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Nội dung

 PP tiệm cận, công thức tính và pp 
thu thập số liệu hoạt động cho các 
loại nguồn thải khác nhau

 Giới thiệu về ABC EIM và công cụ
excel

 Thực hành: sử dụng công cụ
excel để tính EI cho một thành 
phố/tỉnh



(1) Phương pháp tiệm cận, công thức tính, phương 
pháp thu thập số liệu hoạt động và EF

 Công thức chi tiết thay đổi theo loại nguồn

 Phương pháp thu thập số liệu

 Tùy thuộc vào phương pháp tính và yêu cầu 
chất lượng số liệu

 Tùy thuộc vào nguồn thải và số liêu sẵn có

 Các pp thu thập cơ bản:

 Tài liệu thống kê địa phương

 Số liệu quốc tế

 Số liệu nghiên cứu: công bố hay của dự án

 Số liệu khảo sát, đo đạc, v.v



Công thức cơ bản dùng EF

Phát thải = Hệ Số EF × dữ liệu hoạt động AL

Chọn EF phù hợp với công 
nghệ và thực tế vận hành

Cần có số liệu hiệu suất xử 
lý phát thải của nguồn điểm

Công thức tính áp dụng cho các loại nguồn

 Nguồn điểm

 Nguồn diện

 Nguồn di động



Nguồn điểm

Phát thải = EF × AL × (1 – CE/100)

 Hệ số phát thải (EF): EF đo cho các nguồn địa phương 

hoặc chọn hệ số phù hợp với công nghệ sản xuất

 Số liệu hoạt động (AL): mức độ chi tiết của số liệu tùy 

thuộc vào TIERS của EI, từ số liệu thống kê quốc tế đến địa 

phương và số liệu khảo sát địa 

 Hiệu suất xử lý (CE): dựa trên hiệu suất thực tế của nhà

máy. giá trị điển hình của từng loại công nghệ xử lý (%)



Các phương pháp tính phát thải cho
nguồn điểm

Phương pháp ước tính EI Cách tiếp cận

Hệ thống giám sát phát thải

liên tục (CEMS)

Từ dưới lên

Kiểm tra nguồn Từ dưới lên

Cân bằng vật chất Từ dưới lên và Trên xuống

Hệ số phát thải và hoạt động Từ dưới lên và Trên xuống

Phân tích nhiên liệu Từ trên xuống

Mô hình tính phát thải Từ dưới lên

Ước tính kỹ thuật Từ dưới lên và Trên xuống



Dữ liệu cần cho EI các cấp (TIER) cho 
nguồn điểm: đốt nhiên liệu

Cấp/
TEIR

Dữ liệu hoạt động Nguồn dữ liệu Hệ số phát thải

Cấp 1 Lượng tiêu thụ
nhiên liệu của
mỗi loại nhiên
liệu

Tổng cục thống kê, 
tổ chức năng lượng
quốc tế

EF có sẳn cho từng
loại nhiên liệu

Cấp 2 Loại nhiên liệu
và công nghệ đốt

Khảo sát sơ bộ nhà
máy, hoặc từ báo
cáo ĐTM (EIA)

Hệ số phát thải theo
từng loại công nghệ

Cấp 3 Số liệu chi tiết tại
nhà máy (vd. 
CEMS)

Báo cáo phát thải
và đăng ký (PRTR), 
Quan trắc môi
trường

Phát thải tính bằng
cách dùng dòng khí
thải (nồng độ, nhiệt
độ, lưu lượng)



PP EI cho nguồn diện

 Là các nguồn điểm nhỏ hoặc các vùng có phát thải

 Có hoặc không đốt nhiên liệu: trạm xăng, đun nấu dân dụng, 
đốt sinh khối mở, bãi rác, trạm xử lý nước thải, bãi khai thác 
khoáng sản, v.v. 

 EI có thể tốn nhiều nguồn lực hơn so với nguồn điểm lớn 

(LPS): v/d AL đối với EI cho đun nấu dân dụng cần

 Lượng và loại nhiên liệu sử dụng ở các làng, huyện, tỉnh

 Công nghệ: các loại bếp và nhiên liệu khác nhau và EF

 Định nghĩa rõ để tránh bỏ sót hoặc tính 2 lần do trùng lặp với 

nguồn điểm lớn (LPS)



Nguồn diện đốt nhiên liệu: EF cho các 
cấp EI

Cấp 1 (Tier 1): dùng tổng nhiên liệu sử dụng 
và EF theo nhiên liệu (ví dụ: không tính đến 
loại bếp nấu) 

Cấp 2 (Tier 2): nhiên liệu và công nghê đốt; 
v/d lượng củi sử dụng trong các loại bếp khác 
nhau có EF khác nhau

Dữ liệu EF : US EPA (Webfire), EMEP, ABC 
EIM (số liệu của châu Á (Việt Nam, Trung 
Quốc, Đài Loan, Thailand, etc.) cho đun nấu 
dân dụng và đốt phế thải NN



Ví dụ: EI đối với đun nấu dân dụng

Emi,j,k =  ∑Fcj,k *  EFi, j ,k  

Công thức tính phát thải:

j = Loại nhiên liệu sử dụng trong đun nấu dân dụng
Emi,j,k = Phát thải chất ô nhiễm i từ việc đun nấu nhiên liệu j trong bếp

loại k
Fcj,k = Lượng nhiên liệu j dùng đun nấu (kg/năm) trong bếp loại k
EFi,j = Hệ số phát thải của chất ô nhiễm i do đốt nhiên liệu j 

trong bếp loại k

EF có thể được trích xuất từ các cơ sở dữ liệu quốc tế như IPCC, EMEP/EEA, 
ABC-EIM và USEPA, bài báo khoa học (Smith et al., 2000; Bond et al. 2004; 
Zhang et al., 2000; Oanh et al., 2005; Bhatacharya et al., 2002)

Số liệu về bếp và nhiên liệu thu thập từ các khảo sát



Ví dụ: EI đối với đốt bỏ phế thải nông nghiệp 

 Em,k = Emission (mass/yr) of species m from crop type k residue OB; 

 Mk = Crop residue biomass type k subjected to OB (mass/year);

 �k = Burning efficiency (fraction, 0-1); 

 Pk = Production for crop type k (mass per year); 

 Sk = Specific residue-to-production ratio for crop type k (theo kl ướt)

 Dk = Dry matter-to-crop residue ratio (fraction, 0-1); 

 Bk = Fraction of dry matter of residue type k subjected to OB (0-1).

Mk = Pk × Sk × Dk × Bk


km ,

Mk × ηk ×EFm, kEm,k =

Đo EF của đốt rơm rạ ở AIT

Các số liệu cần có khảo sát của địa phương, đặc biệt là Bk



EF đốt rơm rạ: đốt đống và đốt rãi

PM2.5: 18.3 g/kg phế thải 
khô PM2.5: 8.3 g/kg phế thải 

khô



Lượng phế thải NN đốt bỏ ở ĐNA (MK), Tg/yr

Kim Oanh et al., 2018

Gồm 8 loại cây trồng, chủ yếu là rơm rạ



Phân bố không gian SEA CROB 2015 (t/yr/grid, except for 
dioxins), GRID size: 0.1º X 0.1º

Kim Oanh et al., 2018



Ví dụ: EI TIERS và EF đối với một 
số nguồn diện không đốt nhiên liệu

 Tier 1: dùng EF tổng hợp mặc định (bulk EFs), ví 
dụ, g VOC phát thải từ tank chứa nhiên liệu

 Tier 2: dùng mô hình phát thải, ví dụ g VOC từ 
tank chứa nhiên liệu tính theo mô hình “TANK 
model” hoặc “GLOBEIS hay MEGAN” cho phát thải 
VOC từ cây cối

 Tier 1: trạm xăng dùng số liệu bán xăng, áp suất 
hơi Reid (RVP), và nhiệt độ (Huy và Kim Oanh, 
2020)

 Tier 1: bụi đường (lượng bụi, đọ ẩm, ngày mưa, 
hoạt động xê cộ), bụi xây dựng (diện tích XD, gió)



Tóm tắt về nguồn diện

Gồm rất nhiều loại nguồn, có hoặc không đốt nhiên liệu

Thiếu số liệu EF và AL chính xác là thách thức lớn đ/v 
EI

Nên bắt đầu bằng phương pháp EI đơn giản nhất (Tier 
1) sau đó tiếp tục hoàn thiện 

Cần tránh bỏ sót hoặc tính 2 lần (ví dụ, do trùng lặp với 
nguồn điểm) 

Có thể sử dụng một số kết quả đo đạc EF cho bếp đun 
và đốt mở sinh khối của châu Á và ASEAN



Nguồn di động 

Phát thải xe chạy xăng
(> 200 chất HC)



Các nguồn di động

 Phát thải của phương tiện giao thông trên đường

 Xe ô tô chạy xăng

 Xe bus và xe tải (hạng nặng, nhẹ) chạy diesel

 Các xe gắn máy 2-3 bánh (2-kỳ, 4-kỳ)

 Các phương tiện giao thông và máy móc không chạy

trên đường

 Máy bay

 Tàu thuỷ

 Các phương tiện không đi trên đường hạng nặng: máy móc xây

dựng, máy nông nghiệp

 Đầu máy xe lửa

 Các loai khác: máy cắt cỏ



 Các loại xe tái sử dụng và quá cũ  cần có bảo hành xe cộ

thích hợp để giảm thiểu phát thải

 Thông thường xe không có thiết bị giảm thaỉ nhất là các xe

đời cũ (không có biện pháp cưỡng chế)

 Sự quy hoạch đô thị chưa đồng bộ và bất hợp lý dẫn đến

tắc nghẽn giao thông

 Số lượng xe tăng nhanh  tắc đường  phát thải cao

 Cả các nguồn phát thải di động trên đường và không lưu

thông trên đường đều đóng góp lượng ô nhiễm lớn

 Có lộ trình Euro và cải tiến nhiên liệu (xăng không pha chì, 

ít benzen, xăng bio, etc.) nhưng thực tế áp dụng còn chậm 

so với kế hoạch trên giấy tờ

Hiện trạng ở các nước đang phát triển



Khảo sát: xe tuân thủ tiêu chuẩn 
EURO ở một số thành phố châu Á

(Kim Oanh et al., 2015)



Khí thải hình thành như thế nào ?

 Đốt nhiên liệu trong động cơ:

 Khí thải: CO, HC, soots, NOx

 HC lọt piton “Blowby”

 Do bốc hơi:

 Trong ngày khi xe đậu “Breathing”

 Sau khi vừa chạy xong 

 Khi đổ xăng vào bình

 Các loại khác: PM từ mảnh bánh xe, phanh xe

 Các loại phát thải liên quan: VOC từ trạm 
xăng, bụi đường 



EI cho giao thông và các nguồn liên quan



Số liệu cần thiêt để tính phát thải xe cộ

Tier AL Nguồn dữ liệu AL EF

Tier 1 Loại và lượng nhiên 
liệu sử dụng

Số liệu thống kê của 
quốc gia, quốc tế

Số liệu EF tổng hợp g/kg 
nhiên liệu tiêu thụ

Tier 2 Số lượng xe lưu 
thông, số km chạy 
(VKT), vận tốc trung 
bình (TB)

Số liệu nghiên cứu, 
số liệu khảo sát, 
thống kê 

g/km (số liệu đo phòng thí 
nghiệm đ/v vận tốc TB)

Tier 3 Số lượng xe lưu 
thông, số km chạy 
(VKT), vận tốc tức thời 
(tăng, giảm tốc), loại
động cơ (công nghệ)

Số liệu khảo sát, và 
thống kê 

g/km theo phân loại công 
nghệ động cơ, EF thường
được tính bằng mô hình 
(IVE, MOVES, COPERT, 
Mobile etc.)

Lưu ý: số lượng xe lưu thông khác với lượng xe đăng ký



 Phát thải khi xe chạy (running emissions):

E = NV x EFrun x VTK 

(NV – số lượng xe lưu thông, VTK – số km 
chạy/năm; EF - g/km)

 Phát thải khi khởi động: khi máy nóng và 
khi máy lạnh (nghỉ >8 h) 

E = NV x Number of Starts/Year/Vehicle x EFstart

Công thức tính EI sử dụng EF 
đối với xe cộ



Các pp xác định EF giao thông

 Đo động lực trong phòng thí nghiệm Chassis 
dynamometer 

 Đo trên đường 

 Viễn thám (đo độ hấp thụ UV/IR của khí thải) 

 Đo trực tiếp trong ống thải 

 Phòng thí nghiệm di động (Sniffer)

 Mô hình nghịch đảo

 Mô hình hầm chui

 Mô hình nguồn đường (Line source) modeling

 Các mô hình tính EF thông dụng 



Models Developer Application Characteristic, advantages & limitations

MOBILE US EPA Widely used in 
China,U.S,
Thailand, e.g.

- BEFs  are identified by emission model year & based on laboratory 
dynamometer tests (FTP)
- Classification for motorcycles based on model year
- Better for macro scale (state, nations)
- Average – speed based

MOVES
(thay thế 
Mobile6 từ 
~ 2010)

USEPA US - BEFs based on on-board diagnostic (OBD) system
- Replaced for MOBILE 6 & NONROAD
- Especially designed for U.S
- Various scales  
- Graphical User Interface & Heavy (1G Memory)

EMFAC California Air 
Resource 
Boards

California, 
Hong Kong

- BEFs  are identified by emission model year & based on laboratory 
dynamometer tests 
- Especially designed for California State
-Technology categories & input data is more complicated than MOBILE
- Average – speed based

COPERT
Europe 

EEA European 
Union, China

- BEFs based on ECE cycle with adjustment by real driving conditions
- Similar to test procedures & standards  of developingcountries
- 16 MC types based on Euro Std. & engine volume
- Better for macroscale (nations) 
- Average –speed based
- Ignoring MCs start emissions &  PM 2.5-10 cause errors
- Graphical User Interface; simple use & small program

IVE (Sử 
dụng cho 
VN)

CE-CERT 
(US)

Many cities of 
developing 
countries use 
the model

- BER based on vehicle technology; easily adjustment and second-by-
second driving pattern (VSP) based
- 155 types of motorcycles
- Calculate start, running, evaporation emission
- Calculate PM10

- Better for mesoscale (city) 
- Graphical User Interface; simple use & small program

Các mô hình thông dụng tính EF của xe cộ



Sơ đồ khối khi ứng dụng mô hình IVE 



Ví dụ: Kết quả chạy IVE cho xe máy Hà Nội, năm 2009-2010 

Source: Kim Oanh et al., 2012



Vận tốc xe cộ và EF ở Kathmandu, 
Nepal (EI cho 2010)

IVE result for 
driving condition of 
Kathmandu

RESULTS OF IVE MODELING



(2) Giới thiệu sử dụng công cụ Excel để
tính phát thải (ABC EIM)

 ABC EIM chú trọng vào các nguồn thải
châu Á và thu thập hệ số phát thải đo
cho các nguồn châu Á

 Công cụ excel trong ABC EIM: dễ dung 
và có thể chọn các EF phù hợp cho các
nguồn thải của châu Á 

 AIT sử dụng ABC-EIM cho các nước 
đông Nam Á: Indonesia, Thailand, 
Vietnam, Cambodia and Myanmar và 
SEA.



Giới thiệu công cụ Excel của ABC EIM

 Website cua ABC EIM: 
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/21482

 Giới thiệu sơ lược công cụ tính EXEL 

 Công cụ được thiết kế để thực hiện các phương pháp ước lượng phát thải 
khác nhau được thảo luận trong ABC EIM. 

 Sự phát thải mẫu kiểm kê bao gồm khoảng 7 nguồn chính với gần 40 
spreadsheets khác nhau.

 Các spreadsheets liên kết với nhau. 

 Người dùng được yêu cầu hoàn thành các ô trống trong ô dữ liệu hoạt động.

 Để bắt đầu một tệp mới, tài liệu trước tiên sẽ được lưu dưới một tên tệp khác. 

 Một tính năng khác biệt của sổ làm việc này so với với những người khác là 
sử dụng các ước tính thấp, trung tâm và cao, thay vì ước tính phát thải đơn lẻ. 

 Người dùng có thể thay đổi và cập nhật EF phù hợp với địa phương.



(3) Phát triển ABC-EIM cho từng địa 
phương (ví dụ một thành phố Thailand) 

 Giới thiệu các điều chỉnh phù hợp với đ/p: chi tiết về 
nguồn thải, cập nhật EF

 Giới thiệu kết quả và phân tích kết quả ở trang 
“Summary”



Xin cảm ơn

Ý kiến đóng góp và thảo luận


