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XU HƢỚNG ĐỐT CHẤT THẢI PHÁT ĐIỆN 

  ************************** 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 

Là một nước đang phát triển, trong thời đại toàn cầu hóa và phát triển công 

nghệ vượt bậc trên thế giới hiện nay, Việt Nam muốn tiến đến phát triển bền vữ

ể chỉ chú trọng phát triển kinh tế ải tính đến các giả

ội và bảo vệ môi trường.  

Xét riêng vấn đề bảo vệ môi trường, như nhiều nước đang phát triển khác, 

Việt Nam chú trọng trước hết đến các vấn đề về nước, nước thải rồi mới đến rác 

thải. Về rác thải, nước ta chỉ thực sự đẩy mạnh quan tâm từ thập niên 70 - 80 của 

thế kỷ trướ ản lý chất thải rắn (đượ ản lý quan 

tâm tập trung chủ yế ử ại chất thả ừ 

hoạt động sinh hoạt của con người (chất thải rắn sinh hoạt). Chính vì vậy, mô hình 

thu gom, xử lý khi đó cũng mới chỉ ở mức độ đơn giản. Đơn vị chị

ệm quản lý, thu gom, vận chuyể ử lý chất thải rắn được giao cho một 

đơn vị công ích trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉ ố với đơn vị chị

nhiệm vệ sinh đường phố ọ ải từ ạt động sinh hoạt 

của người dân khu vực đô thị. Chất thải sau đó được tập kết và đổ thải tại nơi quy 

định.  

Trong giai đoạn tiế ớ  trình công nghiệ , hiện đại hóa 

đất nướ ế bắt đầu được Nhà nước ưu tiên phát triể ạt 

động công nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi và các ngành du lịch, dịch vụ theo đó 

cũng phát triển mạnh và là nguyên nhân phát sinh lượng chất thả ớn. Đi 

kèm vớ ề khối lượ ức tạp, sự nguy hại về tính chấ

ản lý chất thải rắn ầ ản lý chất thải rắn sinh 

hoạt ồm vấn đề quản lý chất thải rắn công nghiệp, xây dựng, y tế, 

nông nghiệ ể ỏ ản lý chất thải rắn ển 

tương ứng về cơ chế ậ ồn lực.  

Nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tế đặ ản lý chất thải rắn 

được điều chỉnh bằng một hệ thống các chính sách, văn bản quy phạ ật 

quy đị ết. Song song đó, hệ thống tổ chức quản lý chất thải rắn bắt đầ

ển vớ ắc tương đối cụ thể; căn cứ theo chức năng 

quả ệm vụ đượ ộ ệm quản lý 

chất thải rắn ủ .  

Cho đến nay, hoạt động quản lý chất thải rắn không chỉ tậ

ập kết chất thải rắn sinh hoạt đô thị đến nơi đổ thải theo quy đị

ản lý chất thải rắn hiệ ở rộng hơn, bao gồm từ hoạt động thu 
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gom, vận chuyển, trung chuyể ử lý chất thải rắn hợp vệ sinh, đảm bảo các 

Quy chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn Việt Nam đặt ra; không những đối với chất 

thải rắn sinh hoạt đô thị ối với chất thải rắn công nghiệp, chất 

thải rắn từ hoạt động sản xuất nông nghiệ chất thải rắn y tế.  

Tuy nhiên, vài năm gần đây, công tác quả chất thải rắn tại Việt Nam đang 

gặp phải không ít những khó khăn khi lượng chất thải nói chung và chất thải nguy 

hại phát sinh ngày càng nhiều về lượng và đa dạng về loại. Phương pháp chủ yếu 

để chất thải rắn vẫn là chôn lấp, một giải pháp chẳng nhữ

nguyên đất, “tà ảnh hưởng xấu đến môi trường nước mặt, 

nước ngầm, đất và không khí ở khu vự .  

Hiện nay trên thế giới công nghệ đốt chất thải đã ngày càng được áp dụng 

rộng rãi do có một số ưu điểm nổi bật so với các công nghệ khác như có thể giảm 

được 90-95% thể tích và khối lượng chất thải, có thể tận dụng nhiệt, tiết kiệm được 

diện tích so với biện pháp chôn lấp, giảm thiểu ô nhiễm nước, mùi hôi, giảm phát 

thải khí nhà kính so với biện pháp chôn lấp ... .Tại Việt Nam, vấn đề đốt chất thải 

cũng đang được quan tâm do khối lượng chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy 

hại, chất thải sinh hoạt ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó biện pháp xử lý rác đang 

tồn tại (chôn lấp) ngày càng biểu hiện các nhược điểm rất khó giải quyết. 

, bao gồm : 

-

. 

- . 

- . 
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II. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH ĐỐT CHẤT THẢI PHÁT ĐIỆN TRÊN THẾ 

GIỚI: 

1. Xu hƣớng chung về tình hình đốt chất thải kết hợp phát điện trên thế 

giới: 

Thiêu đốt là công nghệ được áp dụng rộng rãi để xử lý chất thải công nghiệp, 

đặc biệt là chất thải nguy hại (Brunner, 1994). 

Sự thiêu hủy rác thải đô thị được tồn tại ở Châu Âu từ những năm 1930 nhằm 

mục đích chính là để làm giảm đi khối lượng và thể tích rác thải. Hiện nay các nhà 

máy thiêu hủy rác hiện đại có thể giảm 90% khối lượng chất thải rắn, như vậy thời 

gian sử dụng của bãi chôn lấp chất thải sẽ tăng lên 10 lần. 

Bảng dưới đây trình bày về tình hình thiêu hủy rác đô thị ở một số nước phát 

triển. 

Bảng 1 :  Tình hình thiêu hủy rác đô thị ở một số nƣớc phát triển 

Quốc gia 

Lƣợng rác thải 

đƣợc thiêu hủy 

(%) 

Dân số  

(Triệu người) 
Số nhà máy 

xử lý rác 

Số lƣợng 

(Triệu tấn/năm) 

Nhật Bản 72 123 1893 32.0 

Đan Mạch 65 5 36 1.7 

Thụy Điển 55 9 23 1.8 

Pháp 42 56 170 7.6 

Hà Lan 40 15 12 2.8 

Đức 30 61 47 9.2 

Ý 18 58 94 2.7 

Mỹ 16 248 168 28.6 

Anh 7 57 30 2.5 

Tây Ban Nha 7 38 22 0.7 

Bồ Đào Nha Không rõ 23 17 1.7 

Nguồn: ENTEC tổng hợp từ tài liệu 

Tại nhiều nước Châu Âu do quỹ đất hạn hẹp, cần phải bảo vệ tầng nước ngầm 

nghiêm ngặt, nên lượng chất thải rắn được xử lý bằng phương pháp đốt chiếm ưu 

thế: ở Đức tới trên 60% chất thải rắn được đốt, ở Đan Mạch chất thải rắn được đốt 

gần 100% (đốt có thu hồi năng lượng). 

Trái ngược với các nước Châu Âu thì ở Mỹ lượng chất thải đem đốt chỉ chiếm 

khoảng 20% tổng lượng chất thải phát sinh, phần lớn còn lại chủ yếu được xử lý 

bằng phương pháp chôn lấp thông thường hoặc đưa xuống các giếng sâu. Tuy nhiên 

với tỉ lệ 20% (tương đương 4 triệu tấn/năm) tổng lượng chất thải rắn ở Mỹ được 
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đem đốt thì cũng đã lớn hơn nhiều so với nhiều nước Châu Âu cộng lại. Lượng chất 

thải nguy hại phát sinh trung bình hàng năm tại một số nước Châu Âu và Mỹ được 

trình bày trong bảng 2. 

Bảng 2. Lƣợng chất thải nguy hại phát sinh trung bình hàng năm                                  

tại một số nƣớc Châu Âu và Mỹ. 

STT Nƣớc Lƣợng chất thải (tấn/năm) Dân số (người) 

1 Áo 300.000 7.600.000 

2 Đan Mạch 100.000 5.100.000 

3 Phần Lan 71.000 4.800.000 

4 Pháp 380.000 55.000.000 

5 Hà Lan 1.000.000 15.000.000 

6 Na Uy 120.000 4.100.000 

7 Thụy Điển 480.000 8.500.000 

8 Mỹ 200.000.000 225.000.000 

9 Tây Đức 30.000.000 62.000.000 

 

Các công nghệ xử lý chất thải rắn được áp dụng tại một số nước trên thế giới 

được trình bày trong bảng sau.   

Bảng 3. Mức độ áp dụng các phƣơng pháp xử lý chất thải rắn                             

tại một số nƣớc trên thế giới. 

Stt Tên nƣớc 
Lƣợng rác 

(ngàn tấn/năm) 

Biện pháp xử lý (% khối lượng) 

Đốt Chôn 
Chế biến 

phân rác 
Tái chế 

01 Áo 2.800 11 65 18 6 

02 Bỉ 3.500 54 43 0 3 

03 Canađa 16.000 8 80 2 10 

04 Đan Mạch 2.600 48 29 4 19 

05 Phần Lan 2.500 2 83 0 15 

06 Pháp 20.000 42 54 10 3 

07 Đức 25.000 36 46 2 16 

08 Hy Lạp 3.150 0 100 0 0 

09 Ai Len 1.100 0 97 0 3 

10 Ý 17.500 16 74 7 3 

11 Nhật 50.000 75 20 5 * 
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Stt Tên nƣớc 
Lƣợng rác 

(ngàn tấn/năm) 

Biện pháp xử lý (% khối lượng) 

Đốt Chôn 
Chế biến 

phân rác 
Tái chế 

12 Luxembure 180 75 22 1 2 

13 Hà Lan 7.700 35 45 5 16 

14 Na Uy 2.000 22 67 5 7 

15 Bồ Đào Nha 2.650 0 85 15 0 

16 Tây Ban 

Nha 

13.300 6 65 17 13 

17 Thụy Điển 3.200 47 34 3 16 

18 Thụy Sỹ 3.700 59 12 7 22 

19 Anh 30.000 8 90 0 2 

20 Mỹ 177.500 16 67 2 15 

Ghi chú: * Lượng rác đô thị tại Nhật Bản được tính sau khi loại trừ phần tái chế.  

Lò đốt chất thải nói chung có rất nhiều loại, mỗi loại lò đốt có một công nghệ 

đốt khác nhau, dựa vào đặc tính công nghệ đốt, nguyên lý hoạt động của từng loại 

lò đốt có thể phân thành các dạng lò đốt chất thải thông dụng như sau: 

-  Lò đốt hở thủ công (Open Burning) 

-  Lò đốt một cấp (Single-Chamber Incinerators) 
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-  Lò đốt nhiều cấp (Multiple-Chamber Incinerators) 

 

 

-  Lò đốt thùng quay (Rotary kiln incinerators) 
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-  Lò đốt tầng sôi (Fluid Bed Incinerators) 
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-  Lò đốt nhiều tầng (Multiple Hearth Incinerators) 

 

 

-  Lò đốt chất thải lỏng (Liquid – Waste Incinerators) 
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-  Lò đốt nhiệt phân tĩnh có kiểm soát không khí (Pyrolysis And Controlled Air 

Incinerators) 
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-  Một số lò đốt khác. 

Nhiệt được sản xuất bởi một lò đốt có thể được sử dụng để tạo ra hơi nước mà 

sau đó có thể được sử dụng cho một tuabin để sản xuất điện. Số lượng điển hình 

của năng lượng ròng có thể được sản xuất từ mỗi tấn rác thải đô thị là khoảng 2/3 

MWh điện và 2 MWh sưởi ấm. Như vậy, đốt khoảng 600 tấn chất thải mỗi ngày sẽ 

sản xuất khoảng 400 MWh điện năng mỗi ngày (17 MW năng lượng điện liên tục 

trong 24 giờ) và 1200 MWh năng lượng sưởi ấm mỗi ngày. 

 

2. Tình hình đốt chất thải kết hợp phát điện tại một số quốc gia: 

2.1. Đốt chất thải kết hợp phát điện tại Mỹ: 

Các lò đốt rác đầu tiên của Mỹ được xây dựng vào năm 1885 trên đảo Thống 

đốc New York, New York. Thuật ngữ “Waste-to-Energy” (WtE) (chuyển hóa chất 

thải thành năng lượng) chính thức được giới học giả quan tâm và công nhận khi 

Hội đồng Nghiên cứu và Công nghệ Chuyển hóa Chất thải thành Năng lượng 

(Waste-To-Energy Research and Technology Council WTERT) được thành lập tại 

Đại học Columbia, New York, Hoa Kỳ từ năm 2003. Năm 2006, giải thưởng Công 

nghiệp WTERT được trao tặng lần đầu tiên cho các công ty/tổ chức có đóng góp 

tích cực nhất cho công nghệ và giải pháp WtE. Các tiêu chí được xem xét gồm: 

lượng năng lượng phục hồi được (kWh điện + kWh nhiệt/tấn chất thải); tỷ lệ bổ 

sung nhiên liệu “mồi” trên tổng lượng chất thải đầu vào và khả năng tái chế cũng 

như sự chấp nhận của cộng đồng đối với lượng tro, xỉ sinh ra cuối cùng. (Nickolas 

J. Themelis, 2007).  

2.2. Đốt chất thải kết hợp phát điện tại Châu Âu 

Đan Mạch và Thụy Điển sử dụng năng lượng tạo ra từ việc tiêu huỷ chất thải 

trong hơn một thế kỷ, trong quá trình địa hóa, nhiệt và năng lượng hỗ trợ cho sưởi 

ấm. Năm 2005, tiêu huỷ chất thải sản xuất tạo ra 4,8% lượng tiêu thụ điện và 13,7% 

tổng tiêu thụ nội địa nhiệt ở Đan Mạch. Một số nước châu Âu khác chủ yếu dựa 

vào đốt để xử lý rác thải đô thị, đặc biệt là Luxembourg , Hà Lan, Đức và Pháp. 

Các lò đốt rác đầu tiên cho xử lý chất thải đã được xây dựng ở Nottingham bởi 

Manlove, Alliott & Co Ltd vào năm 1874 với một thiết kế bằng sáng chế của Albert 

Fryer . Cơ sở đầu tiên ở Cộng hòa Séc được xây dựng vào năm 1905 tại Brno. 

2.3. Đốt chất thải kết hợp phát điện tại Nhật Bản 

Đốt chất thải đặc biệt phổ biến ở Nhật Bản, nơi đất đai là một nguồn tài 

nguyên khan hiếm. Nhật Bản là nước có tỷ lệ rác thải đượ ằng các phương 

pháp đốt cao nhất thế giới, khoảng 68 triệu tấn/năm với hơn 1200 nhà máy. Riêng 

lĩnh vực WtE, tính đến năm 2009, nước Nhật có 304 nhà máy với tổng công suất 

phát điện 1673 MWh/năm. (Bộ Môi trường Nhật Bản, 2012). 
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Công nghệ WtE chính là công nghệ ố ữ) với khả năng tiếp 

nhận lượng rác đầu vào linh động, các nhà cung cấ

ốt thùng quay 

(rotary kiln) với nhà cung cấp Tsukishima Kikai. 

Tuy nhiên, một số ốt sử dụng các công nghệ mới và tiên tiến hơn, chẳng 

hạn công nghệ nấu chảy trực tiếp với nhà cung cấp JFE Engineering, Nippon 

Steel; công nghệ hóa lỏng của Ebara, chọn lọc nhiệt và khí hóa. Các công nghệ 

này ngoài việc phát thải bằng hoặc ít hơn so với các công nghệ WtE truyền thống, 

các “sản phẩm” tro xỉ nóng chảy có thể tận dụng làm vật liệu xây dựng. (Nickolas 

J. Themelis, 2007). 

Một số công nghệ, chẳng hạ ốt tầng sôi có thể dùng để đốt bùn thải từ

ớc thải sinh hoạt, tuy nhiên chi phí đầu tư rất đắt đỏ. 

2.4. Đốt chất thải kết hợp phát điện tại Trung Quốc 

Đại học Zhejiang là nơi đầu tiên nghiên cứu về công nghệ WtE tại Trung 

Quốc. Giáo sư Cen Kefa và các cộng sự tạ ể ốt tầng sôi 

tuần hoàn (circulating fluidized bed CFB) được ứng dụng trong một số nhà máy 

WtE ở Trung Quốc.  

Tổng lượng rác thải đượ ệt ở Trung Quốc vào khoảng 4 triệu 

tấn/năm tại khoảng 50 nhà máy. Trong đó, 4100 tấn/ngày đượ ằng công 

nghệ ữ cung cấp bởi các nhà thầu Châu Âu (Martin, Alstom và Keppel 

Seghers), Nhật Bản (JFE Engineering), một số thiết kế và chế tạo trong nước. 

(Nickolas J. Themelis, 2007. 

Tổng công suất lắp đặt củ ốt tầng sôi tuần hoàn do Đại học Zhejiang 

nghiên cứu khoảng 7000 tấn/ngày. Tuy nhiên, do nhiệt lượng rác thải ở Trung 

Quốc khá thấp, khoả ải được mồi thêm than 

đá để đảm bả . (Nickolas J. Themelis, 2007) 

2.5. Đốt chất thải kết hợp phát điện tại Singapore 

Mỗi ngày Singapore thải ra khoảng 16.000 tấn rác. Rác ở Singapore được phân 

loại tại nguồn, vì vậy khoảng 56% khối lượng rác thải ra mỗi ngày (khoảng 9.000 

tấn) được quay lại các nhà máy để tái chế. Khoảng 41% (7.000 tấn) được đưa vào 

04 nhà máy đốt rác thải phát điện đủ cung cấp 3% tổng nhu cầu điện của Singapore. 

Cuối cùng, khoảng 1.500 tấn tro cùng với 500 tấn rác không thể đốt được vận 

chuyển bằng sà lan tới bãi chôn lấp Semakau Landfill. 
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3. Xu hƣớng công nghệ đốt chất thải kết hợp phát điện trên thế giới. 

Xử lý rác thải chủ yếu có 3 phương thức: chôn lấp, ủ phân và đốt phát điện. So 

sánh ba phương thức, nhận thấy phương pháp đốt thải phát điện vô hại, ưu thế về 

giảm ô nhiễm môi trường, do đó phương thức này trở thành lựa chọn hàng đầu của 

các nước có nguồn đất đai và năng lượng hạn hẹp. Tại Tây Âu và Nhật Bản, rác 

thải sinh hoạt đô thị cơ bản được xử lý bằng phương thức đốt. Tại Trung Quốc, 

phương hướng chủ đạo trong phát triển ngành công nghiệp xử lý rác thải sinh hoạt 

là chuyển từ chôn lấp sang đốt phát điện. 

3.1.  Ở Bắc Mỹ: 

Với sự gia tăng số lượng các bãi chôn lấp, giảm giá chôn lấp, giảm giá điện thì 

công nghệ đốt chất thải phát điện không thể cạnh tranh giá thành với công nghệ 

chôn lấp. 

Để khuyến khích công nghệ đốt chất thải phát điện các quốc gia đã áp dụng 

các chính sách thuế ưu đãi. Chính phủ Mỹ đã bãi bỏ các khoản thuế cho các nhà 

máy đốt chất thải phát điện từ năm 2004. 

3.2. Ở Châu Âu: 

Ở châu Âu, với các lệnh cấm chôn lấp chất thải không qua xử lý, các lò đốt rác 

đã được xây dựng nhiều hơn trong thập kỷ qua. Gần đây, một số chính quyền thành 

phố đã bắt đầu quá trình ký kết hợp đồng cho việc xây dựng và hoạt động của lò 

đốt CTR. Tại châu Âu, điện tạo ra từ chất thải được coi là từ một nguồn năng lượng 

tái tạo (RES) và do đó đủ điều kiện cho các khoản ưu đãi thuế nếu tư nhân điều 

hành. Ngoài ra, một số lò đốt ở châu Âu được trang bị thu hồi chất thải, cho phép 

tái sử dụng các vật liệu kim loại màu được tìm thấy trong các bãi chôn lấp.  

3.3. Ở Trung Quốc: 

Đốt rác phát điện trở thành xu thế mới tại Trung Quốc. Do nền kinh tế phát 

triển nhanh chóng và tốc độ đô thị hóa cao, mỗi năm Trung Quốc thải ra 250 triệu 

tấn rác. Rác thải sinh hoạt một mặt đang tạo áp lực rất lớn đối với môi trường và sự 

phát triển của đô thị, mặt khác lại là nguồn tài nguyên đem lại lợi ích kinh tế to lớn. 

Việc khai thác để biến rác thải trở thành kho báu cũng trở thành bộ phận cấu thành 

quan trọng của ngành công nghiệp bảo vệ môi trường. 

Công tác xử lý đốt rác thải đô thị của Trung Quốc phát triển khá nhanh, khả 

năng xử lý đốt rác thải của năm 2011 tăng gấp 33 lần so với năm 2000, đạt 940 

tấn/ngày. Đến cuối năm 2012, có 142 nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện đã 

được xây dựng và đưa vào vận hành hoạt động, tổng quy mô xử lý là 124 nghìn tấn, 

tổng công suất lắp đặt khoảng 2.600 MW. Phát điện nhờ rác thải tại Trung Quốc có 
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bước khởi đầu khá muộn. Nhà máy phát điện nhờ rác thải đầu tiên được đưa vào 

vận hành năm 1987, thiết bị kỹ thuật chủ yếu đều nhập từ nước ngoài. 

Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng từ thiết bị lò đốt nhập khẩu đến lò chế tạo 

trong nước rồi đến lò hơi tầng sôi tuần hoàn đã khiến cho ngành công nghiệp phát 

điện nhờ rác thải tại Trung Quốc đi từ không đến có, đồng thời đạt được sự phát 

triển nhanh chóng. Hiện tại, số lượng hệ thống thiêu đốt rác thải mới xây tại Trung 

Quốc đã chiếm hơn một nửa của thế giới. Đến năm 2015, khả năng thiêu đốt rác 

thải phát điện trên toàn Trung Quốc có thể đạt 310 nghìn tấn/ngày. 
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III. PHÂN TÍCH XU HƢỚNG NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐỐT CHẤT 

THẢI PHÁT ĐIỆN TRÊN CƠ SỞ SÁNG CHẾ QUỐC TẾ 

1. Tình hình nộp đơn đăng ký sáng chế về công nghệ đốt chất thải phát điện 

theo thời gian: 

Hiện nay, công nghệ đốt chất thải đang được các quốc gia quan tâm vì nó thể 

hiện được những ưu điểm vượt bậc so với phương pháp chôn lấp trước đây. Không 

chỉ quan tâm đến công nghệ xử lý chất thải, việc thu hồi năng lượng từ nguồn thải 

này cũng rất được quan tâm, đặc biệt là việ ồi từ các lò đốt 

chất thả . 

Khi khảo sát lượng sáng chế về công nghệ-thiết bị đốt chất thải phát điện từ 

nguồn CSDL Thomson Innovation, chúng tôi nhận thấy từ đầu thập niên 80, đã có 

sáng chế nộp đơn đăng ký bảo hộ về việc đốt chất thải phát điện, từ đó đến nay có 

khoảng 277 sáng chế đã nộp đơn về vấn đề này. 

 

Nhìn chung, tình hình nộp đơn đăng ký sáng chế về công nghệ, thiết bị đốt 

chất thải phát điện có xu hướng tăng dần theo thời gian. Trong đó, lượng sáng chế 

nôp đơn nhiều và tăng mạnh trong giai đoạn 2000-2012. 

Khi khảo sát lượng sáng chế nộp đơn qua các thập niên, có thể thấy rõ lượng 

gia tăng số lượng sáng chế, cụ thể như sau: 
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 Thập niên 80: 6 sáng chế 

 Thập niên 90: 61 sáng chế 

 Giai đoạn 2000-2009: 93 sáng chế 

 Giai đoạn 2010-2015: 117 sáng chế 

 

 

2. Tình hình nộp đơn đăng ký sáng chế về công nghệ đốt chất thải phát điện 

ở các quốc gia: 

Vào thập niên 80, các quốc gia ban đầu bảo hộ sáng chế về công nghệ-thiết bị 

đốt chất thải phát điện là Mỹ (3 SC), Canada (1 SC), Trung Quốc (1 SC) và Pháp (1 

SC). Trong đó, sáng chế nộp đơn bảo hộ chủ yếu ở Mỹ. 

Thập niên 90, sáng chế về công nghệ và thiết bị đốt chất thải phát điện nộp 

đơn bảo hộ ở 13 quốc gia; trong đó sáng chế nộp đơn chủ yếu ở Nhật. 
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Giai đoạn 2000-2009, sáng chế về công nghệ và thiết bị đốt chất thải phát điện 

nộp đơn bảo hộ ở 15 quốc gia; trong đó sáng chế nộp đơn chủ yếu ở Trung Quốc. 

 

 

Giai đoạn 2010-2015, sáng chế về công nghệ và thiết bị đốt chất thải phát điện 

nộp đơn bảo hộ ở 11 quốc gia; trong đó sáng chế nộp đơn chủ yếu ở Trung Quốc. 

 

Hiện nay, 10 quốc gia nhận đơn bảo hộ nhiều sáng chế nhất: Trung Quốc 

(CN): 113 SC, Nhật (JP): 48 SC, Hàn Quốc (KR): 27SC , Mỹ (US): 16 SC, Úc 

(AU): 7 SC, Pháp (FR): 7 SC, Anh (GB): 6 SC, Canada (CA): 5 SC, Đức (DE): 3 

SC, Tây Ban Nha (ES): 3 SC 
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Số lượng các quốc gia ở khu vực châu Á, châu Âu bảo hộ sáng chế về công 

nghệ, thiết bị đốt chất thải phát điện tương đối ngang nhau, khu vực châu Á có 7 

quốc gia, khu vực châu Âu có 8 quốc gia; bên cạnh đó sáng chế còn được nộp đơn 

bảo hộ ở 3 quốc gia khu vực châu Mỹ và 1 quốc gia ở châu Úc. 

 

Tuy số lượng quốc gia ở khu vực châu Á, châu Âu tương đối ngang nhau 

nhưng xét về số lượng sáng chế thì nhận thấy phần lớn sáng chế tập trung ở khu 

vực châu Á chiếm 78% lượng sáng chế, khu vực châu Âu chỉ chiếm 10% lượng 

sáng chế. 
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3. Tình hình đăng ký sáng chế về công nghệ đốt chất thải phát điện theo 

bảng phân loại sáng chế quốc tế IPC: 

Tuy nội dung các sáng chế đều đề cập đến công nghệ-thiết bị đốt chất thải phát 

điện nhưng khi nộp đơn đăng ký bảo hộ, mỗi sáng chế sẽ có những nội dung đặc 

biệt yêu cầu bảo hộ và từ những nội dung này sẽ được cấp các chỉ số IPC để phân 

loại sáng chế. 

Theo bảng phân loại sáng chế quốc tế IPC, sáng chế về công nghệ-thiết bị đốt 

chất thải phát điện đang tập trung nhiều vào các hướng nghiên cứu sau: 

 Hướng nghiên cứu về thiết kế lò đốt chất thải phát điện chiếm 61% tổng 

lượng sáng chế. 

 Hướng nghiên cứu về phương pháp xử lý chất thải chiếm 23% tổng lượng 

sáng chế. Trong hướng nghiên cứu này, các sáng chế đề cập đến việc phân loại 

chất thải, xử lý sơ bộ chất thải, đốt chất thải, … 

 Hướng nghiên cứu về thiết bị thu hồi nhiệt, chuyển hóa thành điện năng 

chiếm 36% tổng lượng sáng chế. 

4. So sánh hƣớng nghiên cứu của các sáng chế nộp đơn đăng ký bảo hộ về 

công nghệ đốt chất thải phát điện tại một số quốc gia: 

Ở Trung Quốc, Nhật và Mỹ: các sáng chế nộp đơn đăng ký bảo hộ tại đây tập 

trung nhiều vào hướng nghiên cứu thiết kế lò đốt, chiếm hơn 65% tổng lượng sáng 

chế về công nghệ-thiết bị đốt chất thải phát điện nộp đơn bảo hộ tại các  quốc gia 

này. 

Châu Á

78%

Châu Âu

10%

Châu Mỹ

9%

Châu Úc

3%

Tình hình nộp đơn đăng ký sáng chế về công nghệ-

thiết bị đốt chất thải phát điện ở các châu lục



-22- 
 

0% 20% 40% 60% 80%

Hƣớng nghiên cứu về thiết kế lò đốt 

chất thải phát điện 

Hƣớng nghiên cứu về phƣơng pháp xử 

lý chất thải 

Hƣớng nghiên cứu về thiết bị thu hồi 

nhiệt, chuyển hóa thành điện năng 

71%

33%

33%

Tình hình nộp đơn đăng ký sáng chế về công nghệ-
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Ở Hàn Quốc: các sáng chế nộp đơn đăng ký bảo hộ tại đây tập trung nhiều vào 

hướng nghiên cứu thiết kế lò đốt và phương pháp xử lý chất thải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40%

Hƣớng nghiên cứu về thiết kế lò 

đốt chất thải phát điện 

Hƣớng nghiên cứu về phƣơng 

pháp xử lý chất thải 

Hƣớng nghiên cứu về thiết bị thu 

hồi nhiệt, chuyển hóa thành điện 

năng 

30%

30%

11%

Tình hình nộp đơn đăng ký sáng chế về công nghệ-thiết 

bị đốt chất thải phát điện tại Hàn Quốc
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IV. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH ĐỐT CHẤT THẢI PHÁT ĐIỆN TẠI 

VIỆT NAM 

1.    Tình hình phát thải chất thải rắn và chất thải rắn có thể cháy đƣợc tại 

Việt Nam 

1.1. Tình hình phát sinh chất thải rắn không nguy hại: 

-  Chất thải rắn sinh hoạt đô thị, nông thôn: Năm 2015 dân số đô thị là 35 triệu 

người  chiếm 38% dân số cả nước, ước tính đến năm 2020 là 44 triệu người chiếm 

45% dân số cả nước và  năm 2025 là 52 triệu người chiếm 50% dân  số cả nước. 

Chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam vào khoảng 19 triệu tấn/năm, trong đó Chất 

thải rắn sinh hoạt đô thị ước tính khoảng 12,8 triệu tấn/năm. 

-  Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại: Ước tính hàng năm -  Chất thải rắn 

công nghiệp thông thường phát sinh khoảng 6,88 triệu tấn/năm, trong đó -  chất thải 

rắn phát sinh từ các khu công nghệ khoảng 3,2 triệu tấn. Khối lượng chất thải rắn từ 

các khu công nghệ sẽ tăng lên khoảng 6-7,5 triệu tấn vào năm 2015 và 9,0-13,5 

triệu tấn vào năm 2020. 

-  Chất thải trồng trọt :  Hằng năm Việt Nam phát sinh khoảng 60-150 triệu tấn 

sinh khối nông nghiệp, trong đó 40% được sử dụng đáp ứng nhu cầu năng lượng. 

Tổng khối lượng phế thải từ rơm rạ và vỏ trấu tại Việt Nam đạt khoảng 65,9 triệu 

tấn, tổng lượng phế thải từ cây ngô là 4,5 triệu tấn, tổng lượng phế thải từ cây mía 

là 2,8 triệu tấn. 

-  Chất thải phân gia súc, gia cầm: Trong lĩnh vực chăn nuôi, hiện cả nước có 

khoảng 8,5 triệu hộ có chuồng trại quy mô hộ gia đình và khoảng 18 nghìn trang 

trại chăn nuôi tập trung, trong đó số chuồng trại hợp vệ sinh chỉ chiếm khoảng 

10%. Tổng khối lượng chất thải từ hoạt động chăn nuôi khoảng 232,4 triệu tấn; 

trong đó bò đóng góp 39.12%; lợn đóng góp 29.64%; trâu đóng góp 25.09%.  

-  Chất thải nuôi trồng, chế biến thủy sản: Nuôi trồng thủy sản tại Đồng bằng 

sông Cửu Long chiếm trên 70% của toàn quốc, sản lượng trên 2 triệu tấn/năm, v

ạ /năm. Lượng chất thải hữu cơ do 

thức ăn thừa thải ra khoảng trên 2 triệu tấn/năm. 

1.2. Tình hình phát sinh chất thải rắn nguy hại: 

a.    Xử lý chất thải công nghiệp nguy hại:  

Theo Báo cáo quản lý chất thải nguy hại của 35/63 tỉnh (năm 2013),  chất thải 

nguy hại phát sinh toàn quốc là 800.000 tấn/năm. Dự kiến khối lượng phát sinh 

chất thải nguy hại: 1,55 triệu tấn (2015); 2,8 triệu tấn (2020). 39/61 chủ xử lý, chủ 

hành nghề quản lý chất thải nguy hại do Tổng cục Môi trường cấp phép thu gom, 
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xử lý được 190.000 tấn (2013). Các doanh nghiệp do địa phương cấp phép thu gom, 

xử lý ước tính gần 130.000 tấn/năm. 

Tình hình áp dụng công nghệ xử lý chất thải nguy hại tại Việt Nam được trình 

bày trong bảng sau 

TT Tên công nghệ 
Số cơ sở 

áp dụng 

Số mođun 

hệ thống 
Công suất phổ biến 

01 Lò đốt tĩnh 2 cấp 23 28 50-1.000 kg/h 

02 
Đồng xử lý trong lò xi 

măng 
2 2 30 tấn/h 

03 Chôn lấp 2 3 15.000 m
3
 

04 Hóa rắn (bê tông hóa) 19 19 1-5 m
3
/h 

05 Xử lý, tái chế dầu thải 20 20 3-20 tấn/ngày 

06 Xử lý bóng đèn thải 10 10 0.2 tấn/ngày 

07 Xử lý chất thải điện tử 6 6 0.3-5 tấn/ngày 

08 Phá dỡ, tái chế ắcquy thải 9 9 0.5-200 tấn/ngày 

09 Tái chế dung môi 13 13 0.25-1,2 m
3
/h 

10 Xúc rửa thùng phuy 15 15 
60-1.000 

thùng/ngày 

11 Xử lý nước thải 20 23 6-25 m
3
/h 

12 
Tận dụng bùn thải (muối 

kim loại, xỉ kẽm) 
4 10 0.1-1 tấn/h 

13 Lò đốt chất thải y tế 130 130 300-450 kg/ngày 

Nguồn : Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường, 2011 

b.   Xử lý chất thải y tế:  

Trong những năm qua, Bộ Y tế đã nhập 25 lò đốt chất thải y tế ký hiệu Hoval 

(Áo) và lắp đặt cho một số địa phương như Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Quảng 

Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu ... Thành phố Hồ Chí 

Minh cũng đã nhập lò đốt rác y tế từ Áo với công suất 7 tấn/ngày để thiêu hủy toàn 

bộ chất thải rắn y tế sinh ra từ các bệnh viện của thành phố. Sở Khoa học &công 

nghệ TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học 

chế tạo thành công lò đốt chất thải y tế quy mô nhỏ. Một số cơ quan nghiên cứu 

cũng chế tạo lò đốt rác y tế và đã lắp đặt cho một số bệnh viện như: Bệnh viện lao 

tỉnh Tây Ninh, Trung tâm Y tế huyện Tân Châu, Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu 

(Tây Ninh), bệnh viện Hữu Nghị, Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp), Bệnh viện đa khoa 

các tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Vĩnh Long, Quảng Trị, Bình Dương, 

Đắc Lắc ... 
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2.   Cơ sở pháp lý liên quan đến tái chế chất thải, trong đó có tái chế chất thải 

kết hợp thu hồi nhiệt để phát điện: 

Cho đến nay, đã có nhiều văn bản pháp lý liên quan đến công tác bảo vệ môi 

trường được ban hành, trong đó có những điều khoản, nội dung liên quan đến cơ 

chế, chính sách khuyến khích phát triển và nhân rộng mô hình dịch vụ đốt chất thải 

rắn phát điện. Tuy nhiên, có rất ít văn bản ban hành riêng liên quan đến cơ chế, 

chính sách khuyến khích phát triển và nhân rộng mô hình dịch vụ đốt chất thải rắn 

phát điện tại Việt Nam. 

Một số văn bản pháp lý liên quan đến cơ chế, chính sách khuyến khích phát 

triển và nhân rộng mô hình dịch vụ quản lý môi trường nói chung và đốt chất thải 

rắn phát điện nói riêng tại Việt Nam là: 

- Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về 

bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. 

- Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21 tháng 01 năm 2009 về việc tiếp tục đẩy mạnh 

thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về bảo vệ môi trường 

trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Luật Bảo vệ Môi trường số hiệu 55/2014/QH13 được Quốc hội Nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 23/06/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2015. 

- Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ v/v Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ 

về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo 

dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. 

- Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.  

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về Quy hoạch 

bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường 

và kế hoạch bảo vệ môi trường. 

- Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất 

thải và phế liệu. 

- Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ v/v 

phê duyệt chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

- Quyết định số 31/2014/QĐ-TTg ngày 05/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ  

về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam 
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(Theo đó, giá mua điện của các nhà máy phát điện sử dụng chất thải rắn được nâng 

từ mức 4 UScents lên 10,05 UScents/Kwh).  

- Quyết định số 322/QĐ-BXD ngày 06/04/2012 của Bộ Xây dựng về việc công 

bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt (Mức phí 

xử lý rác thải ở công nghệ đốt phát điện là 410.000 đồng/tấn rác (tương đương 

19,23 USD/tấn rác)). 

- Theo Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/07/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét 

đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII), thì Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ 

phát triển năng lượng tái tạo chiếm 9,4% tổng công suất điện cả nước. Trong đó, 

điện gió đạt 1.000 MW (năm 2020), 6.200 MW (năm 2030), điện sinh khối đạt 500 

MW (năm 2020), 2.000 MW (năm 2030), các loại năng lượng khác như địa nhiệt, 

điện sản xuất từ rác thải sinh hoạt, khí sinh học… đạt khoảng 6.000 MW (năm 

2030). 

 

3.   Tình hình ứng dụng thực tế công nghệ đốt chất thải kết hợp phát điện tại 

Việt Nam 

3.1. Đốt chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp phát điện: 

Hiện có tới 85% đô thị từ thị xã trở lên sử dụng phương pháp chôn lấp chất 

thải không hợp vệ sinh. Với 458 bãi chôn lấp chất thải rắn có quy mô trên 1ha chỉ 

có 121 bãi chôn lấp hợp vệ sinh. 

Theo báo cáo, trên cả nước có khoảng 50 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, đa số là 

các lò đốt cỡ nhỏ, công suất xử lý dưới 500kg/giờ. 

Từ khoảng năm 2004, khái niệm và dự án WtE bắt đầu được đưa vào Việt 

Nam. Cho đến nay, đã có một số nhà đầu tư liên hệ với các địa phương để đề xuất 

thực hiện dự án đốt chất thải phát điện như :  

-  Dự án đốt chất thải rắn kết hợp phát điện của Công ty Waste to Energy Pte. 

Ltd. (Singapore). 

-  Dự án đốt chất thải rắn kết hợp phát điện tại TP.HCM, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 

Khu kinh tế Dung Quất của Công ty Fluid Tech (Australia). 

-  Dự án xử lý rác bằng nhiệt phân (Liên doanh giữa Công ty Đại Lâm và 

Entropic Energy Co, Hoa Kỳ). 

-  Dự án đốt chất thải rắn kết hợp phát điện của Công ty Keppel – Singapore đã 

nghiên cứu khả thi cho dự án xây dựng nhà máy đốt rác phát điện công suất 1.000-

2.000 tấn/ngày cho TpHCM. 
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Cho đến nay các dự 

. 

Hiện tại, chỉ có một dự án được tiến hành đó là dự án xây dựng hệ thống xử lý 

chất

. Đây là dự án thí điểm do Tổ chức Phát triển công nghệ công nghiệp và 

năng lượng mới Nhật Bản (NEDO) viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam.

ểm nên công suất chỉ 75 tấn/ngày, định mức phát điện 1.930 kW, 

hoàn thành vào cuối năm 2014.  

Nhà máy xử lý rác Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội có công suất 

200 tấn/ngày với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 270 tỷ đồng. Dự án được xây dựng 

trên diện tích 4,75 ha. Chủ đầu tư của dự án là Công ty Cổ phần đầu tư Thành 

Quang. Nhà máy giai đoạn 1 đã khánh thành 27/08/2015. Trong giai đoạn 2 của dự 

án, Công ty Thành Quang sẽ phối hợp với các đối tác tư vấn có năng lực về kinh 

nghiệm để xúc tiến việc điều chỉnh dây chuyền công nghệ nhà máy nhằm tận dụng 

tối đa lượng nhiệt dư trong quá trình đốt rác để tích hợp bổ sung modul phát điện 

với công suất thiết kế từ 4-5MWh và lưới điện chuyển tải điện quốc gia. 

Công ty CP Môi trường xanh Thái Bình đã đầu tư Nhà máy xử lý rác thải 300 

tấn/ngày và phát điện 5 MW tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình. Lò đốt liên tục, có 3 giai đoạn: sấy khô, đốt cháy, đốt bổ sung. Nhiên 

liệu đốt chính của dự án là chất thải rắn sinh hoạt, nhiên liệu đốt phụ là dầu DO 

dùng khi khởi động và trợ cháy khi nhiệt trị của rác thấp. Trong công nghệ của lò 

đốt Martin, có bộ sấy không khí sử dụng hơi từ bao hơi trước bộ gia nhiệt nhằm sấy 

khô rác. Nhiệt độ trong lò đốt luôn duy trì ở mức ≥ 850
o
C, tận dụng nguồn nhiệt 

này để phát điện.  Nhờ nguồn nhiệt từ lò đốt, lượng nước trong các dàn ống được 

gia nhiệt và xảy ra quá trình chuyển hóa năng lượng từ trạng thái lỏng sang hơi. 

Sản lượng điện tương ứng là 5 MW/ngày. Dự án đã đi vào hoạt động quý III/2014. 

Dự án Xử lý rác thải áp dụng công nghệ cao tại Thanh Hóa của Công ty 

Naanovo Energy Inc. (Canada) đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam chấp thuận 

chủ trương. Dự án sử dụng giải pháp đốt chất thải rắn đô thị, sử dụng công nghệ 

hiện đại biến rác thải thành năng lượng mà Naanovo phát minh, phát triển và triển 

khai có kết quả tại Thụy Điển. Công nghệ này đảm bảo hiệu quả cao, bảo vệ môi 

trường, xử lý triệt để vi trùng lây bệnh trong rác, không gây ô nhiễm nước ngầm 

hoặc nước mặt, đồng thời còn sản xuất ra điện năng phục vụ sinh hoạt. Dự án WTE 

Thanh Hóa được đầu tư 101,6 triệu USD vốn nước ngoài, triển khai trên tổng diện 

tích 25 ha tại xã Đông Nam (huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Nhà máy có thiết 

kế ban đầu 3 modul, mỗi modul có khả năng xử lý 180 tấn rác/ngày. Khi đi vào 

hoạt động, nhà máy có công suất xử lý 540 tấn rác thải/ngày, sản xuất khoảng 127,8 
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triệu KWh điện/năm cùng 306.720 m
3
 nước lọc tinh khiết và 5,68 triệu m

3
 than xỉ. 

Nhà máy sẽ tạo việc làm cho khoảng 155 cán bộ, công nhân viên. Mỗi module của 

Naanovo có thể đốt cháy toàn bộ rác thải tại nhiệt độ trung bình 1.050
o
C, đảm bảo 

phá vỡ hầu hết các chất dễ cháy và các chất chứa kim loại, thải rất ít khí dioxin 

hoặc furan vào môi trường. Dự án được khởi công xây dựng trong tháng 8/2015 và 

dự kiến đi vào vận hành từ tháng 8/2017 theo đúng kế hoạch. 

(2011-2012) cũng thực hiện nghiên cứu khả 

thi cho dự án nhà máy đốt rác thải sinh hoạt và công nghiệp kết hợp phát điện, công 

suất 500 tấn/ngày. Nghiên cứu tiền khả thi cho dự án được tài trợ bởi Bộ Kinh tế, 

Thương mại và Công nghiệp (METI) Nhật Bản, do nhóm nghiên cứu gồm các công 

ty tư vấn, nhà thầu công nghệ và thương mại Nhật Bản thực hiện. Kết quả vẫn gặp 

khó khăn tương tự như với trường hợp của Keppel Seghers. 

, khó khăn, vướng mắc lớn nh

–

hỏi công nghệ cao hiện đại, mắc tiền mà Việt Nam chưa nghiên cứu được. Một 

điểm khó khăn nữa là tính chất và thành phần rác thải của ta khô

–

.  

Một số nhà đầu tư nước ngoài đã chuẩn bị các nghiên cứu khả thi về sử dụng 

rác sinh học đô thị để sản xuất điện, mặc dù vậy chưa có một nhà máy sinh khối 

thương mại nào ở Việt Nam. Chính phủ đang đàm phán với các nhà đầu tư Anh, 

Mỹ để ký một hợp đồng BOT trị giá 106 triệu đôla để xây dựng một nhà máy sinh 

khối tại TP Hồ Chí Minh. Dự án này sẽ xây dựng một nhà máy xử lý 1.500-3.000 

tấn rác mỗi ngày, sản xuất 15MW điện và 480.000 tấn NPK/năm. 

3.2. Đốt chất thải rắn nông nghiệp phát điện: 

a.    Đốt chất thải rắn nông nghiệp phát điện: 

Dự án nhà máy nhiệt điện đốt trấu công suất 2 MW (Giai đoạn 1) và 3,7 MW 

(Giai đoạn 2) tại KCN Trà Nóc 2, TP. Cần Thơ do Công ty Cổ phần Nhiệt điện 

Đình Hải đầu tư. 

b.    Xử lý chất thải phân gia súc, gia cầm:  

Nguồn khí sinh học (biogas) từ bãi rác chôn lấp, phân động vật, phụ phẩm 

nông nghiệp hiện mới chỉ được ứng dụng trong đun nấu. Lý do đây là nguồn phân 

tán, khó sản xuất điện. Ước tính cả nước có chừng 35.000 hầm khí biogas phục vụ 

đun nấu gia đình với sản lượng 500-1.000m
3
 khí/năm cho mỗi hầm. Tiềm năng lý 

thuyết của biogas ở Việt Nam là khoảng 10 tỷ m
3
/năm (1m

3
 khí tương đương 0,5 kg 

dầu). Hiện tại đang có một số thử nghiệm dùng biogas để phát điện. Theo nghiên 
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cứu của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Môi trường, nếu mỗi ngày chạy 1 

máy phát (công suất 1-2kW) trong thời gian 2 tiếng thì cần phải nuôi 20 con lợn. 

Giá thành của khí sinh học ở vào khoảng 6cent/kWh, tương đương 800 đồng. 

Dự án thử nghiệm “Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi ở Việt 

Nam” (giai đoạn 1 từ 2003-2006) do Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn thực hiện cùng hợp tác với Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV). Mục 

tiêu của Chương trình là áp dụng hiệu quả công nghệ khí sinh học trong nước, phát 

triển thị trường khí sinh học, phát triển và bảo vệ môi trường nông thôn thông qua 

việc cung cấp nguồn năng lượng sạch cho các hộ gia đình nông thôn, cải thiện điều 

kiện vệ sinh cộng đồng và sức khoẻ người dân nông thôn, tạo công ăn việc làm cho 

người dân nông thôn và giảm sự phát thải khí nhà kính. Tính đến nay dự án đã xây 

dựng được 88.000 hệ thống khí sinh học so với mục tiêu đặt ra đến năm 2012 là 

166.000 hệ thống. Dự án đã đạt được giải thưởng Quả cầu năng lượng 2006, một 

giải thưởng được biết đến rộng rãi nhất và có uy tính nhất trong lĩnh vực năng 

lượng và môi trường trên thế giới vì sự đóng góp của nó đối với việc giảm thiểu sự 

ấm lên toàn cầu.  

Các dự án khí sinh học quy mô nhỏ đang được phát triển rộng rãi khắp nước 

với hơn 1 triệu cơ sở được xây dựng và vận hành. Tuy nhiên, trong số đó, chỉ có 1 

cơ sơ sản xuất khí sinh học để phát điện ở trại nuôi lợn thuộc Công ty Cổ phần 

Thức ăn chăn nuôi San Miguel ở tỉnh Bình Dương. Cơ sơ này có tổng công suất lắp 

đặt là 17.000 m
3
 (công suất phát điện 2 MW) và được đầu tư bởi Công ty NLTT 

SURE của Philippin. 

 

4.    Định hƣớng ứng dụng công nghệ đốt chất thải kết hợp phát điện tại Việt 

Nam: 

4.1. Các dự án đốt chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp phát điện: 

Công ty TNHH Kobelco Eco-Solution Việt Nam (gọi tắt là “Kobelco”) đang 

tiến hành nghiên cứu khả thi dự án chuyển đổi năng lượng từ rác thải đô thị tại TP. 

HCM để xử lý chất thải rắn đô thị và sản xuất điện năng. Dự án có công suất tối đa 

là 500 tấn chất thải rắn đô thị/ngày để tạo ra 8MW điện. Dự án dự kiến đặt tại Khu 

phức hợp quản lý chất thải rắn Tây Bắc, huyện Củ Chi, TP.HCM.  

Công ty Cổ phần Hitachi Zosen (Hitz) hiện đang tiến hành một dự án năng 

lượng từ rác thải tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm xử lý chất thải rắn đô thị để phát 

điện. Công suất xử lý tối đa của nhà máy là 1.000 tấn chất thải rắn đô thị /ngày để 

tạo ra 16MW điện năng. Dự án dự kiến đặt tại khu phức hợp quản lý chất thải rắn 

Tây Bắc, huyện Củ Chi hoặc Khu phức hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, huyện 

Bình Chánh. 
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Công ty Yachiyo Engineering Co., Ltd đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ 

Môi trường (ENTEC) tiến  hành điều tra thông tin phát sinh chất thải rắn công 

nghiệp tại tỉnh Bình Dương để xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với Dự án 

Chất thải và điện năng  với công suất 500 tấn/ngày tại Bình Dương. 

Tsuneishi Kamtecs Corporation đã phối hợp vơi Trung tâm Công nghệ Môi 

trường (ENTEC) tiến  hành khảo sát về quản lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải 

nguy hại và chất thải y tế tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận (bao gồm 

Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An) để xây dựng dự án đốt 

chất thải rắn phát điện công suất 300 tấn/ngày. 

4.2.  Các dự án đốt chất thải rắn nông nghiệp phát điện: 

 Hiện nay, tại Việt Nam đã và đang triển khai một số dự án xây dựng nhà máy 

điện sinh khối như : 

-  Dự án xây dựng nhà máy điện sinh khối công suất 40MW tại khu Rừng 

Xanh, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ với tổng mức đầu tư 

1.160 tỉ đồng, với sản lượng điện là 331,5 triệu kWh/năm. Nhà máy hoạt động sẽ 

tạo điều kiện cho các hộ gia đình nông thôn bán phế thải hữu cơ nông nghiệp và rác 

thải sinh hoạt nông thôn cho nhà máy như: rơm, rạ, thân cây ngô, sắn, đỗ, lạc hoa, 

cây củi sau khai thác rừng… 

-  Dự án xây dựng nhà máy điện sinh khối công suất 19 MW, cung cấp hơi 

nước 70m
3
/h tại KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước do Tập đoàn Doosan (Hàn Quốc) đầu tư. Dự án có vốn đầu tư  70 triệu 

USD. Nguyên liệu thô cung cấp cho nhà máy hoạt động chủ yếu từ thực vật ngành 

Nông - Lâm nghiệp.  

Những dự án nhiệt điện đốt trấu tại đồng bằng sông Cửu Long: 

-  Tại An Giang có 2 dự án nhà máy nhiệt điện đốt trấu gồm 1 nhà máy tại khu 

công nghiệp Hòa An, huyện Chợ Mới, công suất 10 MW, tổng vốn đầu tư trên 10 

triệu USD. Nhà máy thứ 2 có công suất 10 MW, đặt tại xã Vọng Đông, huyện 

Thoại Sơn, vốn đầu tư khoảng 15 triệu USD. Hai nhà máy này sẽ tiêu thụ khoảng 

240.000 tấn trấu. 

-  Tại Tiền Giang có 1 dự án nhà máy nhiệt điện đốt trấu khoảng 10MW, vốn 

đầu tư trên 18,6 triệu USD. 

-  Tại Đồng Tháp dự kiến xây dựng một nhà máy nhiệt điện đốt trấu tại ấp 

Bình Hiệp B, huyện Lấp Vò, tổng vốn 296 tỷ đồng, công suất thiết kế 10MW. 

-  Tại Kiên Giang sẽ đầu tư xây dựng một nhà máy điện trấu công suất 11 

MW. 

http://biomass.vn/?p=2571
http://biomass.vn/?p=2574
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-  Tại Cần Thơ sẽ xây dựng thêm một nhà máy nhiệt điện đốt trấu tại quận 

Thốt Nốt, công suất 10 MW, tiêu thụ khoảng 80.000 tấn trấu/năm. 

 

5.    Đề xuất công nghệ thích hợp nhằm đốt chất thải phát điện tại Việt Nam 

5.1. Phân tích ƣu nhƣợc điểm của một số công nghệ đốt chất thải phát điện 

5.1.1.  

a.    : 

Các hoạt động sinh học của bãi chôn lấp làm phát sinh ra khí do quá trình 

phân huỷ các hợp chất hữu cơ trong chất thải bởi vi sinh vật. Khi chất thải còn 

mới, nó chứa nhiều không khí - khoảng 30% khoảng trống của chất thải đã được 

nén -  và quá trình phân hủy diễn ra trong điều kiện hiếu khí. Sản phẩm của chúng 

là  CO2 , H2O và các hợp chất hữu cơ bay hơi có mùi khó chịu. Đó gọi là pha hiếu 

khí hay acetogenic (pha axit), vì có nhiều hợp chất hữu cơ tương tự axit axetic.  

Tại điểm kết thúc của pha acetogenic, hầu hết lượng khí bị lẫn trong chất thải 

đã được sử dụng hết và pha hiếu khí không thể tiếp tục. Quá trình phân huỷ kỵ

, phân huỷ các hợp chất hữu cơ bay hơi, sản 

phẩm từ pha acetogensis. Những sản phẩm chính của pha này là metan (CH4), 

cacbon dioxit (CO2), nước (H2O) và oxy (O2). Khí CH4 và CO2 được thoát ra 

ngoài. Nước và oxy quay trở lại cung cấp cho quá trình phân huỷ, và pha 

acetogenesis lại tiếp tục tạo ra các sản phẩ thông 

tin sau . 

:  

STT    

1   45 – 60 

1.1 CH4  40 – 60 

1.2 CO2  2 – 5 

1.4 O2  0,1 – 1,0 

1.4   0 – 1,0 

1.5 NH3  0,1 – 1,0 

1.6 H2  0 – 0,2 
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1.7 CO  0 – 0,2 

1.8   0,01 – 0,6 

2  
o
F 100 – 120 

3  - 1,02 – 1,6 

: Tchobanoglous et al., 1993) 

Cả quá trình acetogenesis và methanogenesis đều phụ thuộc vào sự có mặt 

của nước trong chất thải. Không có bất kỳ quá trình phân huỷ nào diễn ra nếu chất 

thải được giữ khô ráo. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng methanogenesis diễn ra 

nhanh hơn nếu chất thải bị ướt nhưng không bị ngập trong nướ

.   

Khí bãi chôn lấp xuyên suốt các lớp chất thải, nơi có sự hiện diện của các 

chất hữu cơ. Quá trình phân huỷ luôn bắt đầu bởi pha acetogenesis và sau đó 

chuyển sang pha methanogenesis.  

Khí bãi chôn lấp không được sinh ra khi chịu áp lực. Nếu chất thải chứa quá 

nhiều nước thì chúng không thể di chuyển dễ dàng được. Đó là một trong những lý 

do tại sao tốc độ sinh khí tăng lên khi nước rỉ được bơm ra khỏi chất thải ngập 

nước.  

ợc thu thập thông qua những giếng thu được khoan xuyên 

đến đáy chất thải, được bịt kín tại bề mặt, để khí có thể di chuyển vào hệ

.  

 

:  

: Lê Thị Hồng Trân, 2010) 
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b.    : 

. 

như sau: 

. 

. 

. 

-  

- : 560 kW 

- : 

 

. 

- : 

) 

: 37 ~ 40oC 

+ pH: 7 ~ 7,4 

 

= 10:90 
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CoCl2.H2O 

 

:                         

 

 

c.     : 

ủ kỵ khí rác thả

. 

: 

(tương 

) , dầ

1.000
o

x, SOx. 
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. 

. 

. 

- Hoàn thành: tháng 3, 2003 

-  

-  

.) 

- : 

+ Công suấ (450t / 24h × 2 dây chuyền） 

+ Thu hồi nhiệt: Phát điệ 27,4MW 

+ Nhiệt lượng thiết kế của chất thải: 5.850 kJ/kg (1.400 kcal/kg) 

+ Thất thoát nhiệt trong tro đáy: <3% 

- Xử lý khí thải: Lọc túi vả x 

- Thành phần khí thải (11% O2): 15 mg HCl/Nm3; 26 mg SOx/Nm3; 27 mg 

NOx/Nm3; 42 mg CO/Nm3 /Nm3; dioxin: 0.1ng-TEQ/Nm3 

 

: 

T  

: JFE Engineering Corpration, 2014) 
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d.    So :  

:  

STT     

Chung 

1 

 

   

2 
 

 

) 

 

3 

 

 
  

4 
 

   

5 

 

  Cao 

 

6 
 

  Cao 

7 

tư) 

Không  
 

 

 

8 

 

 
 

; 

nhiên " 

9    
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(1) 

10 

  
đốt cháy 

biogas rác 

11 
 

  Cao 

12 

(2) 
 

 

, furan 

13  
 

  

14 

 

(công viên, sân 

golf, v.v.) 
  

: 

 

 

. 
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5.1.2. Ứ  

a.     Một số ốt chất thả : 

:  

- (Stoker incinerators) 

- Lò đốt thùng quay (Rotary Kiln incinerators); 

- Lò đốt tầng sôi (Fluidized Bed Incinerators); 

- (Kiln Stoker incinerators) 

 (Stoker): 

: chất thải rắn

, chất thải rắn

. 

: B  

 

: Atsushi Okamoto, 2013) 

: xử lý chất thải rắn

): 

-  500 T/ngày) 

-   

- : 30MW 
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 (Rotary Kiln): 

: l

. Tro xỉ 

.   

:  

 

 : Yachiyo Engineering Co., Ltd. et al., 2013) 

) 

-  /năm 

-   

- : 2,3 MW 

 

 Lò đốt tầng sôi 

: s , chất thải rắn

. (Yachiyo 

Engineering Co., Ltd. et al., 2013) 
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: B ầng sôi 

 

 : Yachiyo Engineering Co., Ltd. et al., 2013) 

 

(Malaysia): 

-  ) 

-   

-  : 17,3 T/h 

- : 35 MW. 

 

 Lò đố : 

: t

t

.    
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: B  

 

 : Yachiyo Engineering Co., Ltd. et al., 2013) 

): 

-  ) 

-  : CTRCN 

- : 14 MW 

 

b.    : 

: chất thải phát điện 

Tiêu chí  

(Stoker) 

Lò đốt 

thùng quay 

(Kiln) 

Lò đốt tầng sôi 

(Fluidized bed)  

(Kiln Stoker) 

 

 

 

50 

mm. 

; 

. 

, tro , tro , tro bay 
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 bay bay ), tro 

bay 

 

 

. hơn Stoker. 

. 

Stoker. 

Dioxin 

850
o

.  

Ƣu  

-

 

-

 

-

 

-

. 

-
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5.2.  Khuyến nghị công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam 

Trên cơ sở ất thải phát điện ở trên, thì Công nghệ 

lò đốt thùng quay hay kết hợp giữa thùng quay và ngọn lửa là loại công nghệ 

thích hợp với điều kiện của Việt Nam do các lý do cụ thể như sau: 

-  Công nghệ này có thể đốt được các loại chất thải rắn đa dạng khác nhau, 

điều đó cho phép đốt được các lọai chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, chất thải 

nguy hại chưa được phân loại. 

-  Công nghệ này tương đối quen thuộc, thích hợp cho vận hành, bảo dưỡng 

và phổ biến nhân rộng tại Việt Nam, vì nó hoàn toàn tương tự như công nghệ  

sản xuất xi măng hiện có tại Việt Nam. 

-  Công nghệ này đạt yêu cầu để xử lý chất thải bằng phương pháp đốt mà 

vẫn đảm bảo được các quy chuẩn kỹ thuật môi trường của Việt Nam về khí thải 

và Dioxin. 

-  Công nghệ này sản sinh ra khối lượng chất thải rắn ít hơn so với 02 công 

nghệ còn lại.  
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6.    Kết luận – Kiến nghị: 

Hiện nay trên thế giới công nghệ đốt chất thải phát điện đã và đang ngày 

càng được áp dụng rộng rãi do có một số ưu điểm nổi bật so với các công nghệ 

khác như có thể giảm được 90-95% thể tích và khối lượng chất thải, có thể tận 

dụng nhiệt, tiết kiệm được diện tích so với biện pháp chôn lấp, giảm thiểu ô 

nhiễm nước, mùi hôi so với biện pháp chôn lấp, giảm phát thải khí nhà kính ... . 

Tại Việt Nam, vấn đề đốt chất thải phát điện cũng bắt đầu được quan tâm 

do khối lượng chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt 

ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó biện pháp xử lý rác đang tồn tại (chôn lấp) ngày 

càng thể hiện các nhược điểm rất khó giải quyết. 

Đốt rác phát điện sẽ trở thành xu thế mới tại Việt Nam. Do quá trình công 

nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra với tốc độ cao, khối lượng chất thải phát sinh ngày 

càng nhiều, thì chất thải rắn một mặt đang tạo áp lực rất lớn đối với môi trường 

và sự phát triển kinh tế xã hội, mặt khác chất thải rắn lại là nguồn tài nguyên tái 

tạo đem lại lợi ích kinh tế to lớn. Việc khai thác để biến chất thải rắn trở thành 

nguồn tài nguyên quý giá cũng trở thành bộ phận cấu thành quan trọng của 

ngành công nghiệp môi trường Việt Nam, phù hợp với Chiến lược quản lý tổng 

hợp chất thải rắn được Chính phủ ban hành.  
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