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L�i nói �u 

QCVN 24: 2009/BTNMT do Ban so�n th�o quy chu�n k� thu�t qu�c gia v� ch�t l	
ng n	�c biên so�n, 
T�ng c�c Môi tr�	ng và V� Pháp ch
 trình duy�t và ��c ban hành theo Thông t� s� 25/2009/TT-BTNMT 
ngày 16 tháng 11 n�m 2009 c�a B� Tài nguyên và Môi tr�	ng. 
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QUY CHU�N K� THU�T QU�C GIA 

V� N��C TH�I CÔNG NGHI�P  

National Technical Regulation on Industrial Wastewater 

1. QUY ��NH CHUNG 

1.1. Ph�m vi �i�u ch�nh 

Quy chu�n này quy ��nh giá tr� t�i �a cho phép c�a các thông s� ô nhi�m trong n��c th�i công 
nghi�p khi x� vào ngu�n ti
p nh�n. 

1.2. ��i t��ng áp d�ng 

1.2.1. Quy chu�n này áp d�ng ��i v�i t� ch�c, cá nhân liên quan �
n ho�t ��ng x� n��c th�i 
công nghi�p vào ngu�n ti
p nh�n.  

1.2.2. N��c th�i c�a m�t s� ngành công nghi�p và l�nh v�c ho�t ��ng � c thù ��c quy ��nh riêng. 

1.3. Gi�i thích thu�t ng�   

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

1.3.1. N	�c th�i công nghi�p là dung d�ch th�i ra t# các c$ s% s�n xu&t, ch
 bi
n, kinh doanh, d�ch v� 
công nghi�p vào ngu�n ti
p nh�n n��c th�i. 

1.3.2. Kq là h� s� l�u l�ng/dung tích ngu�n ti
p nh�n n��c th�i �ng v�i l�u l�ng dòng ch�y c�a 
sông, su�i, kênh, m�$ng, khe, r�ch ho c dung tích c�a các h�, ao, �'m n��c. 

1.3.3. Kf là h� s� l�u l�ng ngu�n th�i �ng v�i t�ng l�u l�ng n��c th�i c�a các c$ s% s�n xu&t, ch
 
bi
n, kinh doanh, d�ch v� công nghi�p khi x� vào các ngu�n ti
p nh�n n��c th�i.  

1.3.4. Ngun ti�p nh�n n	�c th�i là ngu�n n��c m t ho c vùng n��c bi"n ven b	, có m�c �ích s( 
d�ng xác ��nh, n$i mà n��c th�i công nghi�p ��c x� vào. 

2. QUY ��NH K� THU�T 

2.1. Giá tr� t�i �a cho phép c�a các thông s� ô nhi�m trong n��c th�i công nghi�p ��c tính toán nh� 
sau: 

Cmax = C x Kq x Kf  

Trong �ó: 

- Cmax là giá tr� t�i �a cho phép c�a thông s� ô nhi�m trong n��c th�i công nghi�p khi x� vào ngu�n 
ti
p nh�n n��c th�i, tính b)ng miligam trên lít (mg/l); 

- C là giá tr� c�a thông s� ô nhi�m trong n��c th�i công nghi�p quy ��nh t�i m�c 2.3; 

- Kq là h� s� l�u l�ng/dung tích ngu�n ti
p nh�n n��c th�i quy ��nh t�i m�c 2.4; 

Kf là h� s� l�u l�ng ngu�n th�i quy ��nh t�i m�c 2.5.  

2.2. Áp d�ng giá tr� t�i �a cho phép Cmax = C (không áp d�ng h� s� Kq và Kf) ��i v�i các thông s�: 

nhi�t ��, pH, mùi, m'u s*c, coliform, t�ng ho�t �� phóng x� +, t�ng ho�t �� phóng x� ,.  

2.3. Giá tr� C c�a các thông s� ô nhi�m trong n��c th�i công nghi�p ��c quy ��nh t�i B�ng 1 
d��i �ây: 

B�ng 1: Giá tr� C c�a các thông s� ô nhi�m trong n��c th�i công nghi�p 

Giá tr� C  
TT Thông s� ��n v� 

A B 

1 Nhi�t �� 0C 40 40 

2 pH - 6-9 5,5-9 

3 Mùi - Không khó 
ch�u 

Không khó 
ch�u 

4 -� m'u (Co-Pt % pH = 7) - 20 70 

5 BOD5 (200C) mg/l 30 50 
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6 COD mg/l 50 100 

7 Ch&t r*n l$ l(ng mg/l 50 100 

8 Asen mg/l 0,05 0,1 

9 Thu. ngân mg/l 0,005 0,01 

10 Chì mg/l 0,1 0,5 

11 Cadimi mg/l 0,005 0,01 

12 Crom (VI) mg/l 0,05 0,1 

13 Crom (III) mg/l 0,2 1 

14 -�ng mg/l 2 2 

15 K/m  mg/l 3 3 

16 Niken mg/l 0,2 0,5 

17 Mangan mg/l 0,5 1 

18 S*t mg/l 1 5 

19 Thi
c mg/l 0,2 1 

20 Xianua mg/l 0,07 0,1 

21 Phenol mg/l 0,1 0,5 

22 D'u m0 khoáng mg/l 5 5 

23 D'u ��ng th�c v�t mg/l 10 20 

24 Clo d� mg/l 1 2 

25 PCB mg/l 0,003 0,01 

26 Hoá ch&t b�o v� th�c v�t lân h!u c$ mg/l 0,3 1 

27 Hoá ch&t b�o v� th�c v�t Clo h!u c$ mg/l 0,1 0,1 

28 Sunfua mg/l 0,2 0,5 

29 Florua mg/l 5 10 

30 Clorua mg/l 500 600 

31 Amoni (tính theo Nit$) mg/l 5 10 

32 T�ng Nit$ mg/l 15 30 

33 T�ng Phôtpho mg/l 4 6 

34 Coliform MPN/100ml 3000 5000 

35 T�ng ho�t �� phóng x� + Bq/l 0,1 0,1 

36 T�ng ho�t �� phóng x� , Bq/l 1,0 1,0 

Trong �ó: 

- C�t A quy ��nh giá tr� C c�a các thông s� ô nhi�m trong n��c th�i công nghi�p khi x� vào các 
ngu�n ti
p nh�n là các ngu�n n��c ��c dùng cho m�c �ích c&p n��c sinh ho�t; 

- C�t B quy ��nh giá tr� C c�a các thông s� ô nhi�m trong n��c th�i công nghi�p khi x� vào các 
ngu�n ti
p nh�n là các ngu�n n��c không dùng cho m�c �ích c&p n��c sinh ho�t; 

- Thông s� clorua không áp d�ng ��i v�i ngu�n ti
p nh�n là n��c m n và n��c l. 

2.4. H� s� l�u l�ng/dung tích ngu�n ti
p nh�n n��c th�i Kq ��c quy ��nh nh� sau: 

2.4.1. H� s� Kq �ng v�i l�u l�ng dòng ch�y c�a ngu�n ti
p nh�n n��c th�i là sông, su�i, kênh, 
m�$ng, khe, r�ch ��c quy ��nh t�i B�ng 2 d��i �ây: 

B�ng 2: H� s� Kq c�a ngu n ti!p nh�n n��c th�i là sông, su�i, kênh, m��ng, khe, r�ch  
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L�u l��ng dòng ch�y c�a ngu n ti!p nh�n n��c th�i (Q) 

-$n v� tính: mét kh�i/giây (m
3
/s) 

H� s� Kq 

Q ≤ 50 0,9 

50 < Q ≤ 200 1 

200 < Q ≤ 1000 1,1 

Q > 1000  1,2 

Q ��c tính theo giá tr� trung bình l�u l�ng dòng ch�y c�a sông, su�i, kênh, m�$ng, khe, r�ch ti
p 
nh�n n��c th�i vào 03 tháng khô ki�t nh&t trong 03 n�m liên ti
p (s� li�u c�a c$ quan Khí t�ng Thu. 
v�n). Tr�	ng hp các sông, su�i, kênh, m�$ng, khe, r�ch không có s� li�u v1 l�u l�ng dòng ch�y 
thì áp d�ng giá tr� Kq = 0,9 ho c S% Tài nguyên và Môi tr�	ng n$i có ngu�n th�i ch2 ��nh �$n v� có 
ch�c n�ng phù hp �" xác ��nh l�u l�ng trung bình c�a 03 tháng khô ki�t nh&t trong n�m làm c$ s% 
ch3n h� s� Kq. 

2.4.2. H� s� Kq �ng v�i dung tích c�a ngu�n ti
p nh�n n��c th�i là h�, ao, �'m ��c quy ��nh t�i 
B�ng 3 d��i �ây: 

B�ng 3: H� s� Kq c�a h , ao, �m  

Dung tích ngu n ti!p nh�n n��c th�i (V) 

-$n v� tính: mét kh�i (m3) 
H� s� Kq 

V 4 10 x 106 0,6 

10 x 106 < V 4 100 x 106 0,8 

V > 100 x 106  1,0 

V ��c tính theo giá tr� trung bình dung tích c�a h�, ao, �'m ti
p nh�n n��c th�i 03 tháng khô ki�t 
nh&t trong 03 n�m liên ti
p (s� li�u c�a c$ quan Khí t�ng Thu. v�n). Tr�	ng hp h�, ao, �'m không 
có s� li�u v1 dung tích thì áp d�ng giá tr� Kq = 0,6 ho c S% Tài nguyên và Môi tr�	ng n$i có ngu�n 
th�i ch2 ��nh �$n v� có ch�c n�ng phù hp �" xác ��nh dung tích trung bình 03 tháng khô ki�t nh&t 
trong n�m làm c$ s% xác ��nh h� s� Kq. 

2.4.3. -�i v�i ngu�n ti
p nh�n n��c th�i là vùng n��c bi"n ven b	 không dùng cho m�c �ích b�o v� 
thu. sinh, th" thao ho c gi�i trí d��i n��c thì l&y h� s� Kq = 1,3. -�i v�i ngu�n ti
p nh�n n��c th�i là 
vùng n��c bi"n ven b	 dùng cho m�c �ích b�o v� thu. sinh, th" thao và gi�i trí d��i n��c thì l&y h� 
s� Kq = 1. 

2.5. H� s� l�u l�ng ngu�n th�i Kf ��c quy ��nh t�i B�ng 4 d��i �ây: 

B�ng 4: H� s� l�u l��ng ngu n th�i Kf 

L�u l��ng ngu n th�i (F) 

-$n v� tính: mét kh�i/ngày �êm (m3/24h) 
H� s� Kf 

F 4 50 1,2 

50 < F 4 500 1,1 

500 < F 4 5.000 1,0 

F > 5.000 0,9 

2.6. Tr�	ng hp n��c th�i ��c gom ch�a trong h� n��c th�i thu�c khuôn viên c�a c$ s% phát sinh 
n��c th�i dùng cho m�c �ích t��i tiêu thì n��c trong h� ph�i tuân th� Tiêu chu�n qu�c gia TCVN 
6773:2000 v1 Ch&t l�ng n��c – Ch&t l�ng n��c dùng cho thu. li.  

3. PH�"NG PHÁP XÁC ��NH 

3.1. Ph�$ng pháp xác ��nh giá tr� các thông s� ô nhi�m trong n��c th�i công nghi�p th�c hi�n 
theo các tiêu chu�n qu�c gia sau �ây: 

- TCVN 4557:1988 - Ch&t l�ng n��c - Ph�$ng pháp xác ��nh nhi�t ��; 

- TCVN 6492:1999 (ISO 10523:1994) Ch&t l�ng n��c - Xác ��nh pH; 
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- TCVN 6185:2008 Ch&t l�ng n��c – Ki"m tra và xác ��nh �� màu; 

- TCVN 6001-1: 2008 Ch&t l�ng n��c - Xác ��nh nhu c'u oxy hoá sau n ngày (BODn) – Ph'n 1: 
Ph�$ng pháp pha loãng và c&y có b� sung allylthiourea; 

- TCVN 6491:1999 (ISO 6060:1989) Ch&t l�ng n��c - Xác ��nh nhu c'u oxy hoá h3c (COD); 

- TCVN 6625:2000 (ISO 11923:1997) Ch&t l�ng n��c - Xác ��nh ch&t r*n l$ l(ng b)ng cách l3c qua 
cái l3c si thu. tinh; 

- TCVN 6626:2000 Ch&t l�ng n��c - Xác ��nh Asen - Ph�$ng pháp �o ph� h&p th� nguyên t( (k5 
thu�t hydrro); 

- TCVN 7877:2008 (ISO 5666 -1999) Ch&t l�ng n��c - Xác ��nh thu. ngân;  

- TCVN 6193:1996 Ch&t l�ng n��c - Xác ��nh coban, niken, ��ng, k/m, cadimi và chì. Ph�$ng 
pháp tr*c ph� h&p th� nguyên t( ng3n l(a; 

- TCVN 6002:1995 (ISO 6333-1986) Ch&t l�ng n��c - Xác ��nh mangan - Ph�$ng pháp tr*c quang 
dùng fomaldoxim; 

- TCVN 6222:2008 Ch&t l�ng n��c - Xác ��nh crom t�ng - Ph�$ng pháp �o ph� h&p th� nguyên t(; 

- TCVN 6177:1996 (ISO 6332-1988) Ch&t l�ng n��c - Xác ��nh s*t b)ng ph�$ng pháp tr*c ph� 
dùng thu�c th( 1,10-phenantrolin; 

- TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1-1984) Ch&t l�ng n��c - Xác ��nh Xianua t�ng; 

- TCVN 6216:1996 (ISO 6439-1990) Ch&t l�ng n��c - Xác ��nh ch2 s� phenol - Ph�$ng pháp tr*c 
ph� dùng 4-aminoantipyrin sau khi ch�ng c&t; 

- TCVN 5070:1995 Ch&t l�ng n��c - Ph�$ng pháp kh�i l�ng xác ��nh d'u m6 và s�n ph�m d'u 
m6; 

- Ph�$ng pháp xác ��nh t�ng d'u m0 th�c v�t th�c hi�n theo US EPA Method 1664 Extraction and 
gravimetry (Oil and grease and total petroleum hydrocarbons); 

- TCVN 6225-3:1996 Ch&t l�ng n��c - Xác ��nh clo t� do và clo t�ng s�. Ph'n 3 – Ph�$ng pháp 
chu�n �� iot xác ��nh clo t�ng s�; 

- TCVN 4567:1988 Ch&t l�ng n��c – Ph�$ng pháp xác ��nh hàm l�ng sunfua và sunphat; 

- TCVN 6494:1999 Ch&t l�ng n��c - Xác ��nh các ion florua, clorua, nitrit, orthophotphat, bromua, 
nitrit và sunfat hòa tan b)ng s*c ký l6ng ion. Ph�$ng pháp dành cho n��c b�n ít; 

- TCVN 5988:1995 (ISO 5664-1984) Ch&t l�ng n��c - Xác ��nh amoni - Ph�$ng pháp ch�ng c&t và 
chu�n ��; 

- TCVN 6638:2000 Ch&t l�ng n��c - Xác ��nh nit$ - Vô c$ hóa xúc tác sau khi kh( b)ng hp kim 
Devarda; 

- TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1: 2000/Cor 1: 2007) Ch&t l�ng n��c - Phát hi�n và �
m vi khu�n 
coliform, vi khu�n coliform ch�u nhi�t và escherichia coli gi� ��nh - Ph'n 1 - Ph�$ng pháp màng l3c; 

- TCVN 6053:1995 Ch&t l�ng n��c - -o t�ng ho�t �� phóng x� anpha trong n��c không m n. 
Ph�$ng pháp ngu�n dày; 

- TCVN 6219:1995 Ch&t l�ng n��c - -o t�ng ho�t �� phóng x� beta trong n��c không m n; 

- TCVN 6658:2000 Ch&t l�ng n��c – Xác ��nh crom hóa tr� sáu – Ph�$ng pháp tr*c quang dùng 1,5 
– Diphenylcacbazid. 

3.2. Khi ch�a có các tiêu chu�n qu�c gia �" xác ��nh giá tr� c�a các thông s� ô nhi�m trong n��c th�i 
công nghi�p quy ��nh trong quy chu�n này thì áp d�ng tiêu chu�n qu�c t
 có �� chính xác t�$ng 
��$ng ho c cao h$n.  

4. T# CH$C TH%C HI	N 

4.1. Quy chu�n này thay th
 vi�c áp d�ng ��i v�i Tiêu chu�n Vi�t Nam TCVN 5945:2005 v1 N��c 
th�i công nghi�p - Tiêu chu�n th�i kèm theo Quy
t ��nh s� 22/2006/Q--BTNMT ngày 18 tháng 12 
n�m 2006 c�a B� tr�%ng B� Tài nguyên và Môi tr�	ng v1 vi�c b*t bu�c áp d�ng các tiêu chu�n Vi�t 
Nam v1 môi tr�	ng.  

4.2. C$ quan qu�n lý nhà n��c v1 môi tr�	ng có trách nhi�m h��ng d7n, ki"m tra, giám sát vi�c th�c 
hi�n Quy chu�n này. 
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4.3. Tr�	ng hp các tiêu chu�n qu�c gia v1 ph�$ng pháp xác ��nh vi�n d7n trong m�c 3.1 c�a Quy 
chu�n này s(a ��i, b� sung ho c thay th
 thì áp d�ng theo tiêu chu�n m�i. 

 

 


