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1) Xử lý Cơ học-Sinh học

1.1 Sản suất Nhiên liệu có được từ rác (Refuse Derived Fuel-RDF) và

Nhiên liệu thu hồi từ chất thải rắn(Solid Recovery Fuel-SRF)

1.2 Ủ tiêu yếm khí (Anaerobic Digestion)

1.3 Đốt (Incineration)

1.4 Khí hóa và Nhiệt phân (Gasification and Pyrolysis)

1.5 Khí hóa dùng plasma (Plasma arc gasification)

2) Chôn lấp

- Thu hồi khí khi chôn lấp (Landfill Gas Recovery )

Các phương pháp xử lý rác thải

Phân theo hình thức quản lý rác thải hiện nay

1) Xử lý theo phương pháp Cơ học-Sinh học

2) Xử lý theo phương pháp Chôn lấp



MÔ HÌNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ PHỔ BIẾN



ĐỐT RÁC CÓ THU HỒI NĂNG LƯỢNG



CÔNG NGHỆ KHÍ HÓA RDF



CÔNG NGHỆ KHÍ HÓA DÙNG PlASMA ARC



NHIỆT PHÂN RDF

Sản phẩm nhiệt phân

ở các nhiệt độ khác

nhau



SO SÁNH - ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG NGHỆ 

ST

T

Công nghệ xử

lý

Nhiệt độ vận 

hành

Năng 

lượng

Phụ phẩm Ưu điểm Nhược điểm

1 Công nghệ

nhiệt phân

650oC-:-

1.200oC

571 

kWh/ton 

MSW

Khí đốt, than, 

tro, kim loại

Xử lý triệt 

để

Chi phí đầu tư 

cao; Công 

nghệ chưa phổ 

biến

2 Công nghệ khí

hóa

780oC-:-

1.650oC

685 

kWh/ton 

MSW

Khí đốt, tro, 

xỉ, kim loại

Xử lý triệt

để

Chi phí đầu tư 

cao; Công 

nghệ chưa phổ 

biến

3 Công nghệ đốt 540oC-:-

1.100oC

544 

kWh/ton 

MSW

Hơi nước áp

suất cao, tro, 

khí thải

Xử lý triệt

để, phổ biến, 

công nghệ

đơn giản

Chi phí đầu tư 

cao

4 Công nghệ 

Plasma

4.000oC-:-

7.000 oC

816 

kWh/ton 

MSW

Khí đốt, chất 

vô cơ, thủy 

tinh

Xử lý triệt

để

Chi phí đầu tư

cao; Công

nghệ chưa phổ

biến



ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG NGHỆ
 Lò đốt rác được ứng dụng rộng rãi để đốt rác thải sinh hoạt hỗn hợp. Công nghệ Đốt lò ghi

tấm di động đã được dùng ổn định lâu năm và có hơn 2.000 nhà máy đang hoạt động trên

toàn thế giới (Mỹ 157, Pháp 284…tại Singapore 100% rác được đốt để phát điện - Nguồn

Shenzhen số 10-2000), hầu hết các nhà máy được xây dựng ở các nước đang phát triển. Tại

Châu Âu, 20 - 25 % rác thải sinh hoạt được đốt với khối lượng 200 triệu T/năm, với tổng số

400 nhà máy (Nguồn Ủy ban Châu Âu-EC 8/2006).

 Tại châu Á: Singapore 100% rác được đốt để phát điện, tại Trung Quốc 20% 

(520.000T/ngày) rác thải được đốt với gần 20 nhà máy đốt rác phát điện.

 Công nghệ Nhiệt phân và Khí hóa rác thải là các công nghệ đã được chứng minh và gần đây

nhiều nhà máy đã được xây dựng, lắp đặt do công nghệ xử lý khí thải đơn giản hơn.

 Công nghệ Khí hóa dùng plasma vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm ở quy mô thí điểm và

chưa được chứng minh thương mại.

 Phương pháp chôn lấp: Áp dụng phổ biến ở các nước đang phát triển để tiết kiệm chi phí. 

Tuy nhiên phương pháp này luôn thường trực nguy cơ tái gây ô nhiễm rất cao; chiếm diện

tích sử dụng đất lớn. 



PHẦN II

 GIỚI THIỆU VÀ ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ



GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ
 1. Hoạt động xử lý rác thải tại Việt Nam

 2. Giới thiệu công nghệ



Hoạt động xử lý rác thải tại Việt Nam
 - Quy mô dân số: 90tr người.

 - Tốc độ phát sinh rác thải tùy thuộc vào từng địa phương và từng đô thị. Bình quân
dao động từ 0,35 đến 0,8 kg/người. Ngày.

 - Lượng rác thải sinh hoạt toàn quốc: 31.500tấn-:- 72.000tấn/ ngày.

 - Tỷ lệ thu gom khu vực thành thị đạt 60%-65%. Khu vực nông thôn: Thấp hơn
30%.

 - Nhu cầu kinh phí đầu tư cho công tác xử lý rác thải rất lớn nhưng nguồn vốn từ
ngân sách rất hạn chế, cần huy động từ nguồn tài trợ và đầu tư.

 - Hiện trạng quản lý, xử lý rác thải kém hiệu quả và đang gây dự luận trong cộng
đồng. Nguy cơ gây ô nhiểm môi trường luôn thường trực.

 - Năng lực cung cấp các dịch vụ quản lý và xử lý rác thải còn nhiều hạn chế.

 - Rác có hàm lượng ẩm cao từ 50%-70%. Rác không được phân loại tại nguồn.

 - Các phương pháp xử lý hiện nay chủ yếu là chôn lấp và một lượng nhỏ được xử lý
bằng phương pháp phân loại-tái chế- đốt.



Mô tả công nghệ và giải pháp



Đề xuất lựa chọn công nghệ

 Đặc tính của rác thải sinh hoạt ở Việt Nam: độ ẩm rác thải cao,
thành phần tro bụi cao, nhiệt trị thấp, không được phân loại tốt tại
nguồn.

 Lò đốt rác được ứng dụng rộng rải để đốt rác thải sinh hoạt hỗn
hợp. Tai châu Âu khoảng 90% các nhà máy xử lý rác thải sinh
hoạt sử dụng lò ghi tấm di động.

 Tính ổn định, đã được chứng minh (hơn 2.000 nhà máy đang hoạt
động trên toàn thế giới, hầu hết các nhà máy được xây dựng ở các
nước đang phát triển).

 Mức hấp thu công nghệ và khả năng cải tiến, hoàn thiện.

Công nghệ Đốt thu hồi năng lượng WtE (sử dụng hệ thống lò đốt
di động ba giai đoạn) có giá thành và chi phí vận hành thấp, có
khả năng nội địa hóa cao Kiến nghị lựa chọn.



Bố trí mặt bằng tổng thể



Mô hình tiêu biểu của nhà máy



Sơ đồ công nghệ nhà máy WtE





Bố trí chung nhà máy WtE

 Toàn bộ hệ thống được thiết kế bố trí theo chiều đứng 

để thích hợp với quá trình sản suất. 

 Bố trí tổng quát xét đến: hệ thống giao thông, kiểm 

soát lũ lụt, thoát nước, bố trí cây xanh, các yêu cầu 

chiếu sáng và thông gió.

 Các tòa nhà phải nhỏ gọn, thống nhất, vì chúng khác 

nhau về chiều cao như: toàn nhà văn phòng, phòng đốt, 

ống khói…  

 Theo số liệu của rất nhiều các nhà máy (RIS et al. 2005) 

nhu cầu về đất dao động từ 0.10-0.25m2/T/năm.



Bố cục tổng thể nhà máy sau khi hoàn thiện



Khung cảnh nhà máy về đêm



Mô tả quá trình

LÒ ĐỐT1. Biến chất thải rắn thành khí nóng

Chất thải

Không 

khí
Tro

Khí thải nóng

2. Làm nguội khí thải  NỒI HƠINước Hơi nước

Khí thải lạnh

LÀM 

SẠCH KHÍ 

THẢI
Hóa chất Chất thải của khí thải sạch

Khí thải sạch

3. Làm sạch khí thải



Quan điểm “1-in-4-out”

 1 Vào = Rác thải

 4 Ra = 

1. Vật liệu xây dựng 

2. Khí thải sạch 

3. Nước sạch

4. Năng lượng xạnh (Điện và/hoặc hơi nóng)

Thu hồi 99% 



Quy trình kỹ thuật

Hệ thống đốt MSW và phát điện

Project

③ Lò ghi tấm kiểu chuyển động qua lại ba đoạn, hoạt động

>=8.000h/năm. Thời gian lưu cháy ở nhiệt độ > 850℃ > 

2s lượng phân giải dioxin đạt 99.99% - 0.1ng-TEQ 

/Nm3 (EPA-Cơ quan bảo vệ MT Mỹ). Quy chuẩn 03VN-

2016: 0.6ng-TEQ /Nm3.

④ CO<80 mg/Nm3;  O2: 6~ 9%

⑤ Nồi hơi ở nhiệt độ 400℃，4.0MPa .  

Hiệu suất nhiệt > 80%. NOX < 200 mg/Nm3 .(Quy

chuẩn 03VN-2016: 500 mg/Nm3 ) 

①

②

③

④

① Cần trục,. 

② Rác được chất trong thùng áp lực âm từ 7~13 

ngày (không phát sinh mùi ra môi trường)

⑤
⑥

⑥ Hệ thống khí thải :

Phương pháp SNCR+bán khô+ Carbon hoạt

tính+  Lọc bụi dạng khí (Baghouse filter)

Hiệu suất khử bụi ≥99.9%

Tro bay sẽ được xử lý ổn định bằng xi măng, chất

càng cua (chelate) và nước với tỷ lệ tương ứng là

20%, 3%, and 25%. 





Ưu thế công nghệ

 Hệ thống lò đốt ENERGIZE® multistage grate incinerator– công nghệ
độc quyền của Công ty Waterleau, Vương quốc Bỉ là bộ phận cốt lõi
của nhà máy xử lý rác thu hồi năng lượng, được lắp đặt để xử lý khối
lượng lớn rác (100.0000 - 1.000.000.000 tấn/năm). Ưu điểm là không
cần xử lý trước và kích cỡ linh hoạt (từ 250 – 600T/ngày).

 Lò đốt nguyên khối có khoang sấy khô, khiến cho rác thải trước khi
chuyển sang vùng đốt được sấy khô hoàn toàn.

 Lò sử dụng kiểu chuyển động qua lại ba đoạn/vùng độc đáo, các vùng
được lắp đặt theo kiểu thả dọc, làm cho hiệu quả nhào trộn rác được
đồng đều, hệ thống lò đốt được vận hành ở trạng thái chuyển động
tương đối qua lại trước sau với tốc độ đồng đều, có thể đánh tơi rác một
cách có hiệu quả, khiến cho quá trình đốt được vận hành ổn định.Dựa
theo khả năng đốt rác ở các thời điểm khác nhau, có thể thay đổi giãn
cách thời gian hoạt động của hệ thống lò đốt để tiến hành điều khiển
quá trình đốt của nhiều loại rác khác nhau.Trạng thái chuyển động
ngang cũng sẽ giảm tải trọng công việc cho hệ thống thủy lực đồng
thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo dưỡng.



Ưu thế công nghệ

 Có thể gia nhiệt tới 250℃, phù hợp với nhiệt trị rác thải thấp
nhất, đảm bảo cường độ thiết bị vỉ lò đốt, nhằm nâng cao
tính năng bắt lửa của toàn bộ rác thải trong lò, đồng thời
đảm bảo nhiệt độ đốt của lò.

 Hệ thống ACC (thiết bị điều khiển đốt tự động), dựa theo nhiệt trị
rác thải khác nhau, tổ hợp phân loại rác thải khác nhau, sử dụng
loại hình điều khiển đốt khác nhau, nhằm bảo đảm rác thải được
đốt cháy kiệt, khiến cho quá trình đốt rác đạt hiệu quả tối ưu nhất,
lưu lượng bốc hơi được ổn định, thời gian giảm nhiệt tro xỉ
đạt tiêu chuẩn.

 Sử dụng phần mềm CDF fluent để tiến hành mô phỏng quá
trình đốt cháy, nhằm xác định hình dạng của buồng đốt hợp
lý ổn định, thời gian giảm nhiệt tro xỉ đạt tiêu chuẩn.



Ưu thế công nghệ

 Kết cấu Module của hệ thống lò đốt, kết cấu lò đốt theo module đơn, có lợi cho

quá trình thiết kế nhanh chóng. Có thể tùy theo lượng rác thải xử lý mà có thể

tăng giảm số lượng tổ hợp module, kết cấu linh phụ kiện đa phần giống nhau, ít

linh phụ kiện kèm theo, dễ dàng thay thế, có khả năng mở rộng. Giá thành chế

tạo bảo dưỡng thấp, có thể nâng cao tối đa hiệu quả thiết kế và khả năng chế

tạo trong nhà máy. Kết cấu module của từng khoang lò có lợi cho việc vận

chuyển, lắp đặt ,hoàn toàn có thể lắp đặt tại nhà xưởng, đồng thời nâng cao tính

chuẩn xác cần thiết khi trực tiếp lắp đặt.

 Công nghệ hệ thống làm sạch khí thải, đồng bộ bao gồm “SNCR+ tạo ẩm bán

phần cải tiến + than hoạt tính hấp thu + máy hút bụi dạng túi”, có thể hấp thu

chất các chất độc hại như dioxin, thủy ngân chứa trong khí thải, có thể trừ khử

một cách có hiệu quả các chất độc hại đạt đúng theo quy định tiêu chuẩn tiến

tiến Châu Âu EU2000. Hệ thống SNCR (Khử chọn lọc không xúc tác) có thể

bảo đảm nồng độ Nox phát thải ra ngoài môi trường dưới 200mg/Nm3

(EU2000).



Hệ thống xử lý khí thải

• Quá trình đốt thải ra lượng lớn khí thải. Khí thải này mang nhiều chất gây ô nhiễm và

chất rắn dư do cháy không hết. Làm sạch khí thải là loại bỏ một cách tối ưu:

 Bụi, 

 Các cấu thành có đặc tính axít (NOx, SOx,  HCL, HF), 

 Các kim loại nặng (Hg, Cd, Cr, Pb, Zn, Cu, Ni), 

 Các hợp chất thơm tổng hợp, 

 Dioxin và furan. 

• Xử lý khí thải áp dụng “SNCR+Phương pháp bán khô+Hấp thụ carbon hoạt tính+Hút

bụi dạng túi” khí thải ra không khí đáp ứng tiêu chuẩn EU2000.



Hệ thống xử lý khí thải

• Khử Nox và phá hủy Dioxin.

 Trong quá trình đốt sử dụng phương pháp phóng nhiệt để sấy khô rác thải,

khiến cho chất khí hoàn nguyên sản sinh tại buồng sấy có thể trộn lẫn với khí

đốt chính, có thể hạn chể tối đa quá trình sản sinh chất NOx . Đồng thời nó

cũng phá hủy Dioxin và furan (giữ mức thải dưới ngưỡng 0.1ng TEQ/Nm3.

 Dùng hệ thống SNCR (Khử chọn lọc không xúc tác): Urea-(NH2)2CO được

hòa tan trong nước, tạo thành dung dịch 40% Urea, sau đó được phun vào lò

đốt (Mỗi lò trang bị 7 vòi phun Urea). Phản ứng hóa học (NH2)2CO + H2O 

2NH3 + CO2 và 4NO + 4NH3 + O2  4N2 + 6H2O. Làm giảm NOx xuống thấp

hơn 200mg/Nm3 (EU2000).



Hệ thống xử lý khí thải

Trung hòa khí thải có tính axít

• Áp dụng quá trình bán ẩm trong thiết bị lọc khí thải (Scrubber).

• Thiết bị Rotary Atomizer- nhập từ Komline-Sanderson (USD) (tạo ra

các hạt nhỏ vữa vôi phân tán (hydroxide calcium), nó được trộn kỹ với

khí thải nóng. 

• Nước vữa bay hơi và hydroxide calcium phản ứng với chất thải có tính

axít như SOx, HCL, HF  các cấu thành acid được loại bỏ bằng cách

trung hòa với vôi tôi.



Hệ thống xử lý khí thải

Loại bỏ Dioxin, furan và các kim loại nặng

• Hút bám bằng cách phun carbon hoạt tính dạng bột có tác dụng loại bỏ hữu

hiệu dioxin và furan, các hợp chất thơm tổng hợp và các kim loại nặng như thủy

ngân, chì, cadmium…

• Kim loại nặng như chì và Chromium kết tụ thành các hạt lớn và được loại bỏ

bằng thiết bị hút bụi dạng túi.



Hệ thống xử lý khí thải: máy hút bui dạng túi (Bag filter)

Loại bỏ bụi, tro bay và các chất rắn dư

• Bụi và chất rắn dư của qúa trình làm sạch khí thải sau đó được loại bỏ

bằng cách lọc trong máy hút bụi dạng túi.

• Máy hút bụi dạng túi giống như máy hút bụi chân không với hàng trăm túi

lọc bằng sợi dệt, chúng làm sạch không khí khỏi các hạt chất rắn dư, tro bay, 

mồ hóng, khói và các kim loại.

• Máy hút bụi dạng túi hiệu quả hơn máy lọc bụi tĩnh điện.



Hệ thống xử lý tro bay

Sau khi tro bay được chuyển từ hệ thống xử lý khí thải vào thùng lưu chứa theo

băng tải trục vít  bồn định lượng để định lượng, sau đó tiến hành phối trộn với

xi măng theo tỷ lệ thiết kế  tiến hành phối trộn với hóa chất Chelation và nước

(tỷ lệ 20%, 3% và 25%) các kim loại nặng và chất độc hại được tách ra.

Cuối cùng tro bay sẽ được làm đông cứng thành chất thải thông thường và đổ thải.



Hệ thống xử lý nước rỉ rác (leachate)
Nước rỉ rác xuất phát từ thùng chứa rác và nước rửa từ khu vực đổ rác. 

Công suất xử lý nước rỉ rác thiết kế là 600T/ngày

Nước rỉ rác bao gồm các chất gây ô nhiễm như

CODcr, BOD5 và ammonia & nitrogen.

• Xử lý trước+UF+NF+MBR (Membrance Bio 

Reactors-Waterleau Atlantis@MBR)+Oxy 

hóa học+ vi sinh vật chức năng (functional 

germ )



Hệ thống xử lý mùi

Thùng chứa rác (được giữ ở áp suất âm) trong thời gian ngừng để duy tu dẫn đến

trào mùi bao gồm H2S, NH3 và methanthiol. Ống khí đặt trên mái của thùng

chứa rác được thiết kế để thu mùi và vận chuyển đến Thiết bị khử mùi hấp thụ

carbon hoạt tính với tổng luồng khí 60.000m3/h.

• Khí acid sẽ hấp thụ bởi kiềm, khí kiềm hấp thụ bởi các chất a xít.

• Khí trung tính sẽ dùng chất o xy hóa mạnh để phân rã (CLO2 )

• Một số biện pháp để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn.



Cửa cấp rác đầu vào

Một số hình ảnh thực của nhà máy



HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC 
RÁC



Sản phầm phụ - sỉ đáy lò



BỂ CHỨA RÁC



ĐIỀU KHIỂN CẤP RÁC 
VÀO BUỒNG ĐỐT



TRUNG TÂM VẬN 
HÀNH



TUA BIN



TIỀN SẢNH



Xin trân trọng cảm ơn !


