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Giảm thiểu rác thải công nghiệp lớn！
～Đề xuất thích hợp cho sự gia tăng tuổi thọ ắc quy axit-chì～
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SƠ LƯỢC CÔNG TY

Tên công ty Công ty cổ phần ONE STEP
Thành lập Tháng 3 năm 2017
Vốn điều lệ 14 triệu yên
Nhân viên 5 người
Người đại diện Yamaoka Shigehito
Ban giám đốc 3 người
Cổ đông 17 người
Đại lý & Partner 6 công ty
Địa chỉ 3-2-9, Azuchimachi, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka, 541-0052, Japan

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Góp phần vào duy trì môi trường tự nhiên
Góp phần vào duy trì môi trường xã hội
Không làm những hành động xấu hổ với tổ tiên

Tất cả những hành động của ONE STEP sẽ dựa trên tiêu chuẩn mong muốn những đứa trẻ
trong tương lai sẽ có một môi trường sống tốt đẹp hơn.

THÔNG TIN CÔNG TY (1)
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SƠ LƯỢC CÔNG TY
NHIỆM VỤ

Sứ mệnh của chúng tôi là “Đóng góp vào công cuộc giảm thiểu chất thải công nghiệp lớn để bảo vệ môi trường bằng
việc sử dụng công nghệ kỹ thuật của chúng tôi.”
Chúng tôi sẽ nỗ lực thiết lập các hoạt động nâng cao nhận thức như hướng dẫn về bảo dưỡng kéo dài tuổi thọ ắc quy
thông qua các cuộc hội thảo...vv…

NỘI DUNG KINH DOANH

・Các giải pháp về tái chế ắc quy

・Nghiên cứu phát triển, sản xuất thiết bị máy phục hồi ắc quy

・Dịch vụ tái chế ắc quy trong và ngoài nước

・Trường Nhật ngữ (Đang trong quá trình chuẩn bị)

・Dự án kinh doanh giữa Nhật Bản – Việt Nam – Philipines (Đang chuẩn bị)

THÔNG TIN CÔNG TY (2)
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nd THỊ TRƯỜNG PIN TÍCH ĐIỆN

DỊCH VỤ CỦA ONE STEP

QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI/LÀM MỚI

THÀNH TÍCH

THÔNG TIN CÔNG TY



Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển
của ô tô hybrid và xe ô tô điện, pin lithium-ion đã 
cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong thị 
trường pin tích điện

Nhưng theo như biểu đồ có thể thấy thị 
trường pin tích điện axit-chì (hay còn gọi là Ắc
quy axit-chì) cũng không có khuynh hướng giảm 
đi.
※Màu trắng biểu thị cho ắc quy axit chì

TƯƠNG LAI CỦA ẮC QUY CHÌ

7



TƯƠNG LAI CỦA ẮC QUY CHÌ

CÁC LOẠI ẮC QUY VÀ ỨNG DỤNG CHÍNH 
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THIẾT KẾ CỦA ẮC QUY

Tấm bản cực bên trong được thiết kể để sử
dụng trong 10 năm, và vỏ bên ngoài là
khoảng 15 năm. Nếu dung dịch điện phân
không bị rò rỉ và được theo dõi bổ sung đúng
cách sẽ hạn chế sự hư hại. 

TUỔI THỌ THỰC TẾ CỦA ẮC QUY

Tuy nhiên, trái với mong đợi, tuổi thọ thực tế
của ắc quy chì chỉ được 1/3~1/2 thời gian
của nhà sản xuất đưa ra. 

3 YẾU TỐ KHIẾN ẮC QUY HƯ HẠI

1. Bản điện cực bên trong
2. Dung dịch điện phân
3. Vỏ bên ngoài

NGUYÊN NHÂN HƯ HẠI

1. Tấm bản cực bên trong bị hao mòn, vỏ
ngoài bị hư hại, không đủ chất điện phân

2. Sự hao hụt vật liệu hoạt tính của cực (+) 
do chu kỳ sạc/xả (chiếm khoảng 20% 
nguyên nhân hư hại)

3. Sự kết tinh chì và sự tạo thành tinh thể
sunfat màu trắng xám của cực (-) do chu 
kỳ sạc/xả (chiếm 80%)

NHỮNG VẤN ĐỀ KHI SỬ DỤNG ẮC QUY
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rd DỊCH VỤ CỦA ONE STEP

THỊ TRƯỜNG PIN TÍCH ĐIỆN

QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI/LÀM MỚI

THÀNH TÍCH

THÔNG TIN CÔNG TY



GIẢM TẢI TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG

Nếu chu kỳ cho loại bỏ, thay thế ắc quy chì có thể
được kéo dài hơn, thì lượng chất thải bị thải ra sẽ
giảm bớt, và đương nhiên, tải trọng môi trường cũng
sẽ giảm.

GÓP PHẦN GIẢM LƯỢNG KHÍ THẢI CO₂ 

Bằng việc giảm tần suất thay thế ắc quy chì, có thể
giảm được lượng khí thải CO₂ sinh ra trong quá trình
sản xuất ắc quy cũng như trong quá trình sản xuất
vật liệu ắc quy chì. (Tỷ lệ giảm CO₂ = 99,3%)

GIẢM THIỂU CHI PHÍ

Bằng việc sử dụng dịch vụ phục hồi/làm mới ắc quy, 
sẽ giảm được đáng kể các chi phí như chi phí xử lý ắc
quy cũ, mua ắc quy mới…
So với việc mua ắc quy mới, giá phục hồi ắc quy chỉ

bằng 1/3.

Sử dụng hiệu quả việc phục hồi/tái tạo ắc
quy có thể góp phần bảo vệ môi trường và
giảm thiểu chi phí một cách đáng kể.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC PHỤC HỒI ẮC QUY
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SỰ KHÁC BIỆT GIỮA PHỤC HỒI VÀ SỬA CHỮA

Những hư hại do yếu tố vật lý* thì sẽ không thể tiến hành
phục hồi, trường hợp này sẽ phải tiến hành sửa chữa.

PHỤC HỒI ẮC QUY CHÌ

Dù kích thước lớn hay nhỏ chỉ
cần là ắc quy chì thì đều có thể
phục hồi.

Trường hợp được yêu cầu, với bề dày kinh nghiệm và kỹ
thuật về việc sửa chữa chúng tôi vẫn có thể đối ứng.

Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi sẽ chỉ tập
trung vào dịch vụ làm mới các loại ắc quy
lớn như ắc quy xe nâng, trạm phát sóng di 
động, ắc quy dự phòng.

TUY NHIÊN, HIỆN TẠI CHÚNG TÔI CHỈ TẬP TRUNG VÀO DỊCH VỤ PHỤC HỒI/LÀM MỚI ẮC QUY

DỊCH VỤ PHỤC HỒI/LÀM MỚI ẮC QUY CỦA ONE STEP

Hiện ONE STEP cũng đang
nghiên cứu và thử nghiệm
phục hồi pin Lithium, dự
kiến sẽ hỗ trợ vào năm 2021.

* Chi tiết tham khảo trang 14 
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THỜI GIAN TIẾN HÀNH PHỤC HỒI ĐƯỢC RÚT NGẮN

Với kỹ thuật đặc biệt, chúng tôi có thể phục hồi ắc quy rất nhanh chóng.
Thời gian tiến hành phục hồi chỉ mất từ nửa tới 1 ngày.
Với phương pháp thông thường cả quá trình phục hồi sẽ mất khoảng 1 tới 2 tuần.

MÁY PHỤC HỒI NHỎ VÀ NHẸ NÊN CÓ THỂ TIẾN HÀNH TẠI CHỖ

Hiện nay, việc tái chế ắc quy lớn thường sẽ phải mất một khoản chi phí không nhỏ để
vận chuyển tới các nhà máy để tiến hành phục hồi. Tuy nhiên, do thiết bị của ONE 
STEP có kích thức nhỏ gọn nên có thể xách tay và tiến hành phục hồi ắc quy ngay tại
chỗ.

CẮT GIẢM CHI PHÍ

Với việc tiến hành phục hồi tại chỗ, và thời gian phục hồi nhanh chóng, chi 
phí phục hồi của ONE STEP sẽ thấp hơn nhiều so với các công ty khác.

CHẤT LƯỢNG SAU PHỤC HỒI RẤT TỐT

Có thể phục hồi lại dung lượng tích điện của ắc quy từ hơn* 80%~90% 
(gần như trạng thái mới).

(*) Mức độ phục hồi sẽ có thay đổi tùy vào trạng thái hư hại của ắc quy.

CÔNG NGHÊ PHỤC HỒI MỚI

NHANH GỌN・CHẤT 
LƯỢNG・CHI PHÍ THẤP

CÔNG NGHỆ MỚI CỦA ONE STEP

Đây là công nghệ mà kỹ sư của chúng tôi đã tìm ra sau hơn 35 năm nghiên cứu. 
Hiện chỉ có duy nhất ONE STEP sở hữu công nghệ này. 
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1. Vỏ, thiết bị đầu cuối, bản điện cực bên trong bị hư hại

2. Dung dịch điện phân bên trong bị biến đổi màu (màu nâu sẫm)

3. Khi có một hoặc vài cột pin bị hư hại nặng nề

NHỮNG TRƯỜNG HỢP ẮC QUY DƯỚI ĐÂY 
SẼ KHÔNG THỂ TIẾN HÀNH CÔNG NGHỆ PHỤC HỒI

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG THỂ PHỤC HỒI
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Việc lặp lại lặp lại của quá trình sạc/xả ắc quy sẽ hình thành một lớp màu trắng trên bản điện cực bên trong
(Hiện tượng sunfat hóa), diện tích lớp sunfat hóa sẽ lan rộng dần dần, và sẽ làm ngăn cản dòng điện lưu thông.
→Ắc quy bị suy giảm chất lượng (dòng điện suy giảm, trở nên khó sạc điện vào, khả năng tích điện
giảm sút, trở nên khó xả điện）→ Một khi đã vào quá trình suy yếu tốc độ suy yếu sẽ tiến triển rất
nhanh →  Ắc quy bị hỏng

Quá trình sạc/xả lặp đi lặp lại, hoặc
do không được sạc sẽ dẫn tới việc
hình thành lớp sunfat chì (PbSO4), 

và dần dần sẽ kết tinh lại

HIỆN TƯỢNG SUNFAT HOÁ BẢN CỰC
(Lớp phủ tinh thể cách điện)

MINH HỌA VỀ SỰ SUY GIẢM CỦA ẮC QUY

Sunfat chì (PbSO4)

Chất điện phân

Tấm bản cực Tấm bản cực
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◆Phương pháp phục hồi như thế nào?

Bằng ứng dụng công nghệ tạo xung điện 
(Pulse) đặc biệt tác động vào tấm bản cực 
và lớp sunfat chì, làm chúng bị hoạt hoá, 
phân rã.

Ngoài ra, đồng thời trong quá trình làm 
phân rã lớp sunfat chì sẽ tiến hành kích 
hoạt lại bản điện cực và khôi phục lại dung 
lượng ắc quy.

TUY NHIÊN, VỚI PHƯƠNG PHÁP 
PHỤC HỒI HIỆN TẠI, PHẢI CẦN 
ĐẾN VÀI NGÀY ĐỂ PHỤC HỒI

MINH HỌA PHƯƠNG PHÁP PHỤC HỒI

Hiện tượng sunfat chì

Sunfat chì

Chất điện phân

Chất điện phân

Tấm bản cực Tấm bản cực

Tấm bản cực Tấm bản cực

Pulse
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Theo như luận văn của Tiến sĩ Cooper (Hoa Kỳ) được
công bố năm 2000, ắc quy chì có điểm cộng hưởng ở
2~6MHz, và phương pháp phục hồi ắc quy của chúng
tôi đã sử dụng chính xác hiện tượng cộng hưởng này
(bằng viêc sử dụng công nghệ xung điện áp mới đặc biệt
của ONE STEP đặt vào bản điện cực), chúng tôi đã có thể
tiến hành loại bỏ lớp sunfat hóa trên bề mặt bản điện cực
& đồng thời nạp điện một cách NHANH CHÓNG và HIỆU
QUẢ NHẤT.
※Rất xin lỗi vì lý do bản quyền nên chúng tôi không thể giải thích chi tiết.

Với phương pháp này, so với thiết bị phục hồi của công ty
khác đã mang lại hiệu quả tốc độ phục hồi ấn tượng
(từ vài ngày xuống còn vài giờ), tiết kiệm điện năng và
đồng thời tái tạo được các sản phẩm hư hại nặng (như
điện áp giảm xuống vài V, điện trở tăng tới hơn 100 lần).

SƠ LƯỢC NGUYÊN LÝ CÔNG NGHỆ PHỤC HỒI MỚI CỦA ONE STEP
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◆TỔNG QUAN

・Kích thước：W35cm×H11.5cm×D29cm
(thêm phần đế cao su ở đáy thì H = 14.5cm)

・Khối lượng：Khoảng 8㎏
・Phương pháp phục hồi：Xung điện áp
・Áp dụng cho ắc quy：12V～48V (Xe máy～xe
nâng điện), loại mở (có thể mở và đóng nắp)
※ Ắc quy 12V × 4 chiếc＝Có thể tiến hành

phục hồi đồng thời.

HÌNH ẢNH MÁY PHỤC HỒI ẮC QUY CỦA ONE STEP

18



th

QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI/LÀM MỚI

THỊ TRƯỜNG PIN TÍCH ĐIỆN

THÀNH TÍCH

THÔNG TIN CÔNG TY

DỊCH VỤ CỦA ONE STEP



KHÁCH 
HÀNG

HÌNH DUNG TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI THÔNG THƯỜNG (1)

CÔNG TY 
PHỤC HỒI

1）Đi thu lại ắc quy

2）Tháo gỡ ắc quy

3）Cho ắc
quy lên xe

4）Vận chuyển về xưởng

5）Đo dữ liệu khi ắc quy nhập kho

6）Kiếm tra xả điện

7）Đo dữ liệu sau khi đã sạc/xả điện
20



HÌNH DUNG TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI THÔNG THƯỜNG (2)

10）Tháo rời từng pin8）Phục hồi

11）Thay pin hỏng và hàn lại

9）Đo dữ liệu sau khi đã
sạc/xả điện

12）Sạc điện

13）Kiểm tra xả điện lần cuối

Thời gian xả điện
4 giờ

Y
E
S

Chuẩn bị
xuất kho

NO
Trở về 8) or 11）

14）Xem xét cho xuất kho

21



HÌNH DUNG TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI THÔNG THƯỜNG (3)

KHÁCH 
HÀNG CÔNG TY 

PHỤC HỒI

16）Vận chuyển ắc quy

17）Lắp ráp ắc quy

Kiếm tra hoạt động

Kết thúc

15）Chất ắc quy lên xe

18）Quay về xưởng

22



2）Kiếm tra và đo
dữ liệu trước khi
phục hồi

3）Lắp ráp thiết bị
máy và tiến hành
phục hồi

4）Kiểm tra
và đo dữ liệu
sau khi phục
hồi

5）Trích xuất dữ
liệu và kiểm tra
hoạt động.

QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI CỦA ONE STEP

ONE
STEP

KHÁCH
HÀNG

1）Tới chỗ khác hàng

6）Trở về
công ty

23



PHƯƠNG PHÁP
THÔNG THƯỜNG

CẢ QUÁ TRÌNH: 18 CÔNG ĐOẠN
THỜI GIAN TIẾN HÀNH: 
7 ~ 14 NGÀY

ONE STEP CO.,LTD.

CẢ QUÁ TRÌNH: 6 CÔNG ĐOẠN
THỜI GIAN TIẾN HÀNH: 
1/2 ~ 1 NGÀY

56%

KHÁC

TỔNG HỢP & SO SÁNH

24
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THÀNH TÍCH

THỊ TRƯỜNG PIN TÍCH ĐIỆN

QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI/LÀM MỚI

THÔNG TIN CÔNG TY

DỊCH VỤ CỦA ONE STEP



◆TRONG NƯỚC
・Hệ thống ắc quy trong trạm phát sóng di động của một công ty viễn thông
lớn.
・Xe nâng điện trong các nhà xưởng, trung tâm phân phối của các công ty vận
chuyển, công ty sản xuất thực phẩm lớn và các công ty có quy mô vừa và nhỏ
khác.
・Các loại xe đặc thù trong sân gôn như xe golf… tất cả khoảng trên 35 công ty.

◆NƯỚC NGOÀI

Ắc quy của xe máy điện tại Việt Nam, xe đầu kéo tại
Philipines, xe khách tại Hồng Kong.

※Vì lý do bảo mật, nên chúng tôi không thể nêu cụ thể tên các khách hàng.

CÁC DỰ ÁN THÀNH CÔNG
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ẮC QUY XE NÂNG DÙNG TRONG CÔNG TY THỰC PHẨM (2 ngày)

(Do giới hạn thời gian nên chia làm 2 ngày)
Ắc quy trong tình trạng đã được sử dụng khoảng 3 năm, trong quá trình sử dụng
chưa có vấn đề, và sắp vào giai đoạn bị suy giảm.

◆ Ngày thứ nhất
Kiểm tra số liệu trước khi tiến hành
Sau 3 tiếng tiến hành phục hồi

→Điện áp tăng, điện trở giảm xuống
◆ Ngày thứ hai
➢ Số liệu trước khi tiến hành
Điện áp tăng hơn nữa so với lần trước, điện trở vẫn thấp hơn.
Từ đó chứng minh rằng khi dòng điện và điện áp lắng xuống thì sẽ cho ra số liệu
chuẩn xác hơn. 
➢ Số liệu sau khi tiến hành
So với trước khi phục hồi, ắc quy đã được cải thiện, tuy rằng không thấy được
sự cải thiện rõ rệt ở số liệu, nhưng với dữ liệu ở trên có thể thấy rằng ắc quy có
thể cải thiện hơn nữa sau vài ngày.
Ngoài ra, dung lượng tích điện của ắc quy cũng tăng đáng kể.

DỰ ÁN (1)

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH CHO TRƯỜNG HỢP PHỤC HỒI LÝ TƯỞNG
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VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH CHO TRƯỜNG HỢP PHỤC HỒI ĐẶC BIỆT
PHỤC HỒI + BỔ SUNG DUNG DỊCH ĐIỆN PHÂN

ẮC QUY XE NÂNG DÙNG TRONG KHO LÚA GẠO (6H)

Theo như dữ liệu kiểm tra, giá trị điện trở của cột pin số
③⑧⑰ cao bất thường.

◆ Sau 2h tiến hành phục hồi
→Có thể thấy được cải thiện khá tốt
◆ Sau 4h phục hồi
→Giá trị điện trở của tất cả các cột pin đã giảm xuống
dưới 1.

➢ Dung dịch điện phân không đủ, sau khi tiến hành
bổ sung 30l đã được cải thiện hơn. Theo như bảng
bên trái, có thể thấy được với công nghệ phục hồi
của chúng tôi, cột pin suy giảm nặng nề cũng đã
cải thiện tốt hơn.

DỰ ÁN (2)
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VÍ DỤ CHO TRƯỜNG HỢP KHÔNG THỂ PHỤC HỒI

ẮC QUY XE NÂNG TRONG NHÀ KHO TỔNG HỢP
・Thời gian sử dụng sau khi thay ắc quy không rõ
・Là ắc quy cũ đã qua sử dụng
・Sau khi tiến hành thử phục hồi lần 1 có vẻ được cải
thiện, lần 2 cố gắng tiến hành phục hồi và sạc .
→Tuy nhiên kết quả thu được không được như mong
muốn

Theo bảng bên trái
◆9AM tiến hành đo số liệu
→Sạc điện cho cột pin ⑲ (Có giá trị điện trở cao nhất)
◆Tiến hành phục hồi 2h
→Tập trung phục hồi cho⑭～⑲
➡Sạc điện thêm cho cột pin ⑲ 1h→Không tốt hơn

DỰ ÁN (3)
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PHỤC HỒI ẮC QUY XE 
NÂNG ĐIỆN TOYOTA

PHỤC HỒI ẮC QUY CỦA XE Ô TÔ

PHỤC HỒI ẮC QUY XE NÂNG ĐIỆN 24V

MỘT SỐ DỰ ÁN KHÁC
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KHÔNG THỂ PHỤC HỒI

Tùy vào tình trạng của ắc quy, sẽ có
những ắc quy không thể phục hồi.

CHẤT LƯỢNG SAU PHỤC HỒI KHÔNG CHẮC CHẮN

Trường hợp, ắc quy sau phục hồi, 
theo tính toán nếu ONE STEP nếu

không thể đảm bảo về chất lượng ở 
một thời gian nhất định.

KHÔNG CÓ CẢI THIỆN

Trường hợp ắc quy sau khi phục hồi
không có sự cải thiện về chất lượng
so với trước khi tiến hành.

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀY 
ONE STEP HOÀN TOÀN 

KHÔNG THU PHÍ DỊCH VỤ

NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG THU PHÍ
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THANKS

CONTACT US


