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Giáo sư về Chủng tộc, Đói nghèo, và
Môi trường Raquel R. Pinderhughes
Chương trình nghiên cứu Đô thị
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Xuân, 2003
Công chúng được phép dùng tư liệu này, nhưng phải trích dẫn tác giả, khoá
học, đại học và giáo sư

Bài trình này này tập trung vào khai thác và tinh
chế Bauxite, tiếp theo là sản xuất, tiêu dùng và
bán Aluminum.
Nó nhằm nâng cao nhận thức của độc giả về
những sự thực ở đằng sau sự tiêu dùng nhôm
bằng cách xem xét những tác động của việc sản
xuất ra nó đến con người và môi trường của
hành tinh này. Nó đưa bạn qua suốt chu trình
đời sống của nhôm từ A đến Z, đặc biệt lưu ý
đến các tác động xã hội, môi trường và sức
khoẻ cộng đồng của các quá trình gắn với việc
sản xuất nhôm.
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Nội dung, Phần I, các slide 4 đến 47
Địa chất học
Lịch sử sử dụng Bauxite
Những tác động xã hội của khai mỏ Bauxite
Những nghiên cứu tình huống
– Ấn Độ
– Haiti

Những tác động chung của khai mỏ Bauxite
Những tác động môi trường của khai mỏ
Bauxite

Nội dung, Phần II, các slide 48 đến 85
Phân phối Bauxite
Các Đầu vào và các Quá trình Luyện nấu chảy Nhôm
– Lớp lót bồn đã hao mòn - Spent Pot Lining (SPL)

Sử dụng năng lượng và nguồn lực trong luyện nhôm
Các chất thải của lò luyện nhôm
– Tiếp xúc với Fluorides
– Tiếp xúc với nhôm

Nhôm trong thức ăn và nước
Nhôm trong y dược
Từ kim loại nhôm đến các sản phẩm tiêu dùng
Nhôm và Tái chế
Kết luận
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Địa chất học Bauxite
Quặng Bauxite là một
trong những khoáng
chất có trữ lượng nhiều
nhất trong vỏ trái đất,
tuy từ bauxite được
dùng để mô tả bất cứ
khoáng chất nào chứa
nhiều hơn 32%
alumina1.

Một mẩu đá Bauxite với các tạp chất
http://www.hs.wisd.org/ddaughenbaugh/Pictures/alco
a_aluminum_smelter_and_mine.htm

Địa chất học Bauxite
Các vật liệu bở rời tại các vùng nhiều
mưa thấm xuống mức nước ngầm, tại đó
các hợp chất silicate tích
tích tụ, áp suất khiến
chúng kết lại.
lại.
Các hợp chất ở dạng này là cái chúng ta
gọi là bauxite2
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Địa chất học Bauxite
Bauxite thường
thường được cấu tạo từ ba hợp
chất chính:
chính:
Gibbsite
Böhmite
Diaspore

Ph
Phân
ân lượng của ba loại khoáng chất trên
trong quặng bauxite quyết định độ thích
hợp cho khai thác.

Địa chất học Bauxite
Gibbsite có
có phân lượng alumina cực đại: 65.4%
Cả Böhmite vvà
à Diaspore ccó
ó phân lượng alumina
3
cực đại 85% .
Trong các
các loại bauxite hiện
hiện được khai thác,
dạng áp đảo là gibbsite, rrồi
ồi đến hỗn hợp của
gibbsite và
và böhmite.
Các tạp chất chính là hỗn hợp của sắt, silic và
và
4
titan .
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Địa chất học Bauxite
Ba cấu
cấu trúc khác biệt của Bauxite ccó
ó thể được
phân loại thêm thành hai nhóm. Khác nhau về
phân lượng nước trong mỗi nhóm5 :
Monohydrates
trihydrates

Trihydrates gồm
gồm gibbsite and böhmite, thường
thường
được tìm thấy ở các vùng Mỹ Latin và
và Caribbe6.
Các mỏ bauxite thích
thích hợp cho khai thác nhất
thường xuất hiện ở dạng các vỉa nằm gần bề
mặt và có thể trải dài nhiều dặm - độ dày trung
bình của vỉa là 4-6 mé
mét7.

Lịch sử sử dụng Bauxite
Bauxite đã được sử dùng từ lâu
trước khi được tinh luyện thành
nhôm..
nhôm
– Ở Guyana: được dùng để xây nhà được gọi là "bùn
"bùn nâu” (sau gọi là
bauxite).
– Ngoài ra, bauxite còn được sử dùng để
làm nồi và bát đĩa và vữa để làm nhà8 .
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Lịch sử sử dụng Bauxite
Ph
Phải
ải đến tận 1825, công nghệ chế biến nhôm từ
bauxite mới được phát hiện ở Phương Tây bởi
Han Oerstad nhà hoá học Đan Mạch, ông chiết
được một lượng nhỏ nhôm từ bauxite9.
Vài thập kỷ sau, công nghệ mới được phát
minh, làm giảm giá thành luyện nhôm. Tuy
nhiên, nhôm vẫn chỉ được dùng làm đồ trang
sức.10

Lịch sử sử dụng Bauxite
Ph
Phải
ải đến 1886 quy tr
trình
ình điện phân HallHallHeroult mới
mới được phát minh để chế nhôm
từ alumina.
Năm 1889 Karl Bayer đưa ra quy trình
Bayer chiết
chiết được số lượng lớn alumina từ
từ
11
bauxite .
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Lịch sử sử dụng Bauxite
Cần 4 đến 6 tấn bauxite để tạo ra 2 tấn
alumina từ
từ đó tạo ra được 1 tấn nhôm12.
1998 – tổng diện tích khai thác
bauxite:1591
bauxite:
1591 ha (trong đó 80% là
là các
vùng cư trú của động vật hoang dã,
dã, 175
ha rừng nhiệt đới và 577 ha có
có những loài
động vật quan trọng)13.

Sản xuất Alumina
Theo Persaud, trong qui trình
trình Bayer chế
biến alumina:
alumina:
Bauxite được nghiền và trộn với các hoá chất
(Natri hydroxite/x
hydroxite/xút
út ăn da và vôi).
vôi). Sau đó hỗn
hợp được bơm vào các buồng áp suất cao và
được đun nóng,
nóng, sau đó cho thêm nhiều hoá chất
(vôi để tạo xút ăn da/caustic
da/caustic soda
soda),
), vvà
à thuỷ hợp
alumina kết
kết tinh từ dung dịch sau khi được các
tinh thể khác (trihydrate alumina)
alumina) ccấy
ấy mầm.
mầm. Rồi
Rồi
các tinh thể này được rửa và nung ở nhiệt độ rất
cao để đẩy hết nước ẩm ra cho đến khi chỉ còn
lại chất bột trắng
trắng.. Đấy là alumina hay oxide
nh
nhôm
ôm14,15”
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Sản xuất Alumina, tiếp….
Cục An toàn nghề nghiệp và Sức khoẻ Mỹ
(OSHA) liệt xút ăn da/Caustic Soda là một
alkaloid có hoạt tính cao nguy hiểm với sức
khoẻ con người.
Những ảnh hưởng của tiếp xúc với xút ăn da:
– TIẾP XÚC CẤP QUÁ MỨC: Phá huỷ mọi mô cơ thể
tiếp xúc với xút.
– TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN QUÁ MỨC: Tác động
mãn tính cục bộ có thể gồm nhiều vùng da bị huỷ
hoại hay viêm da rất khó chịu.
– Hít bụi, bụi nước hay bụi sương (xút) có thể tạo ra
các mức độ kích thích hay tổn hại cho các mô đường
hô hấp và tăng độ nhạy cảm với các bệnh hô hấp16.

Sản xuất Alumina, tiếp….

Courtesy of: http://www.hs.wisd.org/ddaughenbaugh/Pictures/alcoa_aluminum_smelter_and_mine.htm
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Nguồn Bauxite của Thế giới

Courtesy of:
http://www.hs.wisd.org/ddaughenbaugh/Pictures/alcoa_aluminum_smelter_and_mine.htm

Tác động xã hội của khai mỏ
Bauxite
…định lượng tác động xã hội của khai mỏ và sản
xuất bauxite là
là khó hơn.
hơn.
Ph
Phải
ải xét đến các cộng đồng sống trong các vùng
giàu bauxite trước
trước khi tiến hành khai thác,
thác, và
và
xem cái gì xảy ra với các cộng đồng đó sau khi
triển khai hoạt động của một mỏ.
mỏ.
Trong nhiều
nhiều trường hợp, các cộng đồng sống
trong vùng giàu bauxite llà
à các nền văn hoá bản
địa đã sống ở đó hàng thế kỷ trước khi khám
phá ra bauxite.
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Tác động xã hội của khai mỏ
Bauxite
Tuy nhiên,
nhiên, khi khám phá ra bauxite, dân
dân
cư và các nền văn hoá ở đó bị trao vào
tay chính phủ.
phủ.
Người trẻ buộc phải vào đô thị kiếm sống

cho gia đình, đất nông nghiệp trước kia bị
tàn phá, và kết cấu của các nền văn hoá
về cơ bản bị xé tan.

Tác động xã hội của khai mỏ
Bauxite
Vì sao và thế nào lại để việc này diễn ra?
ra?
Có cần phải vậy không?
không?
Vai trò
trò của chính phủ là gì trong những
tình huống như thế?
thế?
Để trả lời các câu hỏi này phải xem các
trường hợp cụ thể.
thể.
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Nghiên cứu tình huống: Ấn Độ
Tại Ấn Độ “vấn đề” các nền văn hoá bản địa ở
các vùng đất giàu bauxite đã trở thành điểm bạo
loạn nóng bỏng giữa dân cư và chính phủ
phủ..
Năm 1998 ccông
ông ty Norsk
Norsk--Hydro của
của Na Uy đã
tìm thấy bauxite ở bang Orissa. Vấn đề của
của
công ty là 2100 gia đình ở 24 làng
làng đã cản trở17.
Trong 32 triệu dân của bang Orissa, ccó
ó bảy triệu
thổ dân tập trung ở các vùng giàu quặng là các
hạt Raigada, Koraput vvà
à Kalahandi n
nơi
ơi họ chiếm
đến 80% dân
dân cư18.

Nghiên cứu tình huống: Ấn Độ
Chỉ
Chỉ riêng ở Orissa có
có gần 64 triệu
triệu ha đất
trồng trọt và được chiếm giữ một thời,
hiện đang được khai mỏ và ước tính có
50.000 người
người tị nạn môi trường19.
Dân bộ tộc và thổ dân ở Ấn Độ chỉ chiếm
8% dân số nhưng lại chiếm đến hơn 40%
dân bị di dời20.
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Nghiên cứu tình huống: Ấn Độ
Ở Ấn Độ các bộ lạc, chứ không phải chính
phủ, kiểm soát đất bộ lạc. Điều này có
nghĩa là các bộ lạc phải quyết định liệu
các công ty khai khoáng có thể được phép
khai mỏ hay không.
không.
Một nhóm môi trường trong vùng đã tổ

chức một cuộc điều tra cho thấy 96% dân
cư trong hạt chống lại dự án bauxite21 .

Nghiên cứu tình huống: Ấn Độ
Cảnh sát vùng đã dùng vũ khí chống lại
người dân địa phương, hiển nhiên cảnh
sát hoạt động vì lợi ích của công ty, và đã
bắt hầu hết các chủ đất ít nhất một lần và
ép buộc họ ký bán đất cho công ty22 .
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Nghiên cứu tình huống: Ấn Độ
Tháng 12Tháng
12- 2000 đã có các cuộc bạo loạn chống lại công
ty và các kế hoạch của họ để khai khoáng ở trong vùng,
trong đó cảnh sát đã giết chết 2 người23.
Các tổ chức nhân quyền tin rằng NorskNorsk-Hydro đã đồng
loã trong việc giết người bởi vì cảnh sát đã ép dân địa
phương ký bán đất, cơ bản họ đã trở thành tổ chức
đánh thuê không chính thức của công ty.
ty.
Nếu công ty đồng loã, nó vi phạm các nguyên tắc một và
hai của Hiệp
Hiệp ước Toàn cầu (Global
(Global Compact) của
của Liên
Hiệp Quốc24.

Nghiên cứu tình huống: Ấn Độ
Nguyên tắc một của Hiệp ước nói rằng
Nguyên
các công ty đồng ý “hỗ
“hỗ trợ và tôn trọng sự
bảo vệ các quyền con người quốc tế trong
phạm vi ảnh hưởng của họ”
họ”
Nguyên tắc hai đòi hỏi các công ty “đảm
Nguyên
bảo các công ty của riêng mình không
đồng loã trong các vụ lạm dụng các quyền
con người.”
người.” 25
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Nghiên cứu tình huống: Ấn Độ
Những cáo
cáo buộc này chỉ ra vấn đề lớn hơn
về các công ty xuyên quốc gia lớn tương tác
ra sao với dân địa phương trong đòi hỏi của
chúng đối với nguồn lực tự nhiên và nguyên
liệu..
liệu
Các cộng đồng địa phương không được coi
là cần thiết nội tại cho đất nước – thay vào
đó lại là sự bỏ rơi dân địa phương không cho
họ tận dụng các nguồn lực mà họ sở hữu.
hữu.

Nghiên cứu tình huống: Ấn Độ
Bởi vì sự sao nhãng nhận thức này, các nhà
đầu tư nước ngoài coi tình hình như tình
huống do nghĩa vụ của họ đối với nền kinh tế
toàn cầu (chẳng nhắc tới ví tiền của họ) mà
họ khai thác các vùng này.
này.
Trong nhiều
nhiều trường hợp lời cam kết với các
nền văn hoá bản địa không được cả công ty
lẫn chính phủ tính đến,
đến, để người ta phải lưu
ý đến các mối tương tác giữa các chính phủ
và các công ty tương ứng.
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Nghiên cứu tình huống: Haiti
Ti
Tiếp
ếp sau việc khám phá ra Bauxite năm
năm
1943 ở Jamaica, các
các công ty đã ngó tới
khả năng có bauxite tại
tại các đảo khác ở
Mỹ Latin.
Hè năm đó công ty Reynolds Metals đã
tìm thấy bauxite in Haiti vvà
à tiến hành ký
hợp đồng tô nhượng với chính phủ Haiti26.

Nghiên cứu tình huống: Haiti
Giống hầu hết các hợp đồng giữa các

công ty siêu quốc gia và các chính phủ
các nước chậm phát triển, hợp đồng này
rất thiên vị cho công ty.
Hợp đồng cho Reynolds “độc
“độc quyền ưu tiên
ti
tiến
ến hành thăm dò và khai thác quặng bauxite
và tất cả các quặng khác chứa hay có thể
chứa nhôm,”
nhôm,” vvới
ới hầu như toàn bộ di
diện
ện tích
Haiti được quy định27.
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Nghiên cứu tình huống: Haiti
Thoả thuận kéo dài 60 năm sau khi ký, buộc
Thoả
chính phủ chấp nhận các điều khoản ở giai đoạn
đầu của quá trình mặc cả mà có thể không còn
thích hợp trong tương lai.
lai.
Yếu tố chính ở đằng sau sự chấp nhận các điều
kiện này là sự thực rằng chính phủ Hoa Kỳ đã
hỗ trợ cho đàm phán của Reynolds vvìì 2 lý do
chủ yếu:
– Cầu về nhôm đã tăng do Chiến tranh Thế giới II và,
và,
– Khi đó,
đó, chính phủ Mỹ
Mỹ đã thử phá thế độc quyền của
Alcoa trong công
công nghiệp nhôm28.

Nghiên cứu tình huống: Haiti
Cùng với cú “thúc” của chính phủ Hoa Kỳ, đã có
các lý do khác để chính phủ Haiti tin rrằng
ằng hợp
đồng là tốt cho đất nước
nước::
– Hợp đồng có hứa về việc làm (cho dù công ty chỉ
thuê công nhân không có kỹ năng và không có hứa
hẹn gì về đào tạo các vị trí quản lý hay hành chính)
chính)29.
– Haiti cũng nhận được một khoản royalty (tiền
(tiền thuê
mỏ) gắn với sản xuất bauxite – khi đó royalty là
là 30,5
cent/tấn
cent/t
ấn30.
– Năm 1963 hợp
hợp đồng được đàm phán lại và royalty
thực
th
ực sự bị giảm xuống 20 cent/tấn
cent/tấn31!
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Nghiên cứu tình huống: Haiti
Chính phủ cũng
cũng đã tin rằng công ty sẽ
thêm vào cho cơ sở hạ tầng của đất nước.
nước.
Tất cả cái mà đất nước nhận được dưới dạng
hạ tầng là một đoạn đường dài 8 dặm chỉ để
chuyên chở alumina đã tinh luyện sang Hoa Kỳ đường này ít có tác động đến toàn nền kinh tế32.
Công ty cũng đã xây 1 nhà máy điện, cơ sở hạ
tầng nước, và 1 bệnh viện chỉ để công ty và
nhân viên của nó sử dụng33 .

Nghiên cứu tình huống: Haiti
Cùng với những “giám sát” này của chính
phủ, đối với dân chúng cái lớn nhất mà chính
phủ đã làm, là đi thoả thuận giúp ngăn chặn
đình công, tạo ra một liên minh gây rối loạn
để chặn ngay cả các hình thức sơ đẳng nhất
của sự trao quyền cho lao động.
động.
Cần lưu ý rằng số lao động do Reynolds sử
sử
dụng là nhỏ (khoảng 0,5%) so với phần còn
lại của lực lượng lao động 45.000 người
người34.
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Nghiên cứu tình huống: Haiti
Loại thảo thuận này củng cố khái niệm về

đồng loã xảy ra với cách cư xử của chính
phủ, đặc biệt các chính phủ ở các nước
đang phát triển, phụ thuộc vào công
nghiệp hoá, và các công ty xuyên quốc gia
không có trách nhiệm giải trình nào đối với
công dân của các nước nơi chúng khai
thác tài nguyên của họ.

Những tác động gắn với
khai thác Bauxite
Th
Thủa
ủa ban đầu của khai mỏ bauxite, ccông
ông nhệ
bóc thuỷ lực đã được dùng để thu bauxite35
Bóc thuỷ lực là quy trình dùng các dòng
nước mạnh phun để làm bở đá và quặng
được thu gom sau đó ở hạ nguồn.
nguồn.
Quy trình
trình này huỷ hoại môi trường rất
nghiêm trọng bởi vì nó tạo ra một lượng bùn
khổng lồ trôi vào sông ngòi gần đó
đó..
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Những tác động gắn với
khai thác Bauxite
Với thời gian mới thấy có cách khả thi hơn
nhiều về mặt kinh tế để khai thác bauxite
bằng cách đơn giản tạo ra hố lộ thiên nơi
bauxite, cùng
cùng với đất đá xung quanh, có
thể được chuyên ch
chở
ở đi36.

Những tác động gắn với
khai thác Bauxite
Xúc Bauxite
(cùng với mọi
thứ khác) lên

Courtesy of:
http://www.hs.wisd.org/ddaughenbaugh/Pictures/alcoa_aluminum_smelter_and_mine.htm
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Những tác động gắn với
khai thác Bauxite
Gầu xúc từ slide trước

Courtesy of: http://www.hs.wisd.org/ddaughenbaugh/Pictures/alcoa_aluminum_smelter_and_mine.htm

Những tác động gắn với
khai thác Bauxite
Bauxite bây
bây giờ được khai thác với phương
pháp này bằng bóc lớp đất bề mặt và sau đó
xúc lớp bauxite dày
dày từ 44-6 mét ở dưới và chở đi.
đi.
80% bauxite thế
thế giới được khai thác từ các mỏ
lộ thiên nơi phương pháp khai hố lộ thiên này
được dùng37.
20% còn
còn lại được khai từ hầm lò ở Nam Âu và
Hungary38.
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Những tác động gắn với
khai thác Bauxite
Theo ngành
ngành nhôm, sau khi hoàn tất khai
khoáng, môi trường sống trở về trạng thái
bình thường của nó…
nó…39.
Có thể là vậy,
vậy, nh
nhưng
ưng sự phá huỷ ban đầu
lớn đến mức người ta có thể tự hỏi liệu
một vùng đã bị khai mỏ còn khả năng trở
lại trạng thái “ban đầu” của nó hay không.
không.

Những tác động gắn với
khai thác Bauxite
Bởi vì bauxite có
có phân lượng alumina cao
nên không cần dùng các quy trình ô nhiễm
nặng để tách như trong các ngành khác
(đồng hay sắt chẳng hạn)
hạn)40.
Các chất thải gây ô nhiễm chủ yếu là các a
xít ăn da (caustic
(caustic acids) thông
thông qua tràn hay
tống đổ mà len vào suối, kênh rạch và sông
gây “chết cá” nơi có thể thấy cá chết lềnh
bềnh trên mặt nước“
nước“41.
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Những tác động gắn với khai thác Bauxite
Các tác động dễ nhận thấy nhất của khai và sản xuất
bauxite là bụi
ụi--đỏ (đôi khi được gọi là bùn
bùn--đỏ).
đỏ).
Bụi
ụi--đỏ phần lớn là sản phẩm phụ của quy trình Bayer,
gồm các tạp chất trong bauxite không
không hoà tan trong quá
trình tinh chế.
chế.
Lượng bùn tạo ra trên 1 tấn alumina biến
biến động từ 0,3
tấn đến 2,5 tấn
tấn,, tu
tuỳỳ thuộc vào loại bauxite được dùng42
Bụi đỏ không độc, tuy nó có tính kiềm mạnh, nhưng các
hồ chứa nó tạo ra “mùi hôi hám, ngột ngạt rất khó chịu43“
Bụi mịn đến mức nó “ô nhiễm không khí và đọng lại ở
hầu hết các phần kín nhất của nhà ở,
ở,44"

Những tác động gắn với
khai thác Bauxite
Gần đây một nhà nghiên cứu Úc đã tìm ra
cách sử dụng bụibụi-đỏ một cách hợp lý về
mặt sinh thái.
thái.
Thay cho việc
việc đổ bụi đỏ vào các hồ được
tạo ra một cách đặc biệt, ông ta trộn nó
với nước biển để tạo ra bùn quánh.
quánh.
Sau đó bùn quánh này có thể được dùng
để “thu dọn
dọn"" các
các kim loại nặng sót lại trong
quặng
quặng đuôi (tailings)
(tailings) ccủa
ủa các hoạt động
45.
khai khoáng khác
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Những tác động gắn với
khai thác Bauxite
Một loại ô nhiễm khác do khai mỏ bauxite
gây ra là ô nhiễm tiếng ồn từ mọi máy móc
cần thiết và từ các xưởng sản xuất chạy
24 giờ một ngày46.
Hầu hết công nhân mỏ và xưởng sản xuất
sống gần chỗ làm việc của họ - hoạt
hoạt động
không ngơi nghỉ tạo ra sự ồn ào đô thị ở
các vùng thôn quê.
quê.

Những tác động gắn với khai thác Bauxite
Tổn hại môi trường cũng xuất hiện ở dạng
tăng phát triển
triển..
Tại Haiti ccông
ông ty Reynolds đã xây 8 dặm
đường từ xưởng sản xuất đến cảng, một nhà
máy điện, cơ sở cung cấp nước và một bệnh
viện,, ch
viện
chưa
ưa kể đến nhà ở cho mọi công nhân,
nhân,
tất cả ở một phần rất hẻo lánh của một quốc
quốc-đảo bé tí chưa phát triển trước đó47.
Sự phát triển đã phá vỡ phần lớn rừng nhiệt
đới xung quanh mỏ bauxite48.
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Những tác động gắn với
khai thác Bauxite
Nói chung, alumina (Al2O3 - aluminum oxide) là
nguyên liệu đầu vào cơ bản để làm ra nhôm cho
mọi ứng dụng.
Sau khi hoàn
hoàn tất sản xuất alumina, nó
nó được
chuyển tới các quốc gia công nghiệp nơi nó
được luyện thành nhôm.
nhôm.
Vi
Việc
ệc vận chuyển tốn vô vàn nhiên liệu hoá
thạch, gây khí thải và, ít hiển nhiên hơn, kéo
theo sự vận chuyển nước bì (ballast water)
nhiễm
nhi
ễm khuẩn lạ và sinh vật biển tới cảng đến,
gây tai hại sinh thái một cách vô trách nhiệm.
nhiệm.

Phân phối Bauxite
Sau sản xuất từ bauxite thô, bột alumina được
chuyển đến một lò luyện nhôm.
Alumina sản xuất ở Đông Á có thể được chuyển
tới một lò luyện ở Tây Bắc Thái Bình dương –
một quãng đường biển 5000 dặm. So với
alumina sản xuất ở Jamaica có thể được
chuyển đến một lò luyện ở Tennessee – quãng
đường chỉ có 1400 dặm.
Các sản phẩm nhôm khác nhau cần các tỷ lệ
hợp kim khác nhau và điều đó có thể quyết định
nhà máy nào nhận được bao nhiêu alumina, loại
nào và từ đâu.
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Các vị trí hoạt động của Alcoa trên toàn cầu
www.alcoa.com/globa/en/about_alcoa/map/globalmap.aspl

Đầu vào và các quy trình luyện nhôm
Alumina (AL2O3 – Aluminum Oxide) được phân ly thành
kim loại nhôm tinh khiết qua quy trình điện phân HallHallHeroult – quy trình mang tên người phát minh ra nó.
Alumina tan ra do dòng điện đi qua 2 điện cực–
cực– một
anode các bon (+) làm bằng (than) cốc dầu lửa và hắc
ín, và một cathode ((-), lớp các bon dày của bồn điện
phân, hay “nồi
“nồi””49.
Nồi chứa cả bột oxide nhôm và một chất điện phân nấu
chảy có cơ sở cryolite, là chất sodium aluminum fluoride,
fluoride,
được dùng như vật dẫn điện50.
Dòng điện chảy qua giữa hai cực, phá vỡ liên kết nhôm
và oxy của alumina, và tạo ra kim loại nhôm tinh khiết và
oxy – oxy kết hợp với anode cácbon tạo ra CO2, thoát
vào khí quyển51.
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Đầu vào và các quy trình luyện nhôm
Nhôm hình thành ở 900°
900°C một nhiệt độ cần dòng điện
150.000 amper để đạt tới52.
Một khi nhôm nóng chảy
trong bồn nó được hút sang
các lò và hoặc được trộn
thành một hợp kim cụ thể
hay được làm sạch và đúc
thành các thỏi – đơn vị
chính của chế tạo nhôm53.
Các bồn được sắp thành
hàng gồm150gồm150-300 bồn, mỗi
bồn tạo ra từ 360 đến 2350
kg nhôm một ngày54.

Các thỏi nhôm –
www.ingot.alcan.com

Lớp lót bồn đã hao mònmòn-Spent Pot Lining (SPL)
Lớp cathode các bon lót các bồn liên tục bị hao mòn và định kỳ phải
bỏ đi.
Lớp lót bồn đã hao mòn (SPL
(SPL)) được coi là chất phế thải nguy hiểm
vì nó chứa các vết tích của fluoride cũng như cyanide, hai loại chất
rất độc đối với con người55.
Để có được1000 tấn nhôm thì thải ra khoảng 20 tấn SPL - xử lý
SPL là vấn đề môi trường lớn nhất trong nghành nhôm56.
Hiện tại SPL được chôn như chôn rác, nhưng tập quán này gây lo
ngại toàn cầu về an toàn, do khả năng thấm nhiễm, đã khiến chúng
được chứa trong kho trên khắp thế giới chờ dùng lại hay xử lý sau57
Nghiên cứu với chi phí lên đến 26 triệu USD đang được tiến hành
để xác định liệu SPL có thể được dùng lại như vật dẫn điện phân
nóng chảy trong quá trình nung chảy hay không58.
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Năng lượng và Nguồn lực dùng

trong luyện nhôm
Các lò luyện nhôm được
đặt ở những vùng có thể
sản xuất nhiều điện với giá
phải chăng
Điều này thường có nghĩa
là lò luyện nhôm được đặt
gần đập thuỷ điện, nguồn
than, nhà máy điện hạt
nhân, hay cùng xây dựng
nguồn điện đặc biệt cho các
cơ sở sản xuất nhôm
Hơn 55% năng lượng cho
sản xuất nhôm khắp thế
giới là từ thuỷ điện59.

Đập Chief Joseph, Sông
Columbia, Washington – Đập
thuỷ điện lớn thứ hai ở Hoa Kỳ
http://www.nws.usace.army.mil/opdiv/cj/Chiefjo.htm

Năng lượng và Nhôm, tiếp…
Để sản xuất một kilogram nhôm từ alumina cần khoảng
15,7 Kilowatt Giờ điện năng – tương đương với lượng
điện mà một gia đình trung bình ở California dùng trong
một ngày60,61.
Mức tiêu thụ điện trong công nghiệp Mỹ cho sản xuất
nhôm tương đương mức của thành phố New York - hiện
tại nó sản xuất ít hơn 1 triệu tấn một năm so với 5 năm
trước, do giá nhiên liệu tăng, thăng giáng thị trường và
do các nhà máy liên tiếp đóng cửa ở Tây Bắc Thái Bình
Dương62.
Hoa kỳ sản xuất khoảng 11,4 triệu tấn nhôm năm 2001,
tương đương với sử dụng khoảng 179 tỷ Kilowatt giờ
điện năng63.
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Năng lượng và Nhôm, tiếp…
Thuỷ điện,
điện, trong khi là một trong những dạng sản xuất
điện sạch hơn, nhưng cũng làm ngập các môi trường
sống khi xây dựng, làm xói mòn lòng sông, làm thay đổi
lũ tự nhiên và hình mẫu dòng chảy của các sông, ngăn
cản sự di chuyển tự nhiên của cá, và dịch chuyển các
cộng đồng trên khắp thế giới
Ở Brazil, nơi 93% điện là từ thuỷ điện, tổng diện tích đất
lớn hơn nước Bỉ đã bị ngập do xây dựng đập, đẩy vô số
cộng đồng thổ dân phải di chuyển64.
Tại Nam Chile hoang sơ, khoảng 10.121 ha môi trường
sống bản địa và 40 gia đình bị đe doạ bởi ý định xây ba
đập thuỷ điện phục vụ cho Lò luyện nhôm Noranda
Alumysa được đề xuất65.

Năng lượng và Nhôm, tiếp…
Than là nguồn năng lượng chủ yếu thứ hai cho
sản xuất nhôm.
Lò luyện nhôm của Alcoa ở Rockdale, TX phải
đốt 16.329 tấn than cho hoạt động của nó MỖI
NGÀY66.
Nó lấy than từ Mỏ than non Sandow ở miền
Trung Texas, loại bỏ lớp đất sâu 76,2 mét với
các gàu xúc dung tích 76,5 mét khối mỗi lần xúc
để đến vỉa than – một xe tải thông thường mà
chúng ta nhìn thấy ở công trường xây dựng chở
khoảng 44-5 mét khối67.
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Trong một năm, một nhà máy nhiệt điện chạy than điển
hình có công suất 500 Megawatt:
–
–
–
–

đốt hết 1,4 triệu tấn than
Sử dụng 8,3 triệu mét khối nước
Tạo ra 10.000 tấn sulfur dioxide và 10.200 tấn oxide nitơ
Tạo ra

3.7 triệu tấn carbon dioxide
500 tấn hạt bụi
220 tấn hydrocarbon
720 tấn carbon monoxide
125.000 tấn tro
193.000 tấn bùn
77 kg thuỷ ngân
102 kg arsen
51,7 kg chì và
1,8 kg cadmium68

Các chất thải của Lò luyện nhôm –
Tác động sức khoẻ lên các cộng đồng
người, động và thực vật
Các dãy bồn điện phân là nguồn phát tán
chất thải chủ yếu vào không khí trong một
cơ sở luyện nhôm, bao gồm các chất
fluoride ở thể khí và hạt, sulfur dioxide và
carbon dioxides, và nhiều loại bụi, với
fluoride dạng hơi và hạt là đáng lo ngại
nhất 69.
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Tiếp xúc với Fluorides
Trên khắp thế giới, nhiều trường hợp đã được
ghi lại minh họa các tác động tiêu cực của các
chất thải fluoride từ sản xuất nhôm.
Chương trình Quốc tế về An toàn Hóa học
(IPCS), một chương trình của Tổ chức Y tế Thế
giới (WHO), đã liệt kê các tác động của các
fluoride lên các cộng đồng sinh sống là hủy diệt
hoàn toàn, hấp thu qua đường hô hấp hay tiêu
hóa của người và/hoặc động vật và đọng lại
“hầu như chỉ” ở trong xương và răng70.

Tiếp xúc với Fluorides, tiếp…
Unicef mô tả các triệu chứng của
bệnh xương nhiễm fluor như sau:
– “Hấp thu nhiều fluoride thường xuyên có thể
dẫn đến những biến dạng xương khớp nặng
và vĩnh viễn. Các triệu chứng ban đầu bao
gồm thi thoảng đau và cứng khớp, đau đầu,
nhức dạ dày, và yếu cơ… Giai đoạn tiếp theo
là osteosclerosis (xương bị cứng và vôi hóa)
và cuối cùng xương sống, các khớp chính,
các cơ, và hệ thần kinh bị hư hại71”.
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Tiếp xúc với Fluorides, tiếp…
Ở Ấn Độ, Trung Quốc và
các phần của miền Bắc,
Đông, Trung và Nam Phi,
sự xuất hiện bệnh địa
phương xương nhiễm
fluor được chương trình
IPCS của WHO đánh giá
là “cao”, do mức fluoride
cao trong nước uống, do
chuẩn bị thức ăn trong
nước nhiễm fluoride, và
đốt than giàu fluoride72.
Một nạn nhân của bệnh fluorosis
xương http://nalgonda.org/images/flourine/pic19.jpg

Tiếp xúc với Fluorides, tiếp…
Một nghiên cứu tiến hành ở Bang Orissa, Ấn
Độ, dẫn ra rằng “luyện nhôm tiêu thụ 30% năng
lượng điện sản xuất trong vùng, đã làm ô nhiễm
nước ngầm xung quanh các cơ sở luyện nhôm
... Ủy ban kiểm soát ô nhiễm của Bang đã kiểm
tra nước các giếng và hồ (gần nhà máy) và thấy
fluoride vượt quá xa giới hạn quy định73”.
Trong vùng lân cận này của Orissa, ước tính có
67% đàn ông và 64% đàn bà mắc bệnh nhiễm
fluorosis, và số gia súc đã giảm “kinh khủng” do
hệ quả của sự fluorid hóa quá đáng74.
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Tiếp xúc với Fluorides, tiếp…
Một người dân làng sống gần một lò luyện nhôm
của Chalco (Aluminum Corporation of ChinaChinaCông ty Nhôm Trung Quốc) ở Tây Tạng, được
trích dẫn trên một bài đăng ở website Mạng lưới
Hành động Fluoride (Action Network) nói rằng:
“Khói bao phủ sườn đồi. Nếu chúng tôi để
cừu hay lừa ra gặm cỏ, răng của chúng trở nên
vàng khè và giòn, rồi rụng hết. Gia súc của
chúng tôi chết đói, và chúng tôi mất kế sinh nhai
của mình75”.

Tiếp xúc với Fluorides, tiếp…
Báo cáo của IPCS cũng tuyên bố rằng
“các nguồn fluoride do con người gây ra
chứng tỏ là có tương quan với sự tổn hại
của các cộng đồng thực vật địa phương…
...fluoride gây ra các hệ quả như què quặt
và hỏng răng, cũng xuất hiện với các thú
có móng, như hươu, nai và các động vật
có vú nhỏ ở gần các nguồn fluoride do con
người tạo ra76”.
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Tiếp xúc với Fluorides, tiếp…
Công nhân trong ngành sản xuất nhôm
cũng chịu rủi ro cao do tiếp xúc với các
fluoride.
Rủi ro tiếp xúc, từ mức nhẹ đến chết,
thường phụ thuộc vào mức độ phòng
ngừa do cả công nhân lẫn nhà máy tiến
hành. Dùng công cụ bảo vệ và thông gió
trong lúc làm việc sẽ giảm rủi ro nghề
nghiệp.

Tiếp xúc với nhôm
Báo cáo của IPCS về nhôm xác nhận rằng nồng độ
nhôm trong không khí mức có thể ảnh hưởng đến công
chúng nói chung là thấp và có thể bỏ qua77.
Hầu hết nhôm trong không khí gia nhập vào khí quyển là
bụi có xuất xứ từ đất, vì nhôm chiếm 8% vỏ trái đất theo
cấu tạo78.
Trong khi mức tiếp xúc với hạt bụi nhôm đối với các
công nhân chế biến và sản xuất được ước lượng ở mức
<1mg/ca 8h,
8h, và với các thợ hàn là 40mg/ca 8h,
8h, mức tiếp
xúc cho dân cư nói chung được ước lượng là 40
microgram mỗi ngày (1mg = 1000 micrograms)79.
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Tiếp xúc với nhôm, tiếp…
Việc các động vật tiếp xúc cấp (acute) với bột nhôm
trong phòng thí nghiệm thấy đã gây ra các vấn đề phát
triển, các tác động biến đổi gen, và các tác động hại
thần kinh gồm:
Gây dị dạng bộ xương,
Can thiệp vào việc tái tạo DNA, và
Làm sút kém thành tích học 80

Tuy nhiên, các tác động này là hệ quả của sự tiếp xúc
cấp, tạo ra các tác động nổi bật hơn sự tiếp xúc từ từ
theo thời gian.
Các tác động của tiếp xúc thường xuyên (chronic) lên
các công nhân chế biến và sản xuất có thể gồm hơi thở
ngắn lại, yếu, ho và, tăng rủi ro mắc bệnh khí thũng
(emphysema) và xơ phổi (fibrosis)81.

Tiếp xúc với nhôm, tiếp…
Tiếp xúc quá mức với nhôm cũng có tương quan dương
với các bệnh Alzheimer trong nhiều nghiên cứu, nhưng
mối liên kết dứt khoát và sự đồng thuận vẫn vượt quá
khả năng của cộng đồng y khoa.
Chất aluminosilicate (hợp chất tự nhiên của nhôm và
silic) không tan có thể trở nên độc hại, ion nhôm (Al3+)
hòa tan trong “điều kiện acid”, vì thế cho phép máu hấp
thụ nó khi ăn và uống82.
Vì chức năng của Hàng rào Máu Não (Blood Brain
Barrier) chậm lại với tuổi tác, Al3+ trong dòng máu có khả
năng thâm nhập và tích tụ trong não83.
Có nhôm trong não bệnh nhân Alzheimer khiến người ta
lo ngại về mối liên hệ phải đặt ra, nhưng chưa xác lập
được mối liên hệ dứt khoát (giữa nhôm và bệnh này).
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Nhôm trong thức ăn và nước
Tiếp xúc với nhôm là không thể tránh khỏi – nó
là nguyên tố xuất hiện phổ biến, tự nhiên và
nhiều.
95% lượng nhôm mà cơ thể người nhận vào
qua đường trong tiêu thụ nước và thức ăn84.
90% lượng nhôm này bị các quá trình bình
thường của con người thải ra trong vòng 4
tháng85.
10% còn lại hoặc được thải ra, hay được hấp
thụ bởi các hệ thống xương hoặc thận, hay bởi
não86.

Nhôm trong thức ăn và nước, …
Các thí dụ về làm sao nhôm lại có mặt trong thức ăn:
– Dùng ammonium sulfate nhôm như chất đệm để duy trì tính acid
trong quá trình xử lý thức ăn
– Dùng calcium silicate nhôm như chất chống
chống--đóng bánh để
chống bột thực phẩm vón cục rắn
– Các hợp chất nhôm được cho vào dâu đông lạnh, anh đào, và
dưa (góp, chua) để cải thiện hình dạng bề ngoài của chúng
– Đôi khi các muối nhôm được cho thêm vào phó mát và bia
– Các thực phẩm giàu nhôm tự nhiên như vỏ khoai tây, rau dền
tây (spinach), nước mận khô, và chè87

Tiêu thụ nhôm cùng với các thức ăn và thức uống chua
nào đó, như nước cam, cà phê, rượu nho làm tăng đáng
kể lượng nhôm do các hệ thống cơ thể hấp thu88.
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Nhôm trong thức ăn và nước, …
Các nhà máy xử lý nước mặt dùng sulfate nhôm
(phèn chua) để xử lý các hạt keo có hại và các
vi sinh vật sinh trong nước khiến chúng đông lại,
như thế làm cho việc lọc chúng ra dễ dàng
hơn89.
Một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Y
Y--Sinh
Australia đã xác định rằng uống nước máy được
xử lý bằng (sulfate) nhôm trong thời gian bảy
tám mươi năm gây tích tụ một microgram nhôm
trong não người90.

Nhôm trong Y dược
Hydroxide nhôm được dùng rộng rãi như một
chất antacid (giảm acid) để giảm đau dạ dày91.
Lượng nhôm đưa vào cơ thể từ antacid ở mức
840 - 5000mg/ngày (mức cực đại được khuyến
cáo cho người lớn nặng 59 kg là 420mg/ngày)92.
Các muối nhôm được dùng kích thích mức và
thời lượng của các kháng thể tăng cường miễn
dịch của vaccine93.
Các hợp chất nhôm tan được cũng được dùng
trong các thuốc chống chảy nhiều mồ hôi – tạo
ra một cái “nút” hydroxide nhôm bên trong ống
dẫn mồ hôi94.
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Từ kim loại nhôm đến các sản
phẩm tiêu dùng
Như được mô tả ở trước trong báo cáo này, một
khi nhôm trong bồn luyện nóng chảy ra, nó được
hút sang các lò giữ, hoặc được trộn theo quy
định của một hợp kim hay được làm sạch và
đúc thành các thỏi.
Các thỏi được tập hợp theo các đặc điểm và
bán ra thị trường nơi nhôm được sử dụng.
Những ngành sử dụng chủ yếu bao gồm ngành
giao thông (32%), ngành đóng gói (21%), ngành
xây dựng (13%), và ngành điện95.

***LƯU Ý***
Các tác động gắn với việc sản xuất các
mặt hàng tiêu dùng này là thứ yếu đối với
mục đích của báo cáo này, vì thế sẽ
không được thảo luận. Thay vào đó bạn
đọc phải lưu ý nhôm được sử dụng thế
nào, và những cơ hội cho sản xuất và sử
dụng ít nhôm hơn nằm ở đâu.

37

2/17/2009

Ngành Giao thông
Nghành giao thông là thị trường lớn nhất đối
với nhôm ở Hoa Kỳ96.
Mới đây nhôm đã qua mặt nhựa với tư cách
vật liệu được dùng nhiều thứ ba trong ô tô97.
Các nghiên cứu chỉ ra rằng thay 2 kg thép
bằng 1 kg nhôm để làm cho xe nhẹ hơn có
thể bớt đi 20 kg khí thải CO2 trong đời của
chiếc xe98.
Thân xe cũng như các linh kiện động cơ bây
giờ thường được làm, một phần, bằng
nhôm99.

Ngành Giao thông, tiếp…
Nhôm là vật liệu chủ yếu dùng trong máy
bay, xe điện ngầm, toa xe lửa chở hàng,
và cả toa xe lửa cao tốc nhẹ nữa.
Nhôm hay hợp kim nhôm được dùng trong
máy bay để giảm trọng lượng tàu bay, tiết
kiệm nhiên liệu, giảm khí thải, và tăng
trọng tải của máy bay100.
Nhôm chiếm hơn 80% trọng lượng máy
bay101.
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Ngành Đóng gói
Container và đóng gói xếp thứ hai về thị trường
sử dụng nhôm.
Độ nhẹ của nhôm giúp giảm giá thành chuyên
chở hàng hoá tiêu dùng được đóng gói và giảm
thêm khí thải từ vận tải hàng hoá.
Nhôm được coi như vật liệu đóng gói không thể
thiếu được vì các lợi ích mà nó mang lại:
– Dẫn nhiệt
– Vệ sinh
– Không
Không--độc

- Bền
- Không thấm nước
- Kháng ăn mòn
– Đặc tính deadfold (giữ nguyên trạng thái bọc quanh
các thức ăn mà không cần bịt kín thêm)102

Nhôm trong Đồ bếp
Ngày nay khoảng một nửa dụng cụ bếp được
làm bằng nhôm – khả năng đồ bếp bằng nhôm
để lọt nhôm vào thức ăn đã được nghiên cứu tỷ
mỷ và tranh luận nhiều thập kỷ103.
Một nghiên cứu mới đây do Đại học SurreySurreyAustralia tiến hành đã thấy mức lọt nhôm là 1,5
1,5-3 ppm (part per million) đối với rượu nho, và 9,4
ppm với nước táo chứa trong các thùng nhôm
trong hai năm104.
Nước ngọt không cồn chứa trong can nhôm có
mức nhôm cao hơn 6 lần so với chứa trong
chai105.
Thịt bò nấu trong nồi nhôm làm tăng phân lượng
nhôm của nó lên 38 lần106.
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Nhôm và Tái chế
Khía cạnh hy vọng nhất, và có lẽ gây tranh cãi nhất xung
quanh nhôm là sự thực rằng nhôm có thể được tái chế
vô hạn định – 2/3 lượng nhôm đã từng được sản xuất ra
từ 1886 vẫn còn đang được dùng107!
Điều này không làm thay đổi sự thực rằng giữa 1990 và
2000, đã có 7,1 triệu tấn can nhôm (chỉ riêng can!) bị bỏ
đi – đủ để tái tạo 25 lần đội máy bay thương mại của thế
giới108!
Với giá trị trung bình của sắt vụn 1,28 USD/kg điều này
có nghĩa là 8,236 tỷ USD doanh thu bị mấtmất- chỉ với can
109
nhôm !

Số can nhôm bị bỏ đi ở Hoa Kỳ,
1970 – 2001; tổng = 903 tỷ can
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Nhôm và Tái chế, tiếp…
Tái chế nhôm tiết kiệm 95% năng lượng dùng để sản
xuất nhôm từ bauxite – chủ yếu vì nó cắt đi các quy trình
nung chảy tốn nhiều năng lượng110.
Tái chế cũng làm giảm 95% các khí thải gây hiệu ứng
nhà kính do ngành nhôm tạo ra111.
Nếu giả như 50,7 tỷ can nhôm bị bỏ đi năm 2001 đã
được tái chế, đã có thể tiết kiệm được năng lượng
tương đương với 16 triệu thùng dầu thô – đủ để cấp
năng lượng cho 2,7 triệu gia đình Mỹ, hay cho hơn 1
triệu xe hơi trong một năm112!
Đã cũng có thể ngăn chặn được việc thải ra 75.000 tấn
khí thải dioxide sulfur và oxide nitơ113.

Nhôm và Tái chế, tiếp…
Bottle Bill Resource Guide (một website) tuyên bố rằng
“các Luật Chai (Bottle Bill - quy định thu gom chai) là một
phương pháp đã được thử thách, bền vững để thu gom
chai và can đựng đồ uống để tái chế. Giá trị hoàn lại của
chai, can (thường là 5 hay 10 cent) tạo ra khuyến khích
tiền tệ cho việc trả lại chaichai-can để tái chế114”.
Trong 10 Bang, nơi có “Luật Chai”, khoảng 85% số can
được tái chế, so với khoảng 50% ở 40 Bang còn lại115.
Các Luật Chai nói chung chuyển chi phí dọn rác, tái chế
và vứt bỏ rác từ chính phủ và người đóng thuế sang các
nhà sản xuất và những người tiêu dùng chaichai-can nước
ngọt116.
Thực ra, việc này đặt trách nhiệm lên ngành tạo ra sản
phẩm phế thải trong việc thu dọn và tái chế sản phẩm
đó117.
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Nhôm và Tái chế, tiếp…
Một báo cáo năm 1996 của Nhóm Nghiên cứu Lợi ích
Công, Hoa Kỳ (U.S. Public Interest Research Group) tiết
lộ rằng ngành đồ uống đã tiêu hơn 14 triệu USD giữa
1989 và 1994 để ngăn mọi nỗ lực thông qua luật chai
quốc gia, tiêu nhiều hơn những người ủng hộ 30:1118.
Những người chống Luật chai, như được liệt kê trên
trang web Bottle Bill Resource Guide của Viện Tái Chế
Tiêu Dùng (Consumer Recycling Institute), gồm các nhà
sản xuất can nước ngọt, các nhà đóng chai nước ngọt,
các nhà phân phối bia, rượu và liquor và các nhà bán lẻ
tạp phẩm119.
Dự luật 23 của Thượng Viện California,
California, tăng gấp đôi tiền
hoàn vỏ chai ở California, đang được tranh luận và bỏ
phiếu. Một nghiên cứu của Đại học California ước tính
việc thông qua luật này sẽ tăng tỷ lệ tái chế lên 80%
chuyển khoảng hơn 8,058 tấn nhôm từ nơi chôn rác so
với mức chuyển hiện thời ở California120.

Kết luận
Như chúng ta đã thấy, nhôm hầu như tràn khắp
mọi khía cạnh của đời sống và xã hội chúng ta.
Nó ảnh hưởng đến cái và cách chúng ta ăn,
uống, tiêu dùng, đi lại và sống hàng ngày.
Báo cáo này nhằm cho những người tiêu dùng
biết về các quy trình liên quan đến sản xuất
nhôm, và các quy trình này và những tác động
của chúng có thể được ngăn chặn ra sao thông
qua tái chế và tập quán tiêu dùng có trách
nhiệm hơn.
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Kết luận, tiếp…
Vì nhôm có thể được tái chế vô hạn định mà
không bị giảm chất lượng, bỏ phí nó theo cách
chúng ta đang làm tạo ra vô vàn tác động có thể
tránh được, không cần thiết lên trái đất, lên dân
chúng và các cộng đồng sinh vật qua các quy
trình sản xuất nhôm mang tính hủy diệt và tốn
tài nguyên.
Giáo dục công chúng toàn cầu về các tác động
tiêu cực của sản xuất nhôm và những lợi ích
của tái chế và bảo tồn sẽ củng cố một cách có
hệ thống các tập quán tích cực và bền vững về
sử dụng tài nguyên để làm lợi cho toàn hành
tinh.
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