
TCVN 5940: 2005 

Xuất bản lần 2 

Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp ñối với một số chất 
hữu cơ 

Air quality – Industrial emission standards – Organic substances 

 

Lời nói ñầu 

TCVN 5940: 2005 thay thế cho TCVN 5940:1995, TCVN 6994:2001 
TCVN 6995: 2001 và TCVN 6996:2001. 
TCVN 5940:2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TCVN 146 "Chất lượng không khí" biên 

soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng ñề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 
 

1. Phạm vi áp dụng 

1.1. Tiêu chuẩn này qui ñịnh giá trị nồng ñộ tối ña của một số chất hữu cơ trong khí thải công 
nghiệp khi thải vào không khí xung quanh. 

Khí thải công nghiệp nói trong tiêu chuẩn này là khí thải do con người tạo ra từ các quá trình sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt ñộng khác. 

1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng ñể kiếm soát nồng ñộ các chất hữu cơ trong thành phần khí thải 
công nghiệp khi thải vào không khí xung quanh. 

2. Giá trị giới hạn 

2.1. Giới hạn tối ña cho phép của một số chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp khi thải vào 
không khí xung quanh ñược qui ñịnh trong bảng 1. 

Chú thích: Thành phần khí thải có tính ñặc thù theo ngành công nghiệp của một số hoạt ñộng sản 
xuất, kinh doanh – dịch vụ cụ thể, ñược qui ñịnh trong các tiêu chuẩn riêng. 

2.2. Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán ñể xác ñịnh giá trị nồng ñộ các chất hữu cơ trong 
khí thải công nghiệp ñược qui ñịnh trong các TCVN tương ứng hoặc theo các phương pháp do cơ 
quan có thẩm quyền chỉ ñịnh. 

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 



 
 

 
 
 



TT Tên Số CAS Công thức hóa học Giới hạn tối 
ña 

98 Xylidin 1300-73-8 (CH3)2C
6H3NH2 50 

99 Vinyclorua 75-01-4 CH2=CHCl 20 

100 Vinyltoluen 25013-15-4 CH2=CHC6H
4CH3 480 

CHÚ THÍCH: 
1) Mét khối khí thải chuẩn nói trong tiêu chuẩn này là một mét khối khí thải ở ñiều kiện nhiệt 

ñộ 00C và áp suất tuyệt ñối 760 mm thủy ngân. 
2) Số CAS: Số ñăng ký hóa chát theo quốc tế (Chemical Abstract Service Registry Number) 

dùng ñể phân ñịnh các hóa chất. 

 
 


