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Co-processing of Waste

Năm 2019: lượng CTRSH ~ 64.000 tấn/ngày (khoảng 

23,3 triệu tấn/năm), trong đó:

- CTRSH đô thị là 35.600 tấn/ngày (~12,8 triệu tấn/năm)

- CTRSH nông thôn là 28.400 tấn/ngày (~10,2 triệu

tấn/năm)

Hiện nay: lượng CTRSH ~ 68.500 tấn/ngày (khoảng 25,5

triệu tấn/năm), trong đó:

- CTRSH đô thị là 38.000 tấn/ngày (60-70% CTR)

- CTRSH nông thôn là 30.500 tấn/ngày

Tỉnh/TP cao: TP HCM ~ 9.500 tấn/ngày, TP Hà Nội ~

6.500 tấn/ngày, Thanh Hóa: 2.500 tấn/ngày, Bình Dương: 

1.800 tấn/ngày, Đồng Nai: 1.900 tấn/ngày, …

Tỉnh phát sinh ít: Bắc Kạn: 190 tấn/ngày, Kontum: 210 

tấn/ngày, Lai Châu: 260 tấn/ngày, Hà Nam: 270 tấn/ngày,…

CTRSH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN

Tỷ lệ thu gom, xử lý CTRSH tại khu vực đô thị đạt khoảng

85%, khu vực nông thôn khoảng từ 40% - 55%.

(Source: MONRE)
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Co-processing of Waste

CTR công nghiệp thông thường phát sinh khoảng 25

triệu tấn/năm, trong đó:

- Khối lượng CTR phát sinh từ các KCN khoảng 9 - 13,5 

triệu tấn/năm.

- CTR phát sinh từ các CCN, các làng nghề, …

Hiện nay: có khoảng 563 KCN tập trung, 1.700 CCN 

đang hoạt động, trong đó:

Khu vực cao: Đông Nam Bộ (32%), Đồng bằng sông Hồng

(24%), Duyên Hải miền Trung (18%)

Khu vực thấp: Trung du miền núi phía Bắc (8%), Tây

Nguyên (2,5%)

- Tỷ trọng của ngành chế biến chế tạo tăng (từ 13,4% 

lên 16,7%) trong cơ cấu ngành công nghiệp.

CTR CÔNG NGHIỆP
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Co-processing of Waste

Hàng năm Việt Nam phát sinh khoảng 90-160 triệu tấn 

sinh khối từ nông nghiệp, trong đó 40% được sử dụng 

đáp ứng nhu cầu năng lượng, trong đó:

- Từ rơm rạ và vỏ trấu khoảng 76 triệu tấn.

- Từ cây ngô là 4,5 triệu tấn.

- Từ cây mía là 2,8 triệu tấn.

- 61,4 triệu tấn phân gia súc, gia cầm từ ngành chăn nuôi

(chiếm 39,1%).…

Khu vực cao: vùng ĐBSH, ĐBSCL có lượng phát sinh lớn 

nhất; vùng Bắc Trung Bộ và DHMT

Khu vực thấp: vùng Tây Nguyên có lượng phát sinh nhỏ 

nhất

CHẤT THẢI TỪ NÔNG NGHIỆP

Tỷ lệ đốt bỏ lượng phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng từ 35

– 70%.

(Mai Văn Trịnh, Nông nghiệp và PT Nông thôn, 2021)
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Co-processing of Waste
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(1) CTRSH đô thị.

(2) CTRSH nông thôn.

CTRSH ĐÔ THỊ VÀ 
NÔNG THÔN

(1) Rác da giầy. 

(2) Rác may mặc

CTR CÔNG NGHIỆP

(1) Rơm rạ.

(2) Trấu.

(3) Vỏ hạt, sơ dừa ...

CTR TỪ NÔNG NGHIỆP

(1) Cao su phế thải.

(2) Dầu thải.

(3) Bùn thải khô.

CÁC PHẾ THẢI KHÁC



Nhìn chung, CTRSH tại Việt Nam có một số đặc điểm sau đây:

- Các chất hữu cơ: 55 – 70 % (khá cao)

- Kích thước: đa dạng

- Khối lượng riêng: 420 – 580 kg/m3 (khá cao)

- Độ ẩm: 30 – 45 % (cao)

- Nhiệt trị: khoảng 900 – 1.400 kcal/kg (mức thấp)

- Độ tro: 4- 15 %

- Thành phần ô nhiễm chủ yếu: CL,Cd,Cr,Hg

1. CTRSH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN



THÀNH PHẦN CRRSH Ở MỘT SỐ ĐÔ THỊ CỦA VIỆT NAM (% theo trọng lượng)

(Nguồn: MONRE, 2011)

Tỉnh
Province

Có thể phân hủy sinh
học

Biodegradable

Giấy
Paper

Kim loại
Metal

Kính
Glass

Vải
Cloth

Nhựa, cao su
Plastic,

Rubber

Gạch, gốm
Brick and 

pottery

Độc hại
Hazardous 

materials

Khác
Other materials

Can Tho 79.65 2.79 0.70 1.52 1.86 9.57 3.10 0.03 0.76

Ca Mau 57.30 4.50 0.10 0.50 1.40 6.10 2.10 - 28.00

Soc Trang 70.35 4.12 0.78 0.66 3.11 7.24 9.63 - 4.11

Tien Giang 77.53 3.89 0.23 0.21 - 6.37 2.14 0.06 9.57

Long An 76.3 5.1 0.37 0.7 - 13.63 2.68 0.15 4.08

Ben T re 73.85 6.5 1.75 0.85 - 5.2 1.6 0.3 9.95

Tra Vinh 87.25 2.05 0.45 - - 3.16 2.04 - 5.05

Vinh Long 66.25 11.5 0.55 4.00 6.5 9.45 0.75 - 1.00

Bac Lieu 53.34 4.51 4.59 4.91 - 4.44 10.81 2.78 14.62

Hau Giang 82.60 1.8 0.4 0.9 1.5 5.7 1.6 4.0 1.5

Kien Giang 72.52 6.38 1.27 1.64 1.29 7.69 7.49 - 1.72

Dong Thap NA NA NA NA NA NA NA NA NA

An Giang NA NA NA NA NA NA NA NA NA



THÀNH PHẦN CRRSH Ở MỘT SỐ ĐÔ THỊ CỦA VIỆT NAM (% theo trọng lượng)

(Nguồn: WOLRD BANK, 2018)



CHỈ SỐ PHÁT SINH CTRSH TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN VIỆT NAM



CTR da giầy tại Việt Nam có một số đặc điểm sau:

- Thành phần: da, vải, giả da, cao su, PU, PVC, bao bì…

- Kích thước: đa dạng, từ vài cm đến vài chục cm.

- Khối lượng thể tích dao động từ 300 – 400 kg/m3.

- Khả năng sinh năng lượng của rác thải ngành da, giày 

thường dao động từ 28 - 30 GJ/ tấn. (mức cao)

2. CTR CÔNG NGHIỆP

RÁC DA GIẦY:



CTR may mặc tại Việt Nam có một số đặc điểm sau:

- Thành phần: chủ yếu là vải vụn các loại.

- Kích thước: từ vài đến vài chục cm.

- Khối lượng thể tích dao động từ 300 – 500 kg/m3.

- Khả năng sinh năng lượng của rác thải ngành may 

mặc ở mức từ 25 – 29 GJ/ tấn. (mức cao)

2. CTR CÔNG NGHIỆP

RÁC MAY MẶC:



PHÂN BỔ TẠI CÁC VÙNG MIỀN

Tại thời điểm thu hoạch, hàm lượng ẩm của rơm rạ thường cao tới 

60%, tuy nhiên trong điều kiện thời tiết khô hanh rơm rạ có thể trở 

nên khô nhanh đạt đến trạng thái độ ẩm cân bằng vào khoảng 10-

12%. 

- Rơm rạ, có hàm lượng tro cao (trên 22%) và lượng protein thấp.

- Thông thường nhiệt trị của rơm rạ dao động ở mức 6,5GJ/ tấn.

Ước tính khối lượng: khoảng 60 ~ 64 triệu tấn/năm

3. CTR NÔNG NGHIỆP 

RƠM RẠ:



- Các chất hữu cơ của trấu là các mạch polycarbonhydrate rất 

dài, các thành phần này lại rất dễ cháy nên có thể dùng làm chất đốt. 

Sau khi đốt, tro trấu có chứa hơn 80% là ôxít silic, đây là thành phần 

được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực.

- Khả năng sinh năng lượng của vỏ trấu thường dao động ở mức 

từ 14 – 16 GJ/ tấn, tùy thuộc độ ẩm và đặc tính của từng giống lúa.

- Ước tính khối lượng: khoảng 9 ~ 10 triệu tấn/năm.

3. CTR NÔNG NGHIỆP 

TRẤU:



- Vỏ hạt điều, Xơ và mụn dừa …

- Khả năng sinh năng lượng thường dao động ở mức từ  16 ~ 19 

GJ/ tấn, tùy thuộc độ ẩm và đặc tính của từng loại.

- Tuy nhiên, khí thải của vỏ, bã hạt điều rất độc vì có chất fenol

trong thành phần của dầu vỏ hạt điều,

- Phế thải từ chế biến dừa ở VN thấp do được dùng cho các sản

phẩm phụ và xuất khẩu.

3. CTR NÔNG NGHIỆP 

CÁC SẢN PHẨM KHÁC:



PHÂN BỔ TẠI CÁC VÙNG MIỀN

- LCV khoảng 28 ~ 32 MJ/Kg (mức cao)

- Ước tính khối lượng: khoảng 250.000 tấn/năm

DẦU THẢI:

- LCV khoảng 30 ~ 38 MJ/Kg (mức cao)

- Ước tính khối lượng: khoảng hơn 300.000 tấn/năm

4. CÁC PHẾ THẢI KHÁC 

CAO SU PHẾ THẢI:



PHÂN BỔ NGUỒN CHẤT THẢI THEO KHU VỰC KINH TẾ Ở VIỆT NAM (Nguồn: VIBM, 2014)



- LCV khoảng 10 MJ/Kg (10% độ ẩm)

- Bùn thải trải qua quá trình tách nước bằng cơ học trước khi được tiền xử lí. 

Sau khi tách nước, hàm lượng chất rắn khô tăng từ 2 – 5% lên đến 20 – 40%, 

tùy thuộc vào đặc tính bùn thô và phương pháp sử dụng để tách nước.

Ước tính khối lượng: (xem bảng kèm theo)

4. CÁC CHẤT THẢI KHÁC 

BÙN THẢI KHÔ TỪ NƯỚC THẢI:



SỐ LƯỢNG NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI Ở CÁC TỈNH VIỆT NAM VÀ LƯỢNG BÙN 

THẢI ƯỚC TÍNH (M3/NĂM) VỚI HÀM LƯỢNG CHẤT KHÔ 15% (Nguồn: WB, 2018)



NHIÊN LIỆU TỪ CHẤT 
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NHÀ MÁY XI MĂNG
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CÁC PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ RÁC TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 

& ĐỒNG XỬ LÝ RÁC TRONG NHÀ MÁY XI MĂNG

❖ PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ CUỐI CÙNG:

Thu gom, vận chuyển, xử lý và thải bỏ cuối cùng.

❖ PHƯƠNG THỨC TÁI CHẾ CHẤT THẢI:

Phân loại chất thải tại nguồn, tái sử dụng, tái chế, đốt hoặc chôn lấp

➢ TỶ TRỌNG CÁC PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ:

84% tổng khối lượng chất thải được xử lý trên 381 lò đốt, 904 bãi chôn lấp. 16% còn lại được xử lý theo 

dây chuyền chế biến phân compost (tái chế, tái sử dụng). Tỉ lệ chất thải bao bì, túi ni lông trung bình tại bãi 

chôn lấp chiếm khoảng từ 6 – 8%.

➢ ĐỒNG XỬ LÝ RÁC TRONG LÒ NUNG XI MĂNG:

Việc lựa chọn giải pháp, công nghệ đốt rác thải trong lò nung xi măng rất quan trọng, nó phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố như (1) đặc tính rác thải, (2) công nghệ lò nung hiện có, (3) đầu tư tài chính cho công nghệ 

xử lý và sử dụng thiết bị phụ trợ,… Các yêu cầu:

o Phát thải từ nhà máy xi măng không được tăng lên khi sử dụng nhiên liệu thay thế.

o Chất lượng của xi măng và sự tương thích với môi trường không được suy giảm.

o Không được làm tăng chi phí, mặt khác còn đem lại lợi nhuận.



NHIÊN LIỆU THAY THẾ TRONG NHÀ MÁY XI MĂNG – CÁC TÍNH CHẤT CẦN KIỂM TRA VỚI RÁC



NHIÊN LIỆU THAY THẾ TRONG NHÀ MÁY XI MĂNG – CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ RÁC

❖ CHẤT LƯỢNG RÁC THẢI:

Các tính chất quan trọng nhất là thành phần (vật lý và hóa học); nhiệt trị (Lower Calorific Value - LCV).

Thành phần và LCV của rác thải cũng thay đổi theo thời gian.

Nhiều nghiên cứu đề xuất rằng LCV cần đạt từ 15 MJ/kg (~3.500 kcal/kg) để có hiệu quả để làm nhiên liệu

thay thế (European Association of Waste Thermal Treatment Companies for Specialised Waste - EURITS).

❖ QCVN 41:2011/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐỒNG XỬ LÝ CTNH TRONG 

LÒ NUNG XI MĂNG:  Yêu cầu chất thải trước khi đốt trong lò nung xi măng.   



XỬ LÝ CHẤT THẢI THÀNH NHIÊN LIỆU THAY THẾ TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG

❖ TIỀN XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN:

- Đồng nhất về thành phần

- Có nhiệt trị ổn định

- Độ ẩm thấp và ổn định

- Không chứa các thành phần như kim loại, thủy tinh, khoáng vật.

- Có kích thước phù hợp với công nghệ đốt

➢ Phương pháp tiền xử lí CTRSH bằng cơ – sinh học (MBT) để sử dụng trong công nghiệp xi măng.

Trung bình, MBT một tấn CTRSH thu được khoảng 250 kg RDF, nhiệt trị lên đến 30 MJ/kg tùy thuộc vào

thành phần.

❖ CÁC CHỈ SỐ CẦN PHÂN TÍCH RDF ĐỂ ĐỒNG XỬ LÝ TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG:



PHÁT THẢI TỪ SẢN XUẤT XI MĂNG KHI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU THAY THẾ (1)

❖ CÁC TÁC ĐỘNG CHÍNH:

- Không dẫn đến nồng độ SO2, NOx cao trong phát thải.

- Sử dụng chất thải phù hợp chỉ gây ảnh hưởng nhỏ đến phát thải kim loại do khả năng lưu giữ cao của 

kim loại trong sản phẩm. Những kim loại không bay hơi có khuynh hướng kết hoàn toàn vào clanhke.

- PCDD và PCDF có khả năng hình thành nếu có clo trong dòng nhiên liệu hoặc nguyên liệu vào. Tuy 

vậy, sự hình thành có thể được kiềm hãm, bởi nhiệt độ cao và thời gian lưu dài trong lò xi măng.

- Phát thải bụi không ảnh hưởng bởi đồng xử lí rác.

- Môi trường kiềm trong lò loại bỏ HCl và HF tạo ra trong quá trình đốt.

- CO không bị ảnh hưởng lớn.

- Không có mối liên hệ giữa việc sử dụng NLTT và mức phát thải TOC (total organic carbon).

Nguồn tham khảo:

- CEMBUREAU (The European Cement Association), "Sustainable Cement Production: Co-processing of Alternative Fuels and Raw Materials in the 

European Cement Industry," 2009)

- G. v. E. B. Genon, "Perspectives and Limits for cement kilns as a destination for RDF," Waste Management, vol. 28, pp. 2375-2385, 2008

- EIPPCB (European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau) , "Reference Document on Best Available Techniques in the Cement, Lime and 

Magnesium Oxide Manufacturing Industries," European Comission, 2010

- K. H. Karstensen, "Formation, Release and Control of dioxins in cement kilns," Chemosphere, vol. 70, pp. 543-560, 2008

Ghi chú: POP (persistent organic pollutant): chất hữu cơ ô nhiễm khó phân hủy; PCDD (polychlorinated dibenzo-p-dioxin): gọi chung là dioxin

PCDF (polychlorinated dibenzo-p-furan): gọi chung là furan; I-TEQ (International Toxic Equivalent Basis): đơn vị đo độ độc quốc tế, qui đổi có trọng số 

các loại dioxin và furan khác nhau.



❖ VD PHÁT THẢI TỪ MỘT LÒ XI MĂNG SỬ DỤNG RDF:

(Nguồn: Stantec, "Waste to Enerfy: A Technical Review of Municipal Solid Waste Thermal Treatment Practices," 2011)

PHÁT THẢI TỪ SẢN XUẤT XI MĂNG KHI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU THAY THẾ (2)



XỬ LÝ CHẤT THẢI LÀM NHIÊN LIỆU TRONG NHÀ MÁY XI MĂNG – BÙN THẢI

❖ TIỀN XỬ LÝ BÙN THẢI:

Bùn thải trải qua quá trình tách nước bằng cơ học trước khi được tiền xử lí. Sau khi tách nước, hàm lượng 

chất rắn khô tăng từ 2 – 5% lên đến 20 – 40%, tùy thuộc vào đặc tính bùn thô và phương pháp sử dụng để 

tách nước.

Có nhiều kỹ thuật để sấy bùn: VD sử dụng nhiệt thừa từ khí lò xi măng, sấy thùng, sử dụng biogas, trộn

bùn tách nước với vôi sống, sấy bằng năng lượng mặt trời, nghiền bùn khô …

❖ GIẢM PHÁT THẢI CO2 KHI ĐỒNG XỬ LÝ BÙN THẢI:

(Nguồn: HeildebergCement, "Potential of PAD to further improve CO2 efficiency sewage sludge in cement kilns," 

BioValor Symposium, Arnhem, the Netherlands, 2011)



PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CTRSH CHI PHÍ THẤP 

DO WOLRD BANK NGHIÊN CỨU 

(Đánh giá công tác quản lý CTRSH và chất thải công nghiệp nguy hại – các phương án và hành động, 2018)



NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT

❖ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ MẶT KỸ THUẬT:

✓ Một số loại chất thải/rác thải, cơ bản có thể đáp ứng yêu cầu về đồng xử lý cho các lò nung xi măng ở

Việt Nam.

✓ Tuy nhiên, tùy từng loại chất thải cụ thể, hoặc yêu cầu về NLTT có thể cần xử lý sơ bộ trước khi sử

dụng (VD: sản xuất RDF có nhiệt trị tới 5,400 – 6,200 kcal/kg; khá cạnh tranh với nhiệt độ của than).

✓ Ngoài ra, đối với một số thành phần phân loại là chất thải nguy hại thì các nhà máy phải được cấp

phép xử lý CTNH theo quy định pháp luật.

❖ ĐỀ XUẤT:

➢ Việc tính toán và thiết kế dây chuyền công nghệ, hệ thống lò nung và hệ thống vis nạp liệu RDF cần

kết hợp giữa các kiến thức lý thuyết và xem xét các hướng dẫn thiết kế và mẫu thiết kế của các hãng

chuyên trong ngành.

➢ Đối với từng trường hợp nhà máy hoặc dự án cần tiến hành khảo sát và đánh giá nguồn chất thải, rác

thải thực tế để có cơ sở thiết kế và lập phương án cụ thể.

➢ Quá trình xử lý đốt chất thải có thể xem xét tính toán việc phối trộn các loại chất thải để đạt hiệu quả

tốt nhất về kỹ thuật và kinh tế.



TRÂN TRỌNG 

CẢM ƠN


