCB, HCB từ mẫu được làm sạch bằng các
phương pháp sau [3]:
+ Phương pháp làm sạch dịch chiết bằng chất nhồi Silica gel trộn than hoạt
tính với tỉ lệ 9:1 theo khối lượng, sử dụng cột sắc kí thủy tinh. PeCB, HCB được
đưa lên cột và rửa giải bằng hỗn hợp dung môi DCM:n-hexanetheo tỉ lệ 1:3 (v/v).
+ Phương pháp làm sạch dịch chiết có chứa lưu huỳnh: lưu huỳnh thường
có lẫn trong thành phần của mẫu, đặc biệt tro thải công nghiệp. Lưu huỳnh gây
nhiễu thiết bị sắc kí. Dung dịch mẫu chứa lưu huỳnh được làm sạch bằng bột
đồng.
Sau khi làm sạch, dịch chiết được làm giàu bằng phương pháp cô đuổi nitơ
và bơm vào thiết bị sắc kí khí sử dụng cột mao quản và ghi tín hiệu bằng detector
cộng kết điện tử (ECD).
Trước khi tiến hành phân tích hàm lượng PeCB, HCB phải tiến hành khảo
sát các điều kiện tối ưu trong quá trình tách chiết mẫu và các điều kiện tối ưu
trong quá trình phân tích mẫu chuẩn trên thiết bị GC-ECD.
2.4.2. Quy trình phân tích và tính toán kết quả
2.4.2.1. Xây dựng đường chuẩn
Từ dung dịch chuẩn gốc PeCB, HCB 250 µg/ml, pha dung dịch làm việc
PeCB, HCB 10 g/ml để xây dựng đường chuẩn nội PeCB, HCB, bảo quản trong
tủ lạnh ở nhiệt độ ≤ 5°C, dung dịch chuẩn bền trong 6 tháng.
Đường chuẩn nội PeCB, HCB gồm 5 điểm chuẩn với các nồng độ: 5, 20,
50, 100 và 200 ppb. Đo và dựng đường chuẩn nội bằng phần mềm GC Solution.
Đường chuẩn được chấp nhận với r 2 ≥ 0,99.
2.4.2.2. Quy trình phân tích mẫu thực
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10 g mẫu

Cân 10g mẫu, thêm 10 L chuẩn đồng hành (ES).

Chiết Soxhlet

Chiết Soxhlet 16 giờ với 450 ml hỗn hợp dung
môi phù hợp.

Làm sạch dịch chiết:
- Cột Silica gel + than hoạt
tính đã hoạt hóa
- Bột đồng

Làm giàu dịch chiết

Định lượng PeCBz, HCB
bằng GC-ECD

Loại bỏ các tạp chất hữu cơ bằng 10g Silicagel đã
được hoạt hóa + than hoạt tính (10%).
Loại bỏ lưu huỳnh bằng bột đồng đãhoạt hóa
bằng dung dịch HNO3 2%.

Làm giàu dịch chiết bằng phương pháp cô quay
chân không và cô đuổi dung môi bằng khí nitơ.
Thêm 10µL PeCNB 10ppm

Hình 2.2. Tóm tắt quy trình phân tích PeCB, HCB trên mẫu thực
Quá trình định lượng PeCB, HCB trong mẫu được tiến hành bằng cách so
sánh sắc đồ của mẫu với sắc đồ chuẩn. Dựa vào đường chuẩn nội đã dựng, tính toán
chính xác nồng độ chất cần phân tích bằng phần mềm GC Solution.
Hàm lượng PeCB, HCB có trong mẫu tro thải và xỉ thải được tính theo công
thức:
( )
Trong đó:
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Cd: nồng độ PeCB, HCB đo được trên thiết bị ( g/l)
Vt: thể tích mẫu định mức cuối cùng (l)
ms: khối lượng mẫu khô (kg)
F: hệ số pha loãng mẫu
C: nồng độ PeCB, HCB trong mẫu (µg/kg)
%H: hiệu suất thu hồi của chuẩn đồng hành.
2.4.2.3. Đánh giá giới hạn phát hiện của thiết bị[4]
Giới hạn phát hiện của thiết bị (IDL) được đánh giá bởi 2 giá trị: giới hạn
định tính của thiết bị (LOD) và giới hạn định lượng của thiết bị (LOQ). Giới hạn
phát hiện của thiết bị được xác định bằng cách bơm trực tiếp chất cần phân tích có
nồng độ nhỏ nhất lên máy mà thiết bị vẫn phát hiện được. Trong khảo sát này,
PeCB, HCB có nồng độ 5µg/ml (hay 5ppb).
Thể tích bơm mẫu là 1l, mẫu được bơm lặp lại 5 lần. Độ lệch chuẩn tương
đối (SDd) được tính theo công thức:
√

∑ (

̅)

( )

Trong đó: ̅ : giá trị trung bình
: giá trị của các lần đo
SDd: độ lệch chuẩn tương đối của thiết bị
LOD được tính toán dựa theo SD là:
( )
Và LOQ được tính toán như sau:
( )
2.4.2.4. Đánh giá giới hạn phát hiện, hiệu suất thu hồi và độ chính xác của phương
pháp [4]
Đánh giá giới hạn phát hiện của phương pháp (MDL):
Giới hạn phát hiện của phương pháp được định nghĩa là giới hạn nhỏ nhất
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của chất phân tích trong mẫu thực mà phương pháp có thể xác định định lượng
được. Trong phương pháp phân tích này, MDL có đơn vị là nanogam chất phân tích
(ở đây là PeCB, HCB) trên 1g mẫu chất thải công nghiệp. Kết quả MDL được tính
toán dựa trên độ lệch chuẩn tương đối của các giá trị thu được so với nồng độ thực
là:
√

∑ (

̅)

( )

( )
SDm: độ lệch chuẩn tương đối của phương pháp
Đánh giá hiệu suất thu hồi và độ chính xác tương đối của phương pháp:
Hiệu suất thu hồi và độ chính xác tương đối được đánh giá dựa trên 3 mẫu
lặp, 2 mẫu trắng và 1 mẫu trắng phương pháp. Mẫu lặp chuẩn bị như sau: 10g cát
sạch được thêm 500l dung dịch chuẩn PeCB, HCB nồng độ 100ppb. Mẫu trắng chỉ
gồm cát sạch, không thêm dung dịch chuẩn PeCB, HCB và một mẫu trắng phương
pháp chỉ có Na2SO4 khan. Tất cả các mẫu được phân tích theo đúng qui trình phân
tích trong mục 2.4.2 rồi bơm lên máy GC/ECD. Nồng độ thực của PeCB, HCB sau
khi phân tích được tính toán dựa trên hiệu suất thu hồi của chất đồng hành và công
thức (*)[3]:
(*)
Hiệu suất thu hồi của PeCB, HCB được tính toán dựa trên tỉ lệ phần trăm
giữa nồng độ thực của PeCB, HCB và nồng độ PeCB, HCB đã chuẩn bị ban đầu.
Để đảm bảo yêu cầu phân tích, hiệu suất thu hồi này phải nằm trong khoảng từ 80120%.
Độ chính xác tương đối của quá trình phân tích được xác định dựa trên hệ số
biến thiên %CV. Giá trị %CV được tính toán bằng tỉ lệ phần trăm giữa độ lệch
chuẩn tương đối và nồng độ thực của mẫu. Để đảm bảo yêu cầu phân tích thì giá trị
này phải nhỏ hơn 20%.
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CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát các điều kiện tối ƣu trong quá trình xử lý mẫu và phân tích
PeCB, HCB trên thiết bị GC/ECD
3.1.1. Khảo sát các điều kiện tối ưu trong quá trình phân tích PeCB và HCB trên
thiết bị GC/ECD
Có rất nhiều yếu tố cần phải khảo sát để đạt được điều kiện tối ưu trong quá
trình phân tích như: điều kiện bơm mẫu, điều kiện lò cột, điều kiện detector,… Điều
kiện tối ưu cho quá trình phân tích các chất được nghiên cứu trên thiết bị sắc kí khí
GC-ECD với các thông số cần khảo sát như điều kiện bơm mẫu, tốc độ dòng khí
mang, nhiệt độ của lò cột, áp suất đầu cột, thời gian lưu của các chất, ....
3.1.1.1.Điều kiện bơm mẫu
Điều kiện bơm mẫu là yếu tố khảo sát đầu tiên khi phân tích trên sắc kí. Nếu
điều kiện bơm mẫu không tốt, có thể sẽ gặp phải rất nhiều sai số trong quá trình phân
tích. Mẫu tham khảo được chuẩn bị ở nồng độ điểm chuẩn thấp nhất sử dụng trong
đường chuẩn định lượng là 5 g/l, trong hỗn hợp với một số tạp chất có thể gây ảnh
hưởng tới quá trình phân tích PeCB, HCB như: CB 28; CB 55; CB 101; CB 138; CB
153; CB 180. Trong quá trình xác định PeCB, HCB trên thiết bị nhận thấy PeCB có
thời gian lưu ngắn nhất, thường là pic ra đầu tiên và sau đó là HCB.
Kỹ thuật bơm (phun) mẫu phổ biến và thích hợp nhất dùng cho cột mao quản để
làm giảm lượng mẫu đưa vào cột là chế độ bơm chia dòng. Thông số quan trọng nhất cần
chú ý của buồng bơm chia dòng là tỷ lệ chia dòng, tỷ lệ này thường từ 1:10 đến 1:1000 phụ
thuộc vào nồng độ của mẫu phân tích và tính chất cột tách. Với mẫu phân tích có nồng độ
lớn, hoặc/và cột tách có đường kính trong, độ dày lớp pha tĩnh nhỏ thì tỷ lệ chia dòng lớn
và ngược lại. Thông thường bơm chia dòng được áp dụng khi nồng độ chất phân tích
trong mẫu > 0,1 %, bơm không chia dòng thích hợp trong phân tích lượng vết, nồng độ
các chất < 0,01 %. Vậy, với khoảng hàm lượng PeCB, HCB nghiên cứu, đề tài tiến hành
khảo sát với chế độ bơm chia dòng trên thiết bị GC-ECD. Các tỉ lệ chia dòng được lấy
lần lượt ở 1:5, 1:10 và 1:20, các tỉ lệ này đảm bảo khoảng khảo sát thích hợp từ chia mẫu
ít cho tới chia mẫu nhiều.
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Hình 3.1. Chế độ chia dòng tỉ lệ 1:5

Hình 3.2. Chế độ chia dòng tỉ lệ 1:20

Hình 3.3. Chế độ chia dòng tỉ lệ 1:10
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Kết quả phân tích trên GC-ECD cho thấy, khi sử dụng chế độ chia dòng với
tỉ lệ chia dòng thấp 1:5 (hình 3.1) cho các pic gần nhau bị chồng lên nhau, đặc biệt
là pic của nội chuẩn (PeCNB) gây ảnh hưởng tới quá trình định lượng. Điều kiện
chia dòng cao 1:20 (hình 3.2) cho pic PeCB, HCB tín hiệu thấp, làm tăng ảnh
hưởng của đường nền trong quá trình phân tích, do đó luận văn sử dụng tỉ lệ chia
dòng 1:10 cho pic PeCB, HCB tín hiệu tốt. Như vậy, chế độ chia dòng theo tỉ lệ
1:10 (hình 3.3) sẽ được áp dụng trong các nghiên cứu tiếp theo.
3.1.1.2. Tốc độ khí mang
Tốc độ dòng khí mang ảnh hưởng tới quá trình rửa giải chất phân tích ra khỏi
cột sắc kí, do đó cần tối ưu hóa tốc độ dòng khí để có thể đạt sắc đồ tốt nhất.
Trong đề tài này, tốc độ dòng khí trong cột được khảo sát từ 0,5; 1,0 tới 1,5 ml/
phút để đánh giá ảnh hưởng của dòng khí. Hình 3.4, 3.5 và 3.6 mô tả sự ảnh hưởng
của tốc độ dòng khí đến quá trình xác định nồng độ PeCB, HCB ở các tốc độ khác
nhau 0,5 ml/phút (hình 3.4); 1,0 ml/phút (hình 3.5) và 1,5 ml/phút (hình 3.6).
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Hình 3.4. Tốc độ khí mang 0,5 ml/phút

Hình 3.5. Tốc độ khí mang 1 ml/phút

Hình 3.6. Tốc độ khí mang 1,5 ml/phút
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Kết quả cho thấy, khi tốc độ khí mang là 0,5 ml/phút, pic PeCB, HCB và các
pic khác bị rửa giải chậm; khi tốc độ khí mang tăng lên, pic PeCB bị dịch chuyển về
gần pic dung môi, các pic HCB, PeCNB phía sau có chiều hướng bị rửa giải nhanh và
gần với nhau hơn nên có hiện tượng bị chồng pic. Như vậy tốc độ dòng khí 1 ml/phút
cho pic rửa giải tối ưu nhất và sẽ được chọn để khảo sát các yếu tố phân tích về sau.
3.1.1.3. Chương trình nhiệt độ lò cột
Chương trình nhiệt độ giúp phân tích hỗn hợp các chất trong mẫu giảm bớt
thời gian phân tích đối với các chất có điểm sôi rộng, đồng thời giữ ổn định tỉ lệ
chiều cao pic và chiều rộng pic do vậy rất thuận lợi cho phân tích định lượng.
Trong sắc kí khí, nếu cột được giữ ở nhiệt độ thấp trong suốt quá trình chạy
mẫu, pic đầu tiên được rửa giải rất lâu, kết quả là pic bị rộng và kéo dài thời gian
chạy mẫu hơn. Ở nhiệt độ cao, các cấu tử còn lại tồn tại ở pha khí nhiều hơn, làm
chúng được rửa giải nhanh hơn, nhưng thay vào đó, các pic sẽ bị kéo gần lại nhau
và không được tách hoàn toàn. Trong chương trình nhiệt độ, nhiệt độ ban đầu
thường được giữ thấp trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó tăng dần nhiệt
độ lên để có thể rửa giải các chất theo thứ tự. Sự thay đổi thời gian lưu theo chương
trình nhiệt độ, do đó thời gian lưu thường không đi kèm với chất phân tích.
Để phân tích PeCB, HCB trên GC-ECD, nhiệt độ lò cột được khảo sát từ
150°C đến 290°C. Chương trình nhiệt độ lò cột bắt đầu từ 150°C được duy trì trong
5 phút để loại bỏ dung môi lẫn trong mẫu. Sau đó gia nhiệt tới nhiệt độ 290°C với
tốc độ khác nhau từ 4°C/phút ; 8°C/phút ; 12°C/phút và 20°C/phút. Để có thể rửa giải
toàn bộ PeCB, HCB lưu giữ trên cột, nhiệt độ lò cột sẽ được duy trì ở 290°C trong
vòng 8 phút.
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Hình 3.7. Sắc đồ PeCB, HCB của tốc độ gia nhiệt 4°C/phút

Hình 3.8.

Sắc đồ PeCB, HCB của tốc độ gia nhiệt 8°C/phút
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Hình 3.9. Sắc đồ PeCB, HCB của tốc độ gia nhiệt 12°C/ phút

Hình 3.10. Sắc đồ PeCB, HCB của tốc độ gia nhiệt 20°C/phút
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Kết quả đo sắc đồ PeCB, HCB từ hình 3.7 - 3.10 cho thấy: tốc độ gia nhiệt thấp
cho sắc đồ tốt nhất với các pic được rửa giải với thời gian lưu hợp lý, do pic được rửa
giải từ từ và phân bố tốt hơn vào pha tĩnh, kết quả là tách sẽ tốt hơn. Tuy nhiên ở
4°C/phút (hình 3.7), thời gian phân tích dài (khoảng 60 phút) gây tốn thời gian phân
tích cũng như các yếu tố khác. Tốc độ gia nhiệt cao làm các pic bị rửa giải nhanh do đó
sẽ có hiện tượng trùng pic.
Như vậy tốc độ gia nhiệt 8°C/phút (hình 3.8) cho khả năng tách pic tốt và thời
gian phân tích hợp lý (khoảng 30phút).Thời gian lưu được xác định cho PeCB là
7,685 và cho HCB là 11,371
Sau khi đã khảo sát được các điều kiện tối ưu khi phân tích PeCB, HCB bằng
thiết bị GC-ECD, các thông số được liệt kê như trong bảng 3.1.
Bảng 3.1.

Thông số tối ưu khi phân tích PeCB, HCB trên thiết bị GC/ECD 2010

Nhiệt độ cổng bơm

150°C

Chế độ dòng khí

Đẳng áp

Áp suất đầu cột

100 kPa

Thể tích hút mẫu

1 µl

Chế độ bơm

Chia dòng

Tỉ lệ chia dòng

1:10

Chương trình bơm mẫu

Đẳng áp

Tốc độ dòng qua cột

1 ml/phút

Cột tách

DB-608 (30 m × 0,25 mm × 0,25 µm)

Chương trình nhiệt độ lò cột
150 oC

Giữ 5 phút

150 oC tới 290 oC

Tốc độ gia nhiệt 8 °C/phút; giữ 8 phút

Tổng thời gian phân tích

30 phút

Nhiệt độ detector

300 °C

Khí mang

Nitơ

3.1.1.4. Xây dựng đường chuẩn của PeCB, HCB trên thiết bị GC/ECD
Từ dung dịch chuẩn gốc PeCB, HCB 250 g/ml. Pha dung dịch làm việc
PeCB, HCB 10 g/ml, tiến hành xây dựng đường chuẩn PeCB, HCB tại các nồng
độ 5, 20, 50, 100 và 200 ppb.
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Luận văn tiến hành xây dựng đường chuẩn nội để định lượng PeCB, HCB có
trong mẫu cần phân tích. Luận văn sử dụng nội chuẩn là Pentachloronitrobenzen
(PeCNB). PeCNB có cấu trúc hóa học tương tự PeCB, HCB với một gốc - NO2
thêm vào vòng benzen.
Hình 3.11 biểu thị đường chuẩn nội của PeCB, hình 3.12 biểu thị đường
chuẩn nội của HCB. Đường chuẩn nội được thực hiện lặp lại 5 lần để đánh giá tính
lặp lại của phương pháp đo. Ở khoảng nồng độ PeCB, HCB nghiên cứu, kết quả cho
thấy đường chuẩn của PeCB có hệ số hồi quy R2 là 0,9981 và của HCB là 0,9969.
Như vậy đường chuẩn nội sẽ được sử dụng trong quá trình phân tích PeCB, HCB
trong mẫu thực tế (hình 3.11, 3.12). Ngoài ra, detector ECD của GC phát hiện hợp
chất hữu cơ dạng cơ clo (PeCB, HCB) rất nhạy (hơn detector MS) nên đề tài lựa
chọn GC-ECD để phân tích PeCB, HCB trong mẫu tro, xỉ thải.

4
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y = 0.0175x + 0.0989
R² = 0.9981

3
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Hình 3.11. Đường chuẩn của PeCB
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250
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Hình 3.12. Đường chuẩn của HCB
3.1.1.5. Đánh giá giới hạn phát hiện của thiết bị
Bảng 3.2 trình bày kết quả phân tích đối với 5 lần bơm hỗn hợp PeCB, HCB
có nồng độ 5 ppb lên máy, độ lệch chuẩn tương đối về diện tích của 5 lần bơm của
PeCB là 1509 và giá trị trung bình về diện tích là 10529; của HCB tương ứng là
1978 và 12782.
Bảng 3.2.
STT
1
2
3
4
5

1
2
3

Kết quả đánh giá giới hạn phát hiện của thiết bị với PeCB, HCB
Mẫu

Thời gian lƣu (phút)

Diện tích pic

7,685
7,686
7,688
7,687
7,688
7,687
0,0013
11,371
11,372
11,370

10730
8240
9980
12005
11690
10529
1509
12439
10234
13680

PeCB 5ppb_lần 1
PeCB 5ppb_lần 2
PeCB 5ppb_lần 3
PeCB 5ppb_lần 4
PeCB 5ppb_lần 5
Trung bình
Độ lệch chuẩn
HCB 5ppb_lần 1
HCB 5ppb_lần 2
HCB 5ppb_lần 3
51

Mẫu

STT

Thời gian lƣu (phút)

Diện tích pic

11,369
11,373
11,371
0,0016

14567
12990
12782
1978

HCB 5ppb_lần 4
HCB 5ppb_lần 5
Trung bình
Độ lệch chuẩn

4
5

Đánh giá LODd đối với PeCB tính được: Hệ số R bằng giá trị trung bình chia
cho độ lệch chuẩn của PeCB là 7,0 đạt yêu cầu 4<R<10 [4]. Tương tự với HCB, hệ
số R là 6,5. Vì vậy, LODd tính được đối với PeCB, HCB là phù hợp và đáng tin cậy.
Kết luận:

LODd của PeCB:1,5 ppb, LOQd của PeCB: 4,2 ppb
LODd của HCB: 1,3 ppb, LOQd của HCB: 4,0 ppb

Như vậy, từ các số liệu thực nghiệm và áp dụng công thức (1), (2), (3) cho
tính toán, giá trị giới hạn phát hiện của thiết bị đối với PeCB: LODd là 1,5 ppb, còn
giá trị LOQd là 4,2 ppb; đối với HCB: LODd là 1,3 ppb, LOQd là 4,0 ppb.
3.1.1.6. Đánh giá giới hạn phát hiện, hiệu suất thu hồi và độ chính xác tương đối
của phương pháp
Đánh giá giới hạn phát hiện của phương pháp (MDL)
Giới hạn phát hiện của phương pháp được đánh giá như trong phần giới hạn
phát hiện của thiết bị. Để đánh giá giới hạn phát hiện của phương pháp, ta tiến hành
như sau: chuẩn bị 10g mẫu trắng là mẫu cát đã được làm sạch, thêm 100 l chuẩn
PeCB, HCB 100ppb, tiến hành khuấy trộn trong vòng 24h để đảm bảo chất chuẩn
đã hòa tan đồng đều vào mẫu, sau đó tiến hành qui trình phân tích như phân tích
trên mẫu thực. Quá trình phân tích được tiến hành lặp lại 5 lần, để xác định giá trị
trung bình và độ lệch chuẩn. Sắc đồ và kết quả được trình bày trong hình 3.13 và
bảng 3.3, độ lệch chuẩn tương đối về diện tích pic của 5 lần phân tích với PeCB là
1477 và diện tích trung bình 11227, độ lệch chuẩn về diện tích pic với HCB là 1762
và diện tích pic trung bình là 13805.
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Bảng 3.3.

Kết quả đánh giá giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích PeCB,
HCB

STT

Mẫu

Thời gian lƣu(phút)

Diện tích pic

1

PeCB 1ng/g_lần 1

7,687

11374

2

PeCB 1ng/g _lần 2

7,685

9064

3

PeCB 1ng/g _lần 3

7,686

10579

4

PeCB 1ng/g _lần 4

7,688

12725

5

PeCB 1ng/g _lần 5

7,690

12391

Trung bình

7,687

11227

Độ lệch chuẩn

0,0019

1477

1

HCB 1ng/g_lần 1

11,37

13434

2

HCB 1ng/g _lần 2

11,373

11053

3

HCB 1ng/g _lần 3

11,369

14774

4

HCB 1ng/g _lần 4

11,37

15732

5

HCB 1ng/g _lần 5

11,372

14029

Trung bình

11,371

13805

Độ lệch chuẩn

0,0017

1762

Hình 3.13.

Sắc đồ đánh giá giới hạn phát hiện của phương pháp đối với PeCB,
HCB

nồng độ 1 ng/g trọng lượng khô
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Giới hạn phát hiện của phương pháp được tính toán dựa trên số liệu trong
bảng 3.4 và áp dụng công thức (*) cho PeCB và HCB là 1 ng/g trọng lượng khô.
Đánh giá hiệu suất thu hồi
Kết quả và sắc đồ của các lần phân tích lặp lại trên mẫu thực ở nồng độ 5
ng/g trọng lượng khô được trình bày trong bảng 3.4 và hình 3.14.

Hình 3.14.

Sắc đồ đánh giá hiệu suất thu hồi của phương pháp phân tích
PeCB, HCB.

Kết quả hiệu suất thu hồi của các lần làm lặp lại được trình bày trong bảng 3.4.
Bảng 3.4.
Số lần khảo sát

Kết quả hiệu suất thu hồi của PeCB, HCB
Diện tích pic

PeCB Lần 1
50245
PeCB Lần2
51476
PeCB Lần 3
53021
Trung bình
Độ lệch chuẩn tương đối
Hệ số biến thiên (%CV)
HCB Lần 1
55012
HCB Lần2
59345
HCB Lần 3
58614
Trung bình
Độ lệch chuẩn tương đối
Hệ số biến thiên (%CV)

Nồng độ (ng/g)
4,7
5,1
5,3
5,03
0,31
6,1
4,9
5,4
5,2
5,17
0,25
5,0
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Hiệu suất
thu hồi (%)
94
102
106
98
108
104
-

Hiệu suất thu hồi của 3 lần làm lặp lại của PeCB nằm trong khoảng 94% đến
106%, của HCB từ 98% đến 108%, cả 2 giá trị này nằm trong khoảng cho phép (80% 120%), do đó quy trình phân tích PeCB, HCB này đảm bảo yêu cầu phân tích.
Độ chính xác tương đối của quá trình phân tích PeCB, HCB được xác định
dựa trên hệ số biến thiên %CV. Giá trị %CV được tính toán bằng tỉ lệ phần trăm
giữa độ lệch chuẩn tương đối và nồng độ thực của mẫu. Theo tính toán từ các số
liệu thực nghiệm, %CV của 3 quá trình phân tích với PeCB là 6,1%, của HCB là
5,0%, giá trị này nhỏ hơn giá trị %CV cho phép trong thống kê (20%). Như vậy, độ
chính xác của phương pháp phân tích PeCB, HCB này là hoàn toàn tin cậy.
3.1.2. Khảo sát các điều kiện tối ưu trong quá trình xử lý mẫu
Để lựa chọn phương pháp tối ưu cho quá trình chiết PeCB và HCB, luận văn
đã sử dụng phương pháp chiết Soxhlet. Sử dụng 10g mẫu nền có bổ sung chất chuẩn
PeCB, HCB và chuẩn đồng hành (CB 209) có nồng độ 10 μg/kg. Thí nghiệm được
lặp lại 5 lần để xác định hiệu suất chiết mẫu và mức độ sai số.
Để đạt được hiệu suất tách chiết PeCB, HCB ra khỏi mẫu cao, luận văn đã
tiến hành khảo sát hiệu suất thu hồi của từng phân đoạn tách chiết:
+ Khảo sát hiệu suất thu hồi trong phân đoạn chiết mẫu theo phương pháp chiết
Shoxlet bằng hỗn hợp dung môi xe:n-hexane theo tỉ lệ 1:1 [3].
+ Khảo sát hiệu suất thu hồi trong phân đoạn làm sạch mẫu bằng cột nhồi Silicagel
và than hoạt tính bằng hỗn hợp dung môi DCM:n-hexane theo tỉ lệ 1:3 [3].
3.1.2.1. Phương pháp chiết Soxhlet
Mẫu cho quá trình khảo sát này được chuẩn bị như sau: 10 g mẫu nền được
cho vào ống Thimble, thêm chất chuẩn PeCB, HCB nồng độ 10 ng/g, chuẩn đồng
hành CB 209 nồng độ 10 ng/g và 10 g Na 2SO4 khan. Luận văn lựa chọn sử dụng
hỗn hợp

xe:n-hexane (1:1) [3], quá trình tách chiết mẫu được tiến hành lặp lại 5

lần để xác định hiệu suất thu hồi của quá trình chiết. Thời gian chiết 16 giờ và tốc
độ chiết 6 vòng/giờ. Sau khi chiết, mẫu được cô về thể tích 1ml và phân tích bằng
thiết bị GC/ECD để xác định nồng độ PeCB, HCB. Kết quả hiệu suất thu hồi của
quá trình chiết mẫu bằng phương pháp Shoxhlet với hỗn hợp
được trình bày trong bảng 3.5.
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xe:n-hexane (1:1)

Bảng 3.5.

Kết quả hiệu suất thu hồi của quá trình chiết mẫu

Số lần

Hiệu suất thu hồi
PeCB (%)

Hiệu suất thu hồi
HCB (%)

1

94,3

87,4

2

86,7

89,8

3

96,2

91,2

4

83,4

82,5

5

90,6

86,6

Trung bình

90,2

87,5

Nhìn vào kết quả tính toán hiệu suất thu hồi bảng 3.5 cho thấy: hiệu suất thu
hồi trung bình cho quá trình tách chiết PeCB đạt 90,2%, HCB đạt 87,5% từ mẫu tro,
xỉthải là rất tốt khi sử dụng hỗn hợp dung môi xe:n-hexane với tỉ lệ 1:1 về thể tích.
3.1.2.2. Khảo sát các điều kiện tối ưu trong quá trình làm sạch mẫu
Mẫu sau khi chiết phải được làm sạch bằng các phương pháp thích hợp để có
thể loại bỏ triệt để các hợp chất gây nhiễu trong quá trình phân tích trên thiết bị sắc
kí. Trong quá trình phân tích này, luận văn đã nghiên cứu phương pháp làm sạch
mẫu phổ biến: hỗn hợp Silicagel và than hoạt tính.
Silica gel rất tốt dùng để làm sạch hợp chất kém phân cực, giúp tách tối đa
các chất này ra khỏi nền mẫu, tránh gây nhiễu đường nền khi đưa lên phân tích bằng
cột sắc kí mao quản. Silica gel có tính axít yếu, được điều chế từ natrisilicat và axít
sulfuric.
Than hoạt tính sử dụng để loại đi một số tạp chất có phân tử mạch dài có thể
gây ảnh hưởng tới quá trình bơm mẫu và gây sai số cho quá trình phân tích.
Silica gel sử dụng trong phương pháp này được hoạt hóa ở 150°C - 160°C
trong 12 giờ, và được trộn thêm 10 % than hoạt tính. Hỗn hợp được trộn đều và để
yên trong 6 giờ trước khi sử dụng. Sử dụng cột nhồi thủy tinh 10 ml thêm vào đó
10g Na2SO4, 2g Silica gel + than hoạt tính tỉ lệ 9:1 về khối lượng. Hoạt hóa cột
bằng 10 ml dung môi rửa giải trước.
Chuyển 3 ml mẫu cần làm sạch vào cột chỉnh tốc độ dòng vào khoảng 10
ml/phút. Sử dụng 60 ml dung môi để rửa giải. Quá trình làm sạch được tiến hành 5
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lần để khảo sát hiệu suất thu hồi của quá trình làm sạch. Hỗn hợp dung môi
DCM:n-hexane (1:3) tương ứng được lựa chọn để làm dung môi rửa giải cho các
phương pháp làm sạch trên.
Sử dụng mẫu thử nghiệm là cát nền bổ sung chất chuẩn PeCB, HCB có nồng
độ 10 ng/g.
Kết quả hiệu suất thu hồi của quá trình làm sạch bằng cột Silicagel + Than
hoạt tính được thể hiện trong bảng 3.6.
Bảng 3.6.

Kết quả hiệu suất thu hồi của quá trình làm sạch mẫu

Số lần

Hiệu suất thu hồi
PeCB (%)

Hiệu suất thu hồi
HCB (%)

1

90,5

88,2

2

104,7

102,7

3

92,3

93,0

4

81,8

85,1

5

95,7

83,3

Trung bình

93,0

90,5

Từ bảng 3.6 có thể thấy, phương pháp làm sạch bằng cột tự nhồi Silica gel +
than hoạt tính cho kết quả rất tốt với hỗn hợp dung môi rửa giải DCM:n-hexan
(1:3). Hiệu suất rửa giải trung bình với hệ hỗn hợp dung môi DCM:n-hexane theo tỉ
lệ 1:3 tốt, cho PeCB đạt 93,0% cho HCB đạt 90,5%
3.2. Đánh giá mối tƣơng quan của PeCB và HCB
Các mẫu tro, xỉ thải từ lò đốt rác thải và lò đốt của các hoạt động sản xuất
công nghiệp đã lấy để phân tích nồng độ PeCB, HCB được kí hiệu như trong bảng
3.7 và 3.8 tương ứng.
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Bảng 3.7.
TT
1.
2.

3.

Danh sách mẫu lấy tại các lò đốt rác

Tên đơn vị lấy mẫu

5.

Lò đốt rác thải công nghiệp Nam
Sơn - Công ty TNHH Môi trường
đô thị Hà Nội

6.

Lò đốt rác thải y tế Xuân Sơn Hợp tác xã Thành Công

7.

Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên

8.

Lò đốt rác thải sinh hoạt Nam Sơn
- Công ty TNHH Môi trường đô
thị Hà Nội

9.

Công ty Cổ phần Môi trường PT
- Seraphin Hải Dương

12.

BN1

Xỉ thải

BN2

Tro thải

HD1

Xỉ thải

HD2

Tro thải

HD3

Xỉ thải

HD4

Tro thải

HN1

Xỉ thải

HN2

Tro thải

HN3

Xỉ thải

HN4

Tro thải

HN5

Xỉ thải

HN6

Tro thải

TN1

Xỉ thải

TN2

Tro thải

HN7

Xỉ thải

HN8

Tro thải

HD5

Xỉ thải

HD6

Tro thải

TN3

Xỉ thải

DWI

TN4

Xỉ thải

DWI

TN5

Xỉ thải

DWI

Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ
Thương Mại Môi Trường Xanh cơ sở 1
Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ
Thương Mại Môi Trường Xanh cơ sở 2
Lò đốt NEDO – Công ty TNHH
Môi trường Hà Nội URENCO

11.

Loại mẫu

Công ty TNHH Hùng Hưng môi
trường xanh - Quế Võ, Bắc Ninh

4.

10.

Ký hiệu
mẫu

Lò đốt rác thải sinh hoạt HTX
Đức Tiến - Thị Trấn Trại Cau Đồng Hỷ - Thái Nguyên
Lò đốt rác thải sinh hoạt Thị Trấn
Đu - Phú Lương - Thái Nguyên
Lò đốt rác thải sinh hoạt HTX
dịch vụ VSMT Thiện Hưng - Thị
Trấn Sông Cầu - Đồng Hỷ - Thái
Nguyên

Loại hình
lò đốt
IWI
IWI

IWI
IWI
IWI
MWI
MWI
DWI
DWI

Chú thích : IWI: Lò đốt rác thải công nghiệp; DWI: lò đốt rác thải sinh hoạt; MWI: lò đốt rác thải
y tế; TN: Thái Nguyên; HD: Hải Dương; HN: Hà Nội; BN: Bắc Ninh.
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Bảng 3.8.

Danh sách mẫu lấy tại các lò đốt sản xuất công nghiệp

Tên đơn vị lấy mẫu

Ký hiệu

Loại mẫu

TN6

1.

Công ty Cổ phần hợp kim sắt
Trung Việt - Thái Nguyên

Xỉ thải

TN7

Tro thải

Xí nghiệp luyện kim màu II,
Thái Nguyên

TN8

2.

Xỉ thải

TN9

Tro thải

Công ty cổ phần xi măng
Quan Triều, Thái Nguyên

TN10

Bụi xi măng

3.

TN11

Bụi bột vật liệu

Công ty cổ phần luyện kim
đen Thái Nguyên - Nhà máy
luyện kim đen Nam Sơn
Nhà máy luyện gang - Doanh
nghiệp cơ khí Hà Hiếu - Thái
Nguyên

TN12

Xỉ thải

TN13

Tro thải

TN14

Xỉ thải

TN15

Tro thải

TT

4.

5.

Loại hình
sản xuất
Sắt, thép,
gang
Luyện kim
màu
Xi măng
Luyện kim

Luyện gang

3.2.1. Nồng độ PeCB, HCB trong mẫu tro, xỉ thải
Kết quả phân tích hàm lượng PeCB, HCB trong mẫu tro, xỉ thải của một số
lò đốt rác và lò đốt trong các hoạt động sản xuất công nghiệp được trình bày trong
bảng 3.9.
Bảng 3.9.

Nồng độ PeCB, HCB trong mẫu tro, xỉ thải

TT

Kí hiệu
mẫu

Loại hình
lò đốt

Loại mẫu

1.

BN1

IWI

2.

BN2

3.

Nồng độ (ng/g)
PeCB

HCB

Xỉ thải

36,7

25,7

IWI

Tro thải

10,49

8,42

HD1

IWI

Xỉ thải

95,6

81,5

4.

HD2

IWI

Tro thải

45,7

58,5

5.

HD3

IWI

Xỉ thải

49,4

35,7

6.

HD4

IWI

Tro thải

20,3

38,9

7.

HN1

IWI

Xỉ thải

18,8

14,7

8.

HN2

IWI

Tro thải

9,5

11,5
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TT

Kí hiệu
mẫu

Loại hình
lò đốt

Loại mẫu

9.

HN3

IWI

10.

HN4

11.

Nồng độ (ng/g)
PeCB

HCB

Xỉ thải

55,5

73,5

IWI

Tro thải

31,3

25,3

HN5

MWI

Xỉ thải

10,9

7,26

12.

HN6

MWI

Tro thải

1,84

4,92

13.

TN1

MWI

Xỉ thải

8,4

13,8

14.

TN2

MWI

Tro thải

10,8

14,8

15.

HN7

DWI

Xỉ thải

1,07

<1

16.

HN8

DWI

Tro thải

<1

<1

17.

HD5

DWI

Xỉ thải

8,65

6,35

18.

HD6

DWI

Tro thải

3,68

6,12

19.

TN3

DWI

Xỉ thải

4,17

<1

20.

TN4

DWI

Xỉ thải

8,77

<1

21.

TN5

DWI

Xỉ thải

3,85

<1

22.

TN6

IF

Xỉ thải

1,59

3,21

23.

TN7

IF

Tro thải

1,56

2,11

24.

TN8

IF

Xỉ thải

8,58

6,42

25.

TN9

IF

Tro thải

4,12

2,1

26.

TN10

IF

Bụi xi măng

1,07

2,57

27.

TN11

IF

Bụi bột vật liệu

1,56

1,82

28.

TN12

IF

Xỉ thải

2,63

<1

29.

TN13

IF

Tro thải

5,14

<1

30.

TN14

IF

Xỉ thải

5,24

<1

31.

TN15

IF

Tro thải

2,28

<1

Chú thích: IF: lò đốt cho các hoạt động công nghiệp.

Dựa vào kết quả phân tích tất cả các mẫu tro, xỉ thải thu thập từ các lò đốt
trình bày trong bảng 3.9. Nồng độ PeCB phát hiện được trong các mẫu tro thải
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khoảng từ 1,56 ng/g đến 45,7 ng/g và trong các mẫu xỉ thải từ 1,07 ng/g đến 95,6
ng/g. Nồng độ HCB phát hiện được trong các mẫu tro thải khoảng từ 2,10 ng/g đến
58,5 ng/g và trong các mẫu xỉ thải từ 3,21 ng/g đến 81,5 ng/g.
Bảng 3.9 cho thấy, nồng độ PeCB trong tro thải cao nhất tại điểm HD2 của
Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại Môi Trường Xanh - cơ sở 1và thấp
nhất tại điểm TN7 của Công ty Cổ phần hợp kim sắt Trung Việt - Thái Nguyên;
nồng độ PeCB trong xỉ thải cao nhất tại HD1 của Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ
Thương Mại Môi Trường Xanh - cơ sở 1và thấp nhất tại HN7 của Lò đốt rác thải
sinh hoạt Nam Sơn - Công ty TNHH Môi trường đô thị Hà Nội. Nồng độ HCB
trong tro thải cao nhất tại điểm HD2 Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Thương
Mại Môi Trường Xanh - cơ sở 1và thấp nhất tại điểm TN9 của Xí nghiệp luyện kim
màu II - Thái Nguyên; nồng độ HCB trong xỉ thảicao nhất tại điểm HD1 của Công
ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại Môi Trường Xanh - cơ sở 1 và thấp nhất
tại điểm TN6 của Công ty Cổ phần hợp kim sắt Trung Việt - Thái Nguyên.
Đối với lò đốt sản xuất công nghiệp, hàm lượng PeCB và HCB trong mẫu
tro, xỉ thải đều thấp, nằm trong khoảng dưới 10 ng/g, có mẫu không phát hiện thấy
nồng độ HCB. Đối với các lò đốt rác thải, hàm lượng PeCB và HCB trong mẫu tro
thải và xỉ thải nằm trong khoảng mấy chục ng/g.
Nồng độ PeCB, HCB trong tro thải của các lò đốt sản xuất công nghiệp thấp
hơn nồng độ của chúng trong tro thải từ 2 lò tái chế các mảnh vụn kim loại thải ở
Trung Quốc (nồng độ PeCB là: 10,7 ng/g và 50,9 ng/g, nồng độ HCB là: 16,5 ng/g
và 23 ng/g), nhưng nồng độ PeCB, HCB trong các lò đốt rác thải đã khảo sát thì cao
hơn với các lò trên [45]. Nồng độ PeCB, HCB trong tro thải của các lò đốt rác thải
công nghiệp, sinh hoạt, y tế tại một số lò đốt tại Việt Nam thấp hơn nồng độ PeCB,
HCB trong lò đốt rác thải sinh hoạt đô thị tại Nhật Bản (110 - 480 ng/g và 45-320
ng/g) [56]. Toàn bộ các nguyên liệu được sử dụng để đốt trong các lò đốt đã khảo sát
đều chứa cacbon (C) dạng cao phân tử như than, cacbon trong các hợp chất vô cơ như
khí CO...(sử dụng cho quá trình luyện thép), cacbon trong các hợp chất hữu cơ (trong
rác thải sinh hoạt) và có sự hiện hữu của các hợp chất chứa clo như hợp chất
polyvinylclorua (lẫn trong các sắt thép phế liệu là nguyên liệu cho sản xuất thép), hợp
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chất chứa clo dùng trong tẩy trắng giấy, trong rác thải sinh hoạt...Vì vậy PeCB, HCB
được tạo thành theo cơ chế Denovo và điều kiện đốt cháy và sự có mặt hay không
các xúc tác vô cơ (đồng, lưu huỳnh …) trong vật liệu đốt có ảnh hưởng lớn đến sự
hình thành 2 hợp chất này [32,40].
3.2.2. Mối tương quan của PeCB, HCB giữa mẫu tro và xỉ thải
Mối tương quan hàm lượng PeCB, HCB giữa mẫu tro, xỉ thải của lò đốt rác
thải công nghiệp và lò đốt rác thải y tế ở Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương và Thái
Nguyên được thể hiện ở biểu đồ hình 3.15, 3.16.
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Hình 3.15.

Biểu đồ tương quan hàm lượng PeCB giữa các mẫu tro và xỉ thải
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Vị trí lấy mẫu
Hình 3.16. Biểu đồ tương quan hàm lượng HCB giữa các mẫu tro và xỉ thải
Dựa vào biểu đồ 3.15, ta thấy hàm lượng PeCB trong mẫu xỉ thải cao hơn
trong mẫu tro thải ở hầu hết các vị trí, trừ vị trí TN 1,2,12,13. Và theo kết quả chạy
SPSS thì hệ số tương quan r giữa tro thải và xỉ thải là 0,962 và mức ý nghĩa p<0,05.
Giá trị r>0 và gần bằng 1, điều này chứng tỏ hàm lượng PeCB trong mẫu tro và xỉ
thải có mối quan hệ đồng biến và có sự tương quan là tuyến tính chặt chẽ với nhau.
Nhìn vào biểu đồ 3.16, ta thấy hàm lượng HCB trong mẫu xỉ thải cao hơn
trong mẫu tro thải ở hầu hết các vị trí, trừ vị trí HD 3,4 và TN 1,2 thì ngược lại. Và
theo kết quả chạy SPSS ta có hệ số r = 0,855 và mức ý nghĩa p<0,05. Giá trị r>0 và
gần bằng 1, điều này chứng tỏ hàm lượng HCB trong mẫu tro và xỉ thải có mối
quan hệ đồng biến và có sự tương quan là tuyến tính khá chặt chẽ với nhau.
Như vậy, hàm lượng PeCB và HCB trong hầu hết các mẫu xỉ thải đều lớn
hơn trong mẫu tro thải, điều này cho thấy PeCB và HCB tồn tại trong pha rắn nhiều
hơn trong pha khí.
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3.2.3. Mối tương quan giữa PeCB và HCB
Mối tương quan về hàm lượng giữa PeCB và HCB trong các mẫu tro, xỉ thải
được thể hiện ở hình 3.17.
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Hình 3.17. Biểu đồ tương quan hàm lượng giữa PeCB và HCB
Dựa vào biểu đồ hình 3.17 ta thấy ở một số điểm hàm lượng PeCB cao hơn
HCB trong cả mẫu tro và xỉ thải như: BN1,2 và TN8,9; Một số điểm khác hàm
lượng HCB cao hơn PeCB trong cả mẫu tro và xỉ thải như: TN1,2 và TN6,7; Các
điểm còn lại thì hàm lượng PeCB và HCB cao thấp đan xen nhau giữa mẫu tro và
xỉ thải. Theo kết quả chạy SPSS ta có: hệ số r = 0,932 và mức ý nghĩa p<0,05. Giá
trị r>0 và gần bằng 1 điều này chứng tỏ hàm lượng PeCB và HCB trong mẫu tro và
xỉ thải có mối quan hệ đồng biến và có sự tương quan là tuyến tính chặt chẽ với
nhau.
Từ kết quả tương quan giữa PeCB và HCB có thể thấy, sự phát thải PeCB và
HCB từ quá trình đốt cháy phụ thuộc rất nhiều vào các điều kiện đốt cháy và sự có
mặt hay không của các vật liệu xúc tác. Công nghệ đốt, nguyên liệu đầu vào của các
lò đốt là khác nhau nên sự hình thành PeCB và HCB với tỷ lệ cũng khác nhau.
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3.2.4. Mối tương quan của PeCB và HCB giữa các loại lò đốt
Hàm lượng PeCB và HCB của một số loại lò đốt được thể hiện ở hình 3.18.
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Hình 3.18.

Biểu đồ so sánh hàm lượngPeCB và HCB giữa các loại lò đốt

Nhìn vào biểu đồ hình 3.18, ở 4 điểm khảo sát: Lò đốt chất thải công nghiệp
Nam Sơn - Công ty TNHH Môi trường đô thị Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Thái
Nguyên, Công ty Cổ phần Môi trường

PT - Seraphin Hải Dương, Công ty Cổ

phần hợp kim sắt Trung Việt - Thái Nguyên, cho thấy hàm lượng PeCB, HCB trong
mẫu tro và xỉ thải của lò đốt rác thải công nghiệp > lò đốt rác thải y tế > lò đốt rác
thải sinh hoạt > lò đốt của các hoạt động sản xuất công nghiệp. Điều này cho thấy
các loại rác thải công nghiệp có chứa nhiều Cacbon và Clo, sau khi đốt cháy không
hoàn toàn đã phát thải một lượng lớn PeCB và HCB vào môi trường. Tuy nhiên để
đánh giá mối tương quan giữa các lò đốt cần lấy thêm mẫu để việc đánh giá được
đại diện và khách quan hơn.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
- Đề tài đã lấy mẫu, phân tích hàm lượng PeCB và HCB trong 31 mẫu thực tế tại 12
lò đốt rác thải (sinh hoạt, y tế, công nghiệp) thuộc các tỉnh Hải Dương, Hà Nội, Bắc
Ninh, Thái Nguyên và 5 lò đốt sản xuất công nghiệp ở Thái Nguyên. Nồng độ
PeCB phát hiện được trong các mẫu tro thải khoảng từ 1,56 - 45,7 ng/g và trong các
mẫu xỉ thải từ 1,07 - 95,6 ng/g. Nồng độ HCB phát hiện được trong các mẫu tro thải
khoảng từ 2,10 - 58,5 ng/g và trong các mẫu xỉ thải từ 3,21 - 81,5 ng/g.
- Đã xác định được mối tương quan giữa PeCB và HCB trong các mẫu tro, xỉ thải
của một số lò đốt công nghiệp là đồng biến và sự tương quan là tuyến tính chặt chẽ
với nhau, với hệ số tương quan r>0 và r gần bằng 1 và mức ý nghĩa p<0,05. Hàm
lượng PeCB và HCB của các lò đốt rác thải cao hơn các lò đốt sản xuất công
nghiệp.
2. Kiến nghị
- Để đánh giá mối tương quan giữa các loại lò đốt được chính xác và đại diện hơn
thì cần lấy thêm nhiều mẫu ở nhiều lò đốt khác nhau. Nhưng do thời gian và kinh
phí không cho phép nên học viên chỉ mới kết luận về sự tương quan với những mẫu
đã lấy được.
- Do lần đầu tiếp cận và sử dụng phần mềm SPSS để đánh giá mối tương quan nên
học viên chưa khai thác hết được các ứng dụng của phần mềm để có thể đánh giá
được nhiều hơn.
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