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PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ VICEM
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GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH XI MĂNG VIỆT NAM VÀ VICEM
❑ Ngành xi măng Việt Nam đã trải qua hơn 120 năm hình thành và phát triển, từ khi chỉ có 1 nhà máy xi măng với công
suất ~30.000 tấn/năm do Pháp xây dựng vào năm 1899 tại Hải Phòng, đến nay Việt Nam đã có 87 dây chuyền sản
xuất với năng lực sản xuất đạt trên 107 triệu tấn/năm.
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GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH XI MĂNG VIỆT NAM VÀ VICEM
❑ Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tiền thân là Liên hiệp các xí nghiệp xi măng:
➢ Được thành lập tháng 10 năm 1979 là một Tổng công ty Nhà nước.
➢ Năng lực sản xuất: Đến nay, VICEM có 10 Công ty sản xuất xi măng, 16 dây
chuyền sản xuất với năng lực sản xuất khoảng 22 triệu tấn clinker/năm và
khoảng 32 triệu tấn xi măng/năm.

35%

➢ Thị phần chiếm 34% - 35% thị phần xi măng cả nước.
➢ Là nhà sản xuất xi măng lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á, sở hữu nhiều
thương hiệu uy tín, lâu đời được người tiêu dùng cả nước tin dùng như:
Hải Phòng, Hoàng Thạch, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Hoàng Mai, Hạ Long, ....

65%

Công nghệ và thiết bị:
➢ Các thiết bị trong dây chuyền sản xuất của các nhà máy xi măng
VICEM hiện nay bao gồm nhiều thế hệ công nghệ, thiết bị với quy
mô, công suất khác nhau (Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc).
➢ Mục tiêu: Để giữ vững vai trò là trụ cột của ngành xi măng; VICEM
đã đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng các đề tài khoa học, sáng
kiến cải tiến kỹ thuật vào trong các dây chuyền sản xuất tại các
Công ty thành viên trực thuộc VICEM, nâng cao năng suất, chất
lượng, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi
trường.
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PHẦN II: CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH ĐỒNG
XỬ LÝ CHẤT THẢI TRONG SẢN XUẤT XI
MĂNG TẠI VICEM
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CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI

01

02

Các mục tiêu của Đảng, Nhà nước và Chính

Đề án tái cơ cấu VICEM giai đoạn 2019-2025

phủ về phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam

đã được Bộ Xây dựng phê duyệt tại quyết

thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm

định số 868-QĐ-BXD ngày 22/10/2019.

2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày

12/8/2020.
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CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI
❑ Mục tiêu, chiến lược của VICEM: Đẩy mạnh công tác Đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và áp dụng thành công nhiều
thành tựu khoa học cho hoạt động sản xuất xi măng theo hướng kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải ra môi trường,...
Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030 như sau:
2019
2022
2025
2030

Từ năm 2019 đến nay và đã
hoàn thành tổng hợp đánh giá
toàn diện về kết quả thử
nghiệm tại các đơn vị để báo
cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đến năm 2025, sử dụng tối thiểu 20%; đến năm
2030, sử dụng tối thiểu 30% tro bay nhiệt điện hoặc
chất thải công nghiệp khác làm nguyên, nhiên liệu
thay thế trong sản xuất clinker và làm phụ gia trong
sản xuất xi măng. Sử dụng nhiên liệu thay thế lên
đến 15% tổng nhiệt năng dùng để sản xuất clinker xi
măng.

❑ Các chương trình hợp tác, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất: Hợp tác, phối hợp với các đơn vị
trong và ngoài nước (Flsmidth, Polisyus, Kawasaki, Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng, …)

➢ Nghiên cứu, phát kiến, phát minh công nghệ sản xuất xi măng thế hệ mới; sản xuất các dòng sản phẩm xi măng đặc
biệt phục vụ ứng phó biến đổi khí hậu, công trình biển đảo và clinker tiêu hao nhiệt thấp.
➢ Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất, tư vấn đào đạo chuyên gia trong lĩnh vực vật liệu xây
dựng, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, nguyên nhiên liệu thay thế… hướng tới thúc đẩy phát triển kinh tế
tuần hoàn, sản xuất xanh, bền vững và gắn với bảo vệ môi trường.
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PHẦN III: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI ĐỒNG
XỬ LÝ CHẤT THẢI TẠI CÁC ĐƠN VỊ THÀNH
VIÊN SẢN XUẤT XI MĂNG VICEM
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1. TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ ỨNG DỤNG
❑ Các phương pháp xử lý chất thải hiện nay và tại Việt Nam: Thiêu đốt, phân hủy sinh học, chôn lấp và chứa chất thải tại
bãi rác hở, ủ phân, tái chế, …
➢ Phương pháp xử lý chất thải hiện nay chủ yếu là bãi rác hở và bãi rác chôn lấp.

➢ Thiêu hủy và tái chế chiếm tỷ lệ thấp so với các phương pháp khác; các quốc gia khu vực Bắc Mỹ, Châu Âu &
Trung Á, Đông Á & Thái Bình Dương có tỷ lệ thiêu hủy và tái chế chất thải cao nhất.
- Bắc Mỹ
- Nam Á
-Trung Đông
và Bắc Phi
-Châu Âu
và Trung Á
-Châu Phi
cận Sahara
-Mỹ Latinh
và Caribê
-Đông Á và
Thái Bình Dương

(Nguồn: WB, “What a waste 2.0 - A Global Snapshot of
Solid Waste Management to 2050”, 2018)

(Nguồn: Bộ TNMT, Báo cáo môi trường quốc gia 2017)
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1. TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ ỨNG DỤNG
❑ Các ngành công nghiệp áp dụng đồng xử lý chất thải:
➢ Một số ngành công nghiệp đã sử dụng phương pháp thiêu đốt, đồng xử lý chất thải trong các lò nung, lò đốt như
ngành nhiệt điện, luyện kim và lò nung của ngành xi măng nhằm góp phần xử lý chất thải và giảm tiêu hao nguyên,
nhiên liệu không tái tạo.
➢ Trong các ngành công nghiệp thực hiện đồng xử lý chất thải, do đặc thù về công nghệ sản xuất thì ngành xi măng có
nhiều ưu thế:
▪ Tận dụng được các lò đốt ở nhiệt độ cao trong dây chuyền sản xuất

▪ Đốt được hầu hết các loại chất thải khác nhau
▪ Tỷ lệ thu hồi nhiệt cao
▪ Không đòi hỏi cao về việc phân loại thành phần rác, không để lại tro xỉ, an toàn với môi trường
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2. ƯU THẾ, GIẢI PHÁP, CÔNG NGHỆ & PHƯƠNG ÁN CỦA VICEM
a. ƯU THẾ TRONG VIỆC ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG
➢ Nhiệt độ cao và ổn định (quá trình sản xuất clinker duy trì nhiệt độ ở zone nung khoảng gần 1.9000C, đảm bảo xử lý
được chất thải thông thường và chất thải nguy hại;
➢ Thời gian lưu trong hệ thống dài: thời gian lưu của khí là gần 60 giây, bột liệu là 30 phút, đảm bảo chất thải cháy triệt
để và trung hòa các chất khí, cũng như thất thải rắn trong quá trình xử lý.
➢ Môi trường kiềm cao và quá trình tự lọc sạch.
➢ Hệ thống giám sát phát thải liên tục 24/7.
➢ Không để lại tro thải, không chôn lấp, giảm phát thải CO2 và khí thải độc hại.
➢ Năng suất xử lý chất thải có thể đáp ứng >30 tấn/giờ/01 dây chuyền.
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2. ƯU THẾ, GIẢI PHÁP, CÔNG NGHỆ & PHƯƠNG ÁN CỦA VICEM
b. CÁC CÔNG NGHỆ ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA NGÀNH XI MĂNG
Trên thế giới: hiện nay đang ứng dụng 02 mô hình công nghệ trong việc đồng xử lý chất thải trong ngành xi măng, cụ thể
❑ Công nghệ xử lý trực tiếp:
Chất thải thô sẽ được đưa về kho trong nhà máy xi măng, tại đây chúng sẽ được phân loại, phối trộn, cắt, nghiền mịn
để ổn định về kích thước và nhiệt trị trước khi cấp vào Calciner hoặc vòi đốt chính.
Cấp liệu vào
calciner

Máy cắt rác

co

Chất thải vào PH:
Q > 4000 Kcal/kg
KT2D: 90% < 80mm
KT3D: 99% <30mm

co

Băng tải
Chất thải nhập kho:
vải vụn, đế giày, nhựa,
bông,..
KT: 60% < 200 mm
Q >4000 Kcal/kg

co

Chất thải vào MB:
Q > 4000 Kcal/kg
KT2D: 90% < 30mm
KT3D: 99% <5mm
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2. ƯU THẾ, GIẢI PHÁP, CÔNG NGHỆ & PHƯƠNG ÁN CỦA VICEM
b. CÁC CÔNG NGHỆ ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA NGÀNH XI MĂNG (…)
❑ Công nghệ xử lý gián tiếp:
Các chủng loại chất thải nguyên khối, như: lốp xe, chất thải kích thước lớn,,.. sẽ được vận chuyển và thiêu hủy tại
buồng đốt ngoài (lắp mới bên ngoài hệ thống tháp trao đổi nhiệt).
Hotdisk - FLS
- Kiểu: đĩa quay.
- Thời gian lưu: 2 45 phút.
- Kích thước rác:
Max 1,2m.
- Tỷ lệ thay thế nhiệt:
85%.

Pyrotor - KHD
- Kiểu: Thùng quay
- Thời gian lưu: 10
phút.
- Kích thước rác:
Max 1,2m.
- Tỷ lệ thay thế nhiệt:
85%.

Saphia Technology
- Kiểu: Khí hóa
- Kích thước: tùy
theo nhu cầu.
- Vị trí: đặt tại mặt
đất.

Prepol SC –
Thyssenkrupp
- Kiểu: Bậc
- Thời gian lưu: 15ph
- Kích thước: Rác
Max 300 mm.
- Tỷ lệ thay thế nhiệt:
80%.
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2. ƯU THẾ, GIẢI PHÁP, CÔNG NGHỆ & PHƯƠNG ÁN CỦA VICEM
b. CÁC CÔNG NGHỆ ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA NGÀNH XI MĂNG (…)
ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI

XỬ LÝ CHẤT THẢI TRỰC TIẾP

XỬ LÝ CHẤT THẢI GIÁN TIẾP

Ưu điểm:

Ưu điểm:

Nhược điểm:

Nhược điểm:

➢ Chất thải được cắt nhỏ, sẽ tăng được tính đồng nhất, ổn định được
nhiệt trị và lưu lượng khi thiêu hủy trong hệ thống lò so với với đốt
chất thải thô.
➢ Có thể đốt được tại nhiều vị trí trong hệ thống calciner và đầu lò.
➢ Chất thải cháy cùng với dòng bột liệu, nên tăng được khả năng
truyền nhiệt cũng như ổn định thành phần hóa clinker hơn.

➢ Phải đầu tư thêm hệ thống máy cắt rác.
➢ Chỉ sử dụng được rác thải sinh hoạt đã phân loại.
➢ Tùy theo thiết kế, tuy nhiên nhìn chung nếu đốt > 25% chất thải tại
calciner, thì phải cải tạo hệ thống tháp trao đổi nhiệt.

➢ Dùng được rất nhiều chủng loại chất thải khác nhau như: rác thải
sinh hoạt, lốp xe, chất thải công nghiệp thô,..
➢ Sử dụng được rác có nhiệt trị thấp hơn, ẩm hơn,..
➢ Không phải đầu tư hệ thống máy cắt; không phải cải tạo tháp trao đổi
nhiệt.
➢ Đốt cháy tại không gian bên ngoài Calciner, do vậy không gây ảnh
hưởng nhiều đến quá trình cháy trong hệ thống.
➢
➢
➢
➢

Chi phí đầu tư cao.
Cần không gian lớn tại khu vực tháp trao đổi nhiệt.
Tận dụng năng lượng từ rác thấp hơn, lưu lượng khí thải cao hơn.
Độ biến động về thành phần hóa và nhiệt trị cao hơn, dẫn tới việc
kiểm soát quá trình nung luyện clinker khó hơn.

► Đối với VICEM: Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, phân tích, đánh giá ưu nhược điểm các các công nghệ và tình trạng

thực tế dây chuyền thiết bị tại các đơn vị, lộ trình thực hiện của VICEM như sau:
▪

Giai đoạn 1:
Nghiên cứu, thử nghiệm trong là xử lý chất thải thông
thường để thay thế một phần nguyên, nhiên liệu theo
công nghệ xử lý trực tiếp

▪

▪

Giai đoạn tiếp theo:
Nghiên cứu, xử lý chất thải sinh hoạt, … theo công
nghệ xử lý gián tiếp nhằm tăng công suất và đa dạng
chủng loại chất thải, tăng tỷ lệ sử dụng nguyên, nhiên
liệu thay thế.
Xử lý chất thải nguy hại
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3. KẾT QUẢ ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI TẠI VICEM
VICEM đã thử nghiệm thành công:
❑ Sử dụng bùn thải thay thế một phần sét nguyên liệu tại các đơn vị như Bút Sơn, Hoàng Thạch, Hà Tiên, Hạ Long, ….
❑ Sử dụng rác thải công nghiệp thông thường làm nhiên liệu thay thế một phần nhiệt năng nung luyện clinker tại Bút
Sơn, Hoàng Thạch, Hà Tiên, Hạ Long, Sông Thao.
Kết quả đạt được của các chương trình như sau:
a. THỬ NGHIỆM ĐỒNG XỬ LÝ BÙN THẢI LÀM NGUYÊN LIỆU THAY THẾ
❑ Chủng loại, chất lượng bùn thải: Chủng loại bùn thải đa dạng, bùn thải sông hồ, bùn thải từ các khu công nghiệp, …;
Về chất lượng, khi phân tích thành phần của bùn có đủ các thành phần CaO, SiO2, Al2O3, các tạp chất hữu cơ… các
loại bùn này có hàm lượng MKN, độ ẩm cao (từ 30-60%).
❑ Phương pháp xử lý, sử dụng: Tồn trữ trong kho để đồng nhất và giảm độ ẩm sau đó phối trộn trực tiếp vào nguyên
liệu sét trước khi đưa vào sản xuất trong dây chuyền sản xuất xi măng.
Thuận lợi:
• Nguồn bùn thải đa dạng tại tất cả các địa phương;
• Công nghệ và thiết bị ngành sản xuất xi măng hoàn
toàn đáp ứng được việc đồng xử lý bùn thải trong lò
nung xi măng
• Không cần đầu tư nhiều thiết bị như các ngành công
nghệp và phương pháp xử lý bùn thải khác, …

Khó khăn:
• Độ ẩm của bùn thải cao, phát tán mùi hôi thối nên phải
sử dụng thiết bị chuyên dụng vận chuyển về nhà máy để
đảm bảo các yêu cầu về môi trường
• Chi phí vận chuyển cao;
• Phải thực hiện đồng nhất, giảm độ ẩm, tách kim loại và
sử dụng thiết bị phối trộn với nguyên liệu sét trước khi
đưa vào sử dụng làm tăng chi phí trong sản xuất;
• Chất lượng bùn thải không ổn định và nhiều dị vật, dễ
gây tắc bết và bám dính hệ thống thiết bị dẫn đến ảnh
hưởng đến công tác vận hành của dây chuyền thiết bị
sản xuất xi măng; …
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3. KẾT QUẢ ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI TẠI VICEM
a. THỬ NGHIỆM ĐỒNG XỬ LÝ BÙN THẢI LÀM NGUYÊN LIỆU THAY THẾ (…)
❑ Kết quả thực hiện:
• Năm 2020 đồng xử lý là ~16.000 tấn (tỷ lệ thay thế là 4,4% nguyên liệu sét tại thời điểm thử
nghiệm);

• Năm 2021, các đơn vị thành viên của VICEM tiếp tục đẩy mạnh thử nghiệm xử lý bùn thải và
lựa chọn tỷ lệ thay thế tối ưu trong sản xuất, tổng khối lượng bùn thải đã xử lý ~71.000 tấn (tương
ứng thay thế là 2,87% nguyên liệu sét);
• Thực hiện 8 tháng đầu năm 2022 là trên 75.000 tấn (tương ứng thay thế ~5,88% nguyên liệu

sét), kế hoạch năm 2022 sử dụng 86.000 tấn với tỷ lệ thay thế 3-5%.
❑ Đánh giá kết quả:
• Chất lượng clinker khi sử dụng bùn thải tương đương so với sử dụng nguyên liệu sét;
• Bùn thải thông thường từ các nguồn khảo sát hoàn toàn có thể sử dụng thay thế một phần
nguyên liệu sét trong sản xuất clinker xi măng và đảm bảo các chỉ tiêu về môi trường.
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3. KẾT QUẢ ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI TẠI VICEM
b. THỬ NGHIỆM ĐỒNG XỬ LÝ RÁC THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG
❑ Các mô hình đồng xử lý rác thải: VICEM thử nghiệm thành công xử lý rác thải thông thường bằng 02 mô hình:
➢ Xử lý thủ công (nhân công trực tiếp bốc xúc, vận chuyển và cấp chất thải vào hệ thống lò nung để xử lý) tại Hoàng
Thạch, Sông Thao, Hạ Long;
➢ Xử lý bằng hệ thống thiết bị bán tự động tại Nhà máy xi măng Bút Sơn, Nhà máy xi măng Bình Phước và Nhà máy xi
măng Kiên Lương.
❑ Chủng loại, chất lượng rác thải:
➢ Rác thải là rác công nghiệp thông thường từ các ngành công nghiệp dệt may, da giày, nông lâm nghiệp,…. Có đặc tính
là tỷ trọng nhẹ, nhiệt trị cao (từ 4.500-5.000 kcal/kg rác).
➢ Chất lượng rác thải phải đảm bảo đạt yêu cầu về độ ẩm và kích thước (độ ẩm dao động từ 10-25% và kích thước 2D
<100x100mm).
➢ Phương pháp xử lý, sử dụng: Đơn vị thu gom vận chuyển rác thải về kho tồn trữ của nhà máy
Thuận lợi:
• Các dây chuyền VICEM đáp ứng được việc đồng xử lý
rác thải trong lò nung xi măng;
• Năng suất đốt rác thải cao (trên 10 tấn rác thải/giờ);
• Xử lý triệt để chất thải, không phát sinh chất thải thứ
cấp ra môi trường
• Là giải pháp ưu thế vượt trội khi xử lý các chất thải
nguy hại;...

Khó khăn:
• Rác thải chưa được phân loại, sơ chế, kích
thước…chất lượng dao động rất khó khăn khi đưa vào
đốt tại các lò nung xi măng; Rác lẫn nhiều dị vật, rác hữu
cơ… phát sinh mùi trong quá trình lưu trữ, đốt;
• VICEM đang phải mua rác thải để xử lý;
• Phải đầu tư hệ thống thiết bị xử lý rác thải, các kho
chứa, thiết bị vận chuyển, …
• Giảm hiệu quả kinh tế khi xử lý rác thải; …
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3. KẾT QUẢ ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI TẠI VICEM
b. THỬ NGHIỆM ĐỒNG XỬ LÝ RÁC THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG (…)
❑ Kết quả thực hiện:
➢ Năm 2020: Là năm bắt đầu triển khai chương trình, tổng khối lượng rác thải được xử lý là 119.000 tấn tương ứng thay thế là
8,31% tiêu hao nhiệt, cụ thể:
▪ Sông Thao 6,53%;
• Hoàng Thạch 2,34%;
▪ Hạ Long 0,79%;
• Bút Sơn 2 dây chuyền trung bình 8,17%/01 dây chuyền
▪ Nhà máy Bình Phước – Hà Tiên 19,67%.
➢ Năm 2021: Xử lý ~202.000 tấn tương ứng thay thế là 14,64% tiêu hao nhiệt, cụ thể:
▪ Sông Thao 13,68%;
• Hạ Long 2,51%;
▪ Bút Sơn 2 dây chuyền, trung bình 21,30%/ 01 dây chuyền;
▪ Nhà máy Bình Phước 21,20%;
▪ Nhà máy xi măng Kiên Lương dây chuyền 2 là 5% (đưa vào vận hành từ tháng 4/2021)
➢ Thực hiện 8 tháng đầu năm 2022 toàn VICEM đốt nhiên liệu thay thế với tỷ lệ trung bình 14,29%; trong đó 2 dây chuyền của Bút
Sơn và dây chuyền Bình Phước đạt tỷ lệ 20-25%. Kế hoạch năm 2022 là 276.000 tấn.
➢ Hiệu quả kinh tế:
▪ Giảm chi phí sản xuất ~3.000 – 5.000 đồng/01 tấn clinker tại các đơn vị xử lý bằng thủ công
▪ Giảm chi phí sản xuất ~10.000 đồng/01 tấn clinker đối với các đơn vị xử lý bán tự động.

❑ Đánh giá kết quả:
▪
▪
▪

Các giải pháp công nghệ xử lý chất thải của chương trình đã đáp ứng được các yêu cầu sản xuất, yêu cầu về môi trường,
và mang lại hiệu quả kinh tế
Giảm 100÷150ppm nồng độ khí NOx trong khí thải.
Giảm từ 2-8% tổng lượng CO2 phát thải do giảm tiêu hao năng lượng tại công đoạn nghiền than, giảm tiêu hao nhiên liệu
hóa thạch.
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3. KẾT QUẢ ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI TẠI VICEM
c. SỬ DỤNG TRO, XỈ, THẠCH CAO NHÂN TẠO LÀM PHỤ GIA XI MĂNG
c.1. Sử dụng tro, xỉ:
❑ Các ngành công nghiệp nhiệt điện, luyện kim, hóa chất tại Việt Nam hàng năm thải ra hàng chục triệu tấn tro, xỉ (riêng
ngành nhiệt điện, năm 2021 phát thải khoảng 16 triệu tấn); các yếu tố ảnh hưởng

➢ Chiếm quỹ đất rất lớn để làm bãi thải
➢ Nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
❑ Tro, xỉ có thể sử dụng làm nguyên liệu thay thế cho sản xuất xi măng. Sử dụng tại VICEM như sau:
➢ Tổng lượng tro, xỉ đưa vào sản xuất tại các đơn vị tăng dần theo từng năm; năm 2012 sử dụng khoảng 300

nghìn tấn với tỷ lệ sử dụng là ~2%;
➢ Năm 2020 đã sử dụng gần 2 triệu tấn với tỷ lệ sử dụng là ~8%;
➢ Năm 2021 là ~2,60 triệu tấn với tỷ lệ sử dụng là 11%;
➢ Thực hiện 8 tháng đầu năm 2022 là ~1,926 triệu tấn với tỷ lệ
sử dụng trong xi măng là 13,75%. Kế hoạch từ năm 2022 dự
kiến đưa vào sản xuất trên 3 triệu tấn.
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3. KẾT QUẢ ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI TẠI VICEM
c. SỬ DỤNG TRO, XỈ, THẠCH CAO NHÂN TẠO LÀM PHỤ GIA XI MĂNG (…)
c.2. Sử dụng thạch cao nhân tạo:
❑ Hàng năm, lượng thạch cao sử dụng trong sản xuất xi măng toàn VICEM là trên 1 triệu tấn.
❑ Thạch cao này được nhập khẩu từ Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Oman.
❑ Sử dụng thạch cao nhân tạo
➢ Các ngành công nghiệp điện, hóa chất, phân bón hàng năm thải ra hàng triệu tấn xỉ có thể dùng để sản xuất
thạch cao nhân tạo.
➢ VICEM đã triển khai các đề tài nghiên cứu sử dụng thạch cao nhân tạo đưa vào sử dụng trong sản xuất, cụ thể:
▪ Năm 2020 là 25 nghìn tấn với tỷ lệ thay thế thạch cao tự nhiên khoảng 3%;
▪ Năm 2021 thực hiện là 122 nghìn tấn với tỷ lệ thay thế
thạch cao tự nhiên khoảng 15% (trong đó, Vicem Sông
Thao sử dụng 100% thạch cao nhân tạo và tiếp tục thực
hiện đến nay).
▪ Thực hiện 8 tháng đầu năm 2022 là ~87.000 tấn thạch
cao nhân tạo với tỷ lệ thay thế thạch cao tự nhiên khoảng
13-15%, kế hoạch năm 2022 là 148.000 tấn.
▪ Hiện nay, VICEM đang đẩy mạnh sử dụng thạch cao
nhân tạo trong sản xuất xi măng, hướng đến thay thế
70% thạch cao tự nhiên.
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PHẦN IV: THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG
EEEQUÁ TRÌNH ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI
TẠI VICEM
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1. CÁC YẾU TỐ THUẬN LỢI

1
Trong nhiều năm
qua, bảo vệ môi
trường, tăng cường
quản lý tài nguyên,
chủ động phòng,
chống thiên tai, ứng
phó với biến đổi khí
hậu luôn là vấn đề
được Đảng, Nhà
nước và xã hội
quan tâm đặc biệt;
Nhiều chủ trương,
chính sách về bảo
vệ môi trường, ứng
phó với biến đổi khí
hậu đã được ban
hành để triển khai
thực hiện các vấn
đề tồn tại về môi
trường và bảo vệ
môi trường.

2
Cam kết của Thủ
tướng Chính phủ tại
Hội nghị Công ước
khung của Liên Hiệp
Quốc về biến đổi khí
hậu (COP26) với mục
tiêu mức phát thải
ròng bằng “0” vào
năm 2050.

3
Hệ thống các văn
bản pháp luật về
quản lý môi trường
tương đối đầy đủ

4
Việc đồng xử lý
chất thải tại các dây
chuyền sản xuất xi
măng là giải pháp
toàn diện, an toàn và
hiệu quả nhất.

5
Đem lại hiệu quả
cho doanh nghiệp
sản xuất xi măng;
Đặc biệt là trong bối
cảnh hiện nay, chi phí
năng lượng, vật tư
đầu vào tăng cao;
nguồn cung không
đảm bảo, đứt gãy
chuỗi cung ứng, …
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2. CÁC TỒN TẠI, KHÓ KHĂN VÀ VƯỚNG MẮC
❑ Tình hình nhiên liệu than:
➢ Chi phí nhiên liệu than chiếm từ 50÷60% chi phí biến đổi sản xuất
clinker và chiếm 40÷45% chi phí biến đổi sản xuất các sản phẩm xi
măng dân dụng tại các đơn vị của VICEM.
➢ Giá than tăng cao, chất lượng không ổn định dẫn đến các đơn vị

trong VICEM phải phối trộn và sử dụng than có chất lượng thấp,
gây khó khăn cho công tác vận hành, năng suất lò giảm, tiêu hao
tăng làm tăng giá thành sản xuất.
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2. CÁC TỒN TẠI, KHÓ KHĂN VÀ VƯỚNG MẮC
❑ Các tồn tại và khó khăn trong quá trình triển khai sử dụng nguyên nhiên liệu thay thế:
➢ Bất cập về cơ chế, chính sách:
▪ Khoản 15, Điều 3 của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP về quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch tỉnh.
▪ Mục 2.1.2.1, điểm 2 của Quy chuẩn QCVN 41:2011/BTNMT về địa điểm của các nhà máy xi măng khi đồng xử lý
chất thải nguy hại.
▪ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021; Chỉ thị số 08/CT-TTg, …: không có Quy định cho việc hỗ trợ chi
phí xử lý chất thải trong sản xuất xi măng.
Dẫn đến:
▪ Các đơn vị sản xuất xi măng khó tham gia đồng xử lý chất thải.
▪ Chưa có cơ chế, chính sách rõ ràng khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý tro, xỉ, thạch cao nhân tạo, rác thải,
bùn thải… .
▪ VICEM đang phải mua rác thải, tro, xỉ, thạch cao nhân tạo về xử lý, khó khăn trong việc tiếp cận nguồn phát thải,
và giảm hiệu quả khi sử lý chất thải.
➢ Chất lượng rác thải:
▪ Rác thải chưa được phân loại chưa có đơn vị thu gom, xử lý đủ điều kiện để cung ứng, đồng xử lý trong lò nung
xi măng nên chất lượng không ổn định, năng lực cung cấp nhỏ.

➢ Các dây chuyền sản xuất xi măng của VICEM
▪ Có quy mô, trình độ công nghệ khác nhau và được thiết kế sử dụng than nhiệt trị cao, không đốt nhiên liệu thay
thế.
▪ Phải đầu tư mới hệ thống xử lý rác thải để cấp rác vào hệ thống lò nung
▪ Phải đầu tư cải tạo, nâng cấp các thiết bị hiện có nhằm đáp ứng được việc đồng xử lý chất thải và giảm thiểu các
ảnh hưởng đến sản xuất xi măng.
25

2. CÁC TỒN TẠI, KHÓ KHĂN VÀ VƯỚNG MẮC
❑ Sử dụng tro xỉ:
Tổng lượng tro, xỉ phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện của cả nước trong năm 2021 là hơn 16 triệu tấn (nguồn: báo điện
tử của Bộ Xây dựng). Khối lượng sử dụng tại tro, xỉ tại các đơn vị thành viên VICEM mới đạt khoảng 3 triệu tấn/ năm.
Các yếu tố ảnh hưởng:

➢ VICEM chưa tiếp cận trực tiếp được nguồn cấp tro, xỉ từ các nhà máy nhiệt điện và nhà máy sản xuất thép; chủ yếu
mua tro, xỉ từ các đơn vị cung cấp thương mại, chi phí logistic tăng làm giảm hiệu quả kinh tế.
➢ Giá tro, xỉ cao hơn giá thành nguyên liệu sét là rào cản cho việc tăng tỷ lệ sử dụng vì ảnh hưởng đến hiệu quả sản

xuất; nên các đơn vị sản xuất xi măng VICEM chỉ sử dụng một phần tro, xỉ làm nguyên liệu điều chỉnh phối liệu trong
sản xuất clinker và chủ yếu sử dụng tro, xỉ làm phụ gia trong sản xuất xi măng.
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PHẦN V: ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
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1. ĐỀ XUẤT VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC
VICEM đề xuất Chính phủ, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi/ bổ sung một số quy định
hiện hành đối với việc xử lý chất thải, đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng:
❑ Tại Khoản 15, Điều 3 của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 quy định “Địa điểm của cơ sở xử lý chất thải
rắn công nghiệp thông thường phải phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch tỉnh”; VICEM kiến nghị sửa
nghị định 40/2019/NĐ-CP, bổ sung các đơn vị sản xuất xi măng nói chung, VICEM nói riêng thuộc quy hoạch bảo vệ
môi trường, quy hoạch tỉnh để được tham gia đồng xử lý chất thải.
❑ Tại Mục 2.1.2.1, điểm 2 của Quy chuẩn QCVN 41:2011/BTNMT quy định về địa điểm của các nhà máy xi măng khi
đồng xử lý chất thải nguy hại “Có địa điểm không thuộc một trong những khu vực sau đây: Vùng nội thành, nội thị đô
thị loại đặc biệt, loại I, II, III, IV vùng ngoại thành có khoảng cách tới ranh giới nội thành đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I
dưới 05 km (tính từ chân ống khói chính)”. VICEM kiến nghị sửa đổi quy chuẩn QCVN 41:2011/BTNMT cho phép các
đơn vị sản xuất xi măng nói chung và VICEM nói riêng được xử lý chất thải công nghiệp thông thường và đồng xử lý
chất thải nguy hại. Nhà nước sẽ kiểm soát mức độ phát thải của những nhà máy này theo quy định.
❑ Tại Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý vật liệu xây
dựng (thay thế nghị định 24a/2016/NĐ-CP); Chỉ thị số 08/CT-TTg về đẩy
mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao nhân tạo của các nhà máy nhiệt điện,
hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công
trình xây dựng không có Quy định cho việc hỗ trợ chi phí xử lý chất thải trong
sản xuất xi măng. VICEM đề xuất nghiên cứu bổ sung cơ chế, chính sách rõ
ràng, cụ thể chi phí xử lý cho từng loại chất thải, tro, xỉ, thạch cao nhân tạo…
công bố công khai để thu hút, thúc đẩy, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp
cận nguồn phát thải.
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2. KIẾN NGHỊ
VICEM kiến nghị Bộ, ngành xem xét từng bước thí điểm xây dựng thị trường chất thải, dán nhãn nhận diện xi
măng xanh cụ thể như sau:
❑ Thí điểm xây dựng thị trường chất thải công nghiệp thông thường cạnh tranh thực hiện trước tiên là đối với các chất
thải tại các cụm, khu công nghiệp, làng nghề… với khối lượng chất thải lớn, cần phải xử lý ngay, trên cơ sở ưu tiên
cho ngành công nghiệp xi măng tiếp cận trực tiếp và tham gia xử lý.

❑ Xây dựng quota phát thải chất thải các loại đối với cụm, khu công nghiệp và các làng nghề, hình thành thị trường tín
dụng chất thải (mua bán phát thải chất thải), qua đó hình thành cơ chế tự phân loại, sơ chế chất thải tại nguồn khi thị
trường tín dụng rác thải đi vào hoạt động.
❑ Sắp xếp các nguồn vốn ưu đãi cho việc đầu tư thiết bị, máy móc phục vụ quá trình xử lý chất thải và hỗ trợ chi phí xử
lý, chi phí vận chuyển đối với các chất thải đã và đang tồn đọng tại các bãi chứa thuộc thành phố, địa phương đang
quản lý.
❑ Đề xuất xây dựng, bổ sung quy định, chỉ dẫn về việc dán nhãn hiệu sản xuất
xanh, thân thiện môi trường… đối với các sản phẩm của đơn vị sản xuất xi
măng thực hiện xử lý chất thải làm nguyên, nhiên liệu thay thế và đáp ứng
các yêu cầu về môi trường.
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Từ các chương trình thí điểm, các Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện cơ chế chính sách, hỗ trợ nguồn lực để
khuyến khích các doanh nghiệp tham gia thu gom, phân loại và sơ chế chất thải, thiết lập chuỗi cung ứng chất
thải; Các doanh nghiệp sản xuất xi măng nói chung, VICEM nói riêng tham gia thực hiện xử lý chất thải, đồng xử
lý chất thải nguy hại làm nguyên, nhiên liệu thay thế góp phần tiết giảm các chi phí, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả
các nguồn nguyên, nhiên liệu không tái tạo, giảm phát thải, phát triển kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường và
phát triển bền vững.
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Xin trân trọng cảm ơn!

