
Công nghệ cho điện rác 

 

Sử dụng khí bãi rác 

Đốt 

Khí hóa 

Xử lý theo phương pháp cơ sinh học 
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Mô-đun 2 



Sử dụng khí bãi rác 

2 



Sự hình thành khí bãi rác 
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Thành phần điển hình của khí bãi rác 

 Metan (CH4):   46 – 55 % 

 Oxy (O2):                0 – 0,5% 

 N2:         2 – 14 % 

 Carbon Monoxide (CO): < 25 % 

 Nhiệt độ khí miệng giếng: 52 – 60 oC 
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Nguy cơ từ khí bãi rác 

 Khí bãi rác chủ yếu bao gồm carbon dioxide và 

metan (khí nhà kính)  

 Khí bãi rác có khả năng dễ cháy 

 Khí bãi rác có khả năng gây nổ  

 Khí bãi rác chứa các thành phần độc hại, gây ung 

thư và có mùi hôi 

 Khí bãi rác có thể phát tán từ bãi rác 

 Nó có thể ảnh hưởng đến thực vật và động vật 

sống 
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Khí bãi rác là một nguồn cung cấp năng lượng 



Nguy cơ từ khí bãi rác (2) 
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Các thành phần của một hệ thống 

thu khí 

 Giếng khoan thẳng đứng 

 Rãnh thu khí nằm ngang 

 Ống thu khí 

 Bộ phận thu khí ngưng tụ 

 Máy thổi/nén  

 Máy lọc  

 Ống khói và bộ chống lửa  

 Bộ động cơ khí (tốt nhất là có bộ phận thu hồi nhiệt) 
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Giếng khoan thẳng đứng 

 Vật liệu: HDPE hoặc PVC 

 Độ sâu = 3-5m trên mặt đáy  

lớp rác 

 Lỗ khoan giếng: 20 – 90 cm (30 cm) 

 Chu vi ống: 5 – 15 cm (10 cm) 
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Hướng dẫn thực hành tốt nhất cho các dự án LFGE, 

Sáng kiến Metan toàn cấu 



Sơ đồ thu khí bãi rác 

 

9 
Nguồn: Clarke Energy 



Đào giếng thu khí 
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Hướng dẫn thực hành tốt nhất cho các dự án LFGE, 

Sáng kiến Metan toàn cấu 



Giếng khoan thẳng đứng 

 Chiều rộng rãnh: 70 - 100cm 

 Chu vi ống: 10 – 20 cm 

 Khoảng cách : 30 – 40 m 
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Hướng dẫn thực hành tốt nhất cho các dự án LFGE, 

Sáng kiến Metan toàn cấu 



Động cơ khí 
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Động cơ khí nghèo 



Kiểm soát sự phát tán 
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Tính toán lượng thu khí bãi rác 

 Thành phần rác thải  

 Mức độ nén chặt  

 Hàm lượng nước 

 Khí hậu  

 Sự hiện diện của chất ức chế 
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Bảng tính 

 Thái Lan 
 http://www.epa.gov/lmop/documents/xls/LMOPThailandModel_2010.

02.12_English.xls 

 http://www.epa.gov/lmop/documents/pdfs/UsersManualThailandLFG_

English.pdf 

 Trung Quốc 
 http://www.epa.gov/lmop/documents/xls/LMOPChinaModelv1.1-

eng.xls 

 http://www.epa.gov/lmop/documents/pdfs/UsersManualChinaLFGmo

del_v1.1-eng.pdf 

 Philippin 
 http://www.epa.gov/lmop/documents/xls/LMOPPhilippinesModel_v1-

0.xls 

 http://www.epa.gov/lmop/documents/pdfs/UsersManualThailandLFG_

English.pdf 
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Các vấn đề về thu khí bãi rác 

 Hàm lượng nước cao trong khí (ngưng tụ)  

 Tắc ống nằm ngang do nước (ví dụ mưa) 

 Không khí xâm nhập 

 Khí metan bay ra 

 Thay đổi hàm lượng khí metan (tuổi thọ rác thải) 

 Ăn mòn  

 Xử lý rác thải 
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Kết luận về khí bãi rác 
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Quy trình nhiệt 
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Công suất điện rác cho Việt Nam 
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Quy hoạch phát triển nguồn năng lượng tái tạo ở Việt Nam 



Quy trình nhiệt 
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Rác thải rắn đô thị 

Đốt Khí hóa Nhiệt phân 

Nhiệt Chất hoạt tính 

Dầu 

Khí tổng hợp 

Chất hoạt tính 

Dầu 

Khí tổng hợp 

Đủ ô-xy Không có ô-xy 

Thiếu ô-xy 



Đốt cháy 
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Đốt có ô-xy 

 

 Nhiên liệu + O2                    CO2  + H2O          



Lý do sử dụng phương pháp đốt 

 Giảm khối lượng 

 

 

 Giảm trọng lượng 

 

 

 Loại bỏ chất độc 

 Xử lý việc chôn lấp rác 

 Giảm thiểu tác động môi trường 

 Sản xuất năng lượng 

90% 

75% 
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Các hệ thống đốt 

 Lò đốt vỉ động (Stoker) 

 Rác thải đô thị 

 

 Lò đốt quay 

 Rác thải công nghiệp 

 

 Lò đốt tầng sôi 

 Rác thải không độc hại 

 

 Khí hóa/nhiệt phân 
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Lò đốt rác thải rắn đô thị 

Giao và lưu trữ 

Đốt  Xử lý khói thải 

Phát sinh năng lượng 

Nguồn: Zweckverband Abfallwirtschaft Raum Würzburg 
24 TS. Jochen Amrehn,  Hà Nội  2014 



Lò đốt rác thải rắn đô thị 

Giao và lưu trữ 

Đốt Xử lý khói thải 

Phát sinh năng lượng 

TS. Jochen Amrehn,  Hà Nội  2014 
Nguồn: Zweckverband Abfallwirtschaft Raum Würzburg 
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Quá trình đốt 

Source: Zweckverband Abfallwirtschaft Raum Würzburg 
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Vỉ động 

Vỉ động trước 
Vỉ động sau 

Vỉ lăn 27 



Làm sạch khói thải 
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Khí thải từ lò đốt rác thải rắn đô thị 
Chất gây ô nhiễm Nguồn Biện pháp giảm thiểu 

Bụi, các loại muối Toàn bộ nguồn rác Bộ lọc điện, túi lọc 

HCl  PVC, muối vô cơ Làm sạch khói thải ướt bằng sữa vôi sau khi hạ 

nhiệt 

SO2  Giấy, màu, kim loại mỏng, cao su Khử lưu huỳnh khô hoặc gần khô bằng Ca(OH)2 

hoặc sữa vôi cho vào khói thải nóng. Thu gom 

chất rắn trong túi lọc 

HF  Vật liệu cách nhiệt, Teflon, chất 

làm mát, bình xịt 

  

NO2  Sợi may mặc, nylon, protein, Giảm Amoniac với nitơ và nước (chất xúc tác hoặc 

không xúc tác) 

Cd Pin, nhựa, sơn Làm sạch khói thải ướt: kết tủa trong nước thải 

hoặc bay hơi 

Pb  Pin, sơn, rèm Làm sạch khói thải khô: Thu gom trong túi lọc 

Zn Pin, sơn, mạ kẽm   

Hg  Pin, Amalgan, nhiệt kế Carbon hoạt tính, nếu không thì xử lý giống như 

các kim loại nặng khác 

Dioxins, Furanes Bảo quản gỗ, phế liệu đốt, hình 

thành thứ cấp (tổng hợp de 

novo) 

Làm mát nhanh để tránh hình thành vùng nhiệt độ, 

phá hủy xúc tác, lọc carbon hoạt tính 
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Chất thải từ quá trình đốt 

Chất thải Nơi hình 

thành 

Xử lý 

Tro đáy 

lò 

Buồng đốt Để 3 tháng, sau 

đó mang đi chôn 

lấp ở bãi chôn 

lấp rác thải đã 

xác định hoặc 

xây dựng đường 

Tro bay Buồng đốt Bãi chôn lấp rác 

thải nguy hại 

Cặn túi 

lọc 

Túi lọc Bãi chôn lấp rác 

thải nguy hại 
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Các chất gây ô nhiễm trong tro bay 

Lò đốt rác thải đô thị Nhà máy nhiệt điện đốt 

than 

As 180 490 

   Ba 2100 1900 

   Be 4 30 

   Cd 500 30 

   Cr 650 370 

   Cu 140 40 

   Co 1450 300 

   Pb 20000 2100 

   Hg >130 5 

   Sr 290 1800 

   V 160 850 

   Zn 48000 2800 
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Nhà máy MHKW Würzburg, Đức 

 Tổng công suất:    khoảng 220.000 t/a 

 3 dây chuyền: 

  Dây chuyền 1 + 2:  (1984)    8 t/h 

  Dây chuyền 3: (1998)  15 t/h 

 Công suất hầm chất thải:  5000 t 

 Công suất phát điện lắp đặt : 25 MW 

 Công suất lắp đặt cung cấp nhiệt khu vực: 28 MW 

 

 Lượng điện sản xuất (2011): 87,7 Mio kWh 

 Lượng nhiệt sản xuất cung cấp cho khu vực: 43,3 Mio kWh 

 

 Tự tiêu thụ điện:      ~ 23% 

 Tiêu thụ vôi:   26 kg/t MSW 

 Tiêu thụ carbon hoạt tính:  1,7 kg/t MSW 
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So sánh khối lượng và năng lượng 

năm 2011 

MHKW 

Điện 

Nhiệt cung cấp  

cho khu vực 

Tro đáy lò 

 

 

Kim loại màu:     3600 t 

Nhôm:              300 t 

Kim loại không  màu: 300 t 

Cặn túi lọc 

Tro bay 

Hộ gia đình 

Thương mại 

Bùn thải 

Bên ngoài 

Các công ty  

xử lý khác 5.933 t 

61.436 t 

8.237 t 

138.881 t 

210.558 t 

3.189 t 

58.921 t 
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Chuẩn khí thải 
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Khí thải ở nhà máy MHKW 

Würzburg (1) 

Thông số Giới hạn pháp 

luật cho phép 

(Trung bình 

ngày) 

  

Trung bình năm 

  

[mg/m
3
]   Dây 

chuyền  

1   

  Dây 

chuyền  

2   

  Dây 

chuyền  

3   

HCl 10 4.05 6.67 2.9 

SO2
 50 6.12 13.3 17.27 

CO 50 19.26 14.51 7.29 

Cges
 10 0.04 0.34 0.54 

NOx
 200 64.45 68.02 90.05 

Hg 0.03 0.00006 0.0001 0.00015 

Bụi 10 0.08 0.55 0.04 

Lượng khí thải 
[Nm3/h]   

60,698 55,614 88,966 

Đo liên tục năm 2011 
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Khí thải ở nhà máy MHKW 

Würzburg (2) 

Đo không liên tục năm 2011 (Dây chuyền 1) 

Thông số 

 
[mg/m3] 

Giới hạn 

pháp 

luật cho 

phé 

(trung 

bình nửa 

giờ) 

Lượng thải ra 

Đo lần 1 Đo lần 2 Đo lần 3 Trung bình 

Cd, Tl 0.05 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0006 < 0.0005 

Sb, As, Pb, 

Cr, Co, 

Cu, Mn, 
Ni, V, Sn   0.5 < 0.0162 < 0.0027 < 0.0036 < 0.0075 

As, B(a)p, 

Cd, Co, 
Cr 0.05 < 0.0013 < 0.0012 < 0.0013 < 0.0012 

PCDD/F 
[ng/m3]   0.1 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 
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Công suất làm sạch khói thải 

Nguồn: Zweckverband Abfallwirtschaft Raum Würzburg 

MHKW Würzburg 

Công suất làm sạch khói thải 

Bụi 

HCl 

SO2 

Lượng khói thải trước khi làm sạch 

2500 mg/m3 

Lượng khói thải trước khi làm sạch 

1100 mg/m3 

Lượng khói thải trước khi làm sạch 

300 mg/m3 

Lượng khói thải sau khi làm sạch:  

< 1 mg/m3 

Lượng khói thải sau khi làm sạch: 

< 7 mg/m3 

Lượng khói thải sau khi làm sạch: 

< 20 mg/m3 
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Phát thải dioxin 

ZVAWS Würzburg và BUWAL; Bern, 2004  

DC 1            DC 2              DC 3          Đốt dầu              Đốt khí´                 Đốt gỗ 
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Giám sát sinh học (1990) 

Nguồn: Zweckverband Abfallwirtschaft Raum Würzburg 
39 



Tóm tắt về đốt rác thải rắn đô thị 

 Ưu điểm 

 
 Có thể xử lý khối lượng lớn 

rác thải  

 Không cần nghiền rác thải  

 Có thể xử lý những biến 

động lớn về thành phần chất 

thải  

 Đã có sẵn công nghệ tốt 

 Sử dụng năng lượng hợp lý 

 Nhược điểm 

 

 Chỉ kinh tế đối với lượng rác 

thải lớn 

 Chi phí xây dựng và bảo trì 

cao  

 Tồn dư độc hại (tro bay, cặn 

túi lọc)  

 Có thể hình thành các hợp 

chất độc hại trong khói thải 

 Đòi hỏi cán bộ vận hành có tay 

nghề cao 

 Công chúng không ủng hộ 
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Nhiệt phân 

 Sản xuất keo từ cây bạch dương kể 

từ  năm ~ 45.000 TCN. 

 Sản xuất than hoạt tính 
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Các hình thức nhiệt phân 

 Nhiệt phân chậm 

 Nhiệt độ tương đối thấp (< 450 oC), tỷ lệ nhiệt thấp, thời gian lưu dài 

 Sản lượng than hoạt tính tối đa (35wt%) 

 

 Nhiệt phân trung bình 

 Nhiệt độ 450-500oC, lên hơi nóng RT trong vài giây, RT rắn thay đổi 

 Khí nhiệt phân (15-25%), than (20-30%), dầu nhiệt phân (45-65%) 

 

 Nhiệt phân nhanh 

 Tỷ lệ nhiệt rất cao (> 1000oC/s), lên hơi nóng RT rất nhanh, làm mát nhanh 

 Nhiệt độ <550 oC  : tối đa dầu nhiệt phân (~ 70%) 

 Nhiệt độ >600 oC: tối đa khí nhiệt phân (> 80%) 
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Nhiệt trị của dầu nhiệt phân  

 Dầu nhiệt phân: 

 Từ lốp xe cũ:  42 MJ/kg 

 Từ rác thải đô thị:    25 MJ/kg 

 Dầu có được từ dầu mỏ: 46 MJ/kg 
 

 Khí tổng hợp 

 Từ gỗ:   16MJ/m3 

 Từ rác thải đô thị:  18 MJ/m3 

 Từ lốp xe:   40 MJ/m3 

 Khí tự nhiên:  37 MJ/m3 
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Nhiệt phân   

http://www.salmanzafar.org 
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Sản xuất khí hóa và nhiệt phân 
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Khí hóa 

 Khí hóa theo kiểu dòng ngược 

 Khí hóa theo kiểu dòng xuôi 

 Khí hóa tầng sôi 

 Khí hóa với sự trợ giúp của plasma 

Đốt với ô-xy bán hợp thức  

 

 Nhiên liệu + O2                    H2 + CO + CO2  + H2O          
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Khí hóa dòng xuôi 

 Rất thành công trong lĩnh vực khí hóa sinh khối  
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Khí hóa dòng xuôi 

http://www.repp.org 

Drying Zone 

Pyrolysis 

H2O 

Than hoạt tính và hắc ín 

H2O + CO2 

H2 + CO 

Sản phẩm 

600-700 oC 
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Tóm tắt về khí hóa dòng xuôi 

 Lượng khí thải nhỏ hơn - Ít phải làm sạch khói thải hơn 

 Không cần khu vực chứa lớn 

 Có thể sử dụng nhà máy nhỏ hơn  

 Hoạt động tương đối đơn giản 

 Cần phải có nhiên liệu tái chế từ rác thải (RDF) với độ ẩm thấp 

 Không thể vận hành với RDF tinh khiết 

 Có vấn đề khi thay đổi thành phần chất thải  

 Khó khăn mở rộng 

 Cần làm sạch khí tổng hợp 

 Hàm lượng năng lượng của khí tổng hợp thấp 

 49 



Khí hóa với sự trợ giúp của plasma 

Europlasma 
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Khí hóa plasma 

Khí hóa plasma NRG 

Westinghouse 
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Tổng quan về khí hóa plasma 

 Mức đầu tư:   ~ 1300-2000 US$/t năm  

 Chi phí vận hành:     ~ 120 – 180 US$/t 

 

 2 nhà máy ở Nhật 

 Các nhà máy ở châu Âu (Thermoselect và Siemens) đã 

thất bại 

 Các nhà máy ở Mỹ và Canađa (quy mô nhỏ) với vấn đề kỹ 

thuật 
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Tóm tắt về khí hóa với sự trợ giúp của 

plasma 

 Lượng khí thải nhỏ hơn - Ít phải làm sạch khói thải hơn (so 

với phương pháp đốt) 

 Không cần khu vực chứa lớn 

 Có thể sử dụng rác thải rắn đô thị hỗn hợp 

 Không cần lò hơi 

 Chi phí đầu tư rất cao  

 Chi phí bảo trì cao  

 Tiêu thụ nhiều năng lượng nội bộ 

 Đòi hỏi cán bộ vận hành phải có trình độ cao 

 Khoảng thời gian chết diễn ra thường xuyên 

 Hầu hết các hệ thống đòi hỏi chi phí thu gom rác cao 
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So sánh các quy trình 

Dr. Jochen Amrehn, Trinidad, November 2012 
54 



Tóm tắt về công nghệ đốt 

Đặc điểm Đốt theo 

phương pháp 

truyền thống 

Khí hóa Khí hóa plasma Nhiệt phân 

Áp dụng rác thải 

rắn đô thị chưa 

qua xử lý với 

thành phần khác 

nhau 

Có Không Có/ 

Không 

Không 

 

Có bằng chứng 

về mặt thương 

mại với cách vận 

hành tương đối 

đơn giản và độ 

tin cậy cao 

Có 

 

Có bằng chứng 

về mặt thương 

mại ở mức độ 

hạn chế, phức 

tạp hơn đốt, đòi 

hỏi phải bổ sung 

sinh khối 

Không Không 

Bộ dữ liệu về kết 

quả vận hành 

khá tin cậy 

Có Dữ liệu hạn chế, 

có báo cáo về 

các vấn đề trong 

vận hành 

Dữ liệu hạn chế, 

có báo cáo về 

các vấn đề trong 

vận hành 

Dữ liệu hạn chế, 

có báo cáo về 

các vấn đề trong 

vận hành 
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Xử lý theo phương pháp cơ sinh học 

(MBT) 

 Tiền xử lý cơ học 

 (kiểm tra, phân loại, nghiền/băm) 

 

 Bước xử lý sinh học 

 Xử lý yếm khí phần hữu cơ 

 Sấy khô hiếu khí phần nhiều năng lượng  

 

 Hậu xử lý cơ học  

 Tách chất trơ, kim loại, v.v. 
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Xử lý theo phương pháp cơ sinh học 
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Sản phẩm của quá trình xử lý theo 

phương pháp cơ sinh học 

 Xử lý yếm khí: Khí sinh học Biogas 

 Xử lý hiếu khí: viên sinh khối (RDF) 
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RDF đã qua xử lý 

Than viên Than bánh 

59 

+cung cấp linh hoạt - cần phân loại RDF 

+ đốt đồng bộ - hao mòn thiết bị 

+ giảm hàm lượng nước 

+ không cần phân loại RDF 

+ ít hao mòn thiết bị hơn 

+ hàm lượng nước linh hoạt hơn 

 



Lý do xử lý theo phương pháp cơ 

sinh học 

 Sử dụng sinh khối để sản xuất khí sinh học 

 Tăng nhiệt trị phần nhiều năng lượng (từ 4 đến 

18 MJ/kg ở châu Á)  

 RDF có thể được lưu trữ và vận chuyển một cách 

an toàn 

 Cho phép sử dụng RDF bằng nhiều cách khác 

nhau  

 Đốt 

 Khí hóa 

 Lò xi măng 

 Nhà máy điện tầng sôi 
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Quy trình ướt và khô 

Công nghệ Chủ sở hữu 

Công nghệ khô BRV  

Dranco 

Kompogas 

Valorga 

Linde 

OWS 

Kompogas 

Babcock Borsig Power 

Công nghệ ướt Biostab 

BTA 

KCA 

WAASA 

Ros Roca 

BTA 

Linde 

Alcyon/Cytec 

Công nghệ thẩm thấu ZAK 

ISKA 

 

ZAK / Wehrle Umwelt 

ISKA 

Cần sinh khối đã tách 

Cần loại bỏ plastic và chất trơ 

Có thể xử lý rác thải hỗn hợp 

Aikan Technology Aikan 

61 



Quy trình ướt và khô 

Công nghệ Thời gian xử lý 

Công nghệ khô BRV  

Dranco 

Kompogas 

Valorga 

Công nghệ ướt Biostab 

BTA 

KCA 

WAASA 

Công nghệ thẩm thấu MYT/Biodamp  

 

 

 

Yếm khí: 20-30 ngày 

Hiếu khí: 8-10 ngày 

Tổng số: 35-40 ngày 

Yếm khí: 20-30 ngày 

Hiếu khí: 8-10 ngày 

Tổng số: 35-40 ngày 

 

Aikan Technology 

Yếm khí 1: 2 ngày 

Yếm khí 2: 6 ngày 

Hiếu khí: 8  ngày 

Tổng số: 10 ngày 
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Nhà máy MYT Kahlenberg 

 Công suất:  120.000 t rác thải rắn đô thị hỗn   

hợp/năm 

      400 t/ngày 

 Bắt đầu vận hành: 2006 
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Quy trình MYT  

(Công nghệ công suất tối đa) 

  Nhà máy rác thải đô thị rắn 
Kahlenberg 

   

Tách kim 
loại 

Tiền xử lý cơ 
học 

 BIOPERCOLAT® 

Tiêu hủy yếm khí  

Xử lý nước thải 
bằng hiếu khí 

Tách cơ học 

Giấy, đóng gói 

Nhiệt 

Dòng điện 

Sấy khô sinh học 

Đồng phát 

Xử lý off-gas 

Chất trơ 
Nhiên liệu thu hồi 

rắn 

Rác 
thải 
hỗn 
hợp 

2 ngày 
8 ngày 

6 ngày 

~90% 
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Khu vực Kahlenberg 

Phòng đón tiếp 

Tiền xử lý cơ học 
Nhà máy  

khí sinh học 
Sấy khô sinh học 

Lò phản ứng thẩm thấu 

Phân loại RDF 

65 



Ưu điểm của Công nghệ công suất 

tối đa (MYT) 

 Có thể xử lý rác thải hỗn hợp, chưa phân loại  

 Rất linh hoạt trong thành phần rác thải rắn đô thị 

 Thời gian xử lý rất ngắn 

 Điều chỉnh tỷ lệ khí sinh học/RDF 

 Chất lượng RDF cao 

 Quy trình ổn định (6 năm mà không có vấn đề) 

 Đã được thử nghiệm với rác thải ở châu Âu và 

châu Á 

 Không có mùi  

 Tồn dư rất ít (đá, thủy tinh, cát v.v) 
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