
MỘT THẾ GIỚI KHÔNG PHẾ THẢI

Công Ty TNHH Sa Mạc Xanh

CÔNG NGHỆ KHÍ HOÁ 



NỘI DUNG CHÍNH
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A. MỘT THẾ GIỚI KHÔNG PHẾ THẢI

Một công nghệ giúp chế biến và chuyển hoá toàn bộ rác thải sinh hoạt
và rác thải công nghiệp thành:

Khí đốt tổng hợp Syngas - một nguồn năng lượng tái tạo SẠCH

Đất đen - một vật liệu cải tạo đất giàu dinh dưỡng được phối trộn
từ than sinh học và hữu cơ, giúp chống thoái hoá, bạc màu và
phát triển nông nghiệp hữu cơ

tác động tới môi trường ở mức THẤP NHẤT so với các công nghệ
xử lý rác trên thị trường.



PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN ĐÚNG NGHĨA

SYNGAS
Khí đốt tổng hợp syngas là một nguồn năng
lượng xanh, được sử dụng cho các mục đích
sấy rác, sấy khô nông sản thực phẩm, đốt nồi
hơi công nghiệp, chạy máy phát điện động cơ
đốt trong, chạy tua-bin khí phát điện, chưng
cất thành các sản phẩm hóa dầu v.v…

Một loại vật liệu cải tạo đất được phối trộn
từ than sinh học và dung dịch hữu cơ sau
khi ép vắt rác, giúp đất chống thoái hóa bạc
màu, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu
cơ và nông nghiệp tuần hoàn

CÁC-BON HỮU CƠ
Vật liệu xây dựng được làm từ vô cơ có
trong rác đầu vào (khoảng 1-2%).

GẠCH BLOCK KHÔNG NUNG

Công nghệ Chế biến toàn bộ rác thải đầu vào thành các sản phẩm có khả năng quay lại phục vụ sản xuất, 
tạo thành một chu kỳ kinh tế mới, phát triển kinh tế tuần hoàn đúng nghĩa:



SƠ ĐỒ CÁC SẢN PHẨM LÀM TỪ KHÍ SYNGAS

Chú thích: Nguồn CNBC

Khí 
Syngas

Hydrogen

Khí tự nhiên 
tái tạo 
(RNG)

DieselĐiện

Acid béo 
(Fatty 
Acids)

Ethanol

https://www.youtube.com/watch?v=zm0jslIE1kk


Chất lượng Các-bon hữu cơ
của Công ty Sa Mạc Xanh

Kết quả cho thấy than các-bon của Sa Mạc Xanh không chứa 4 kim 
loại nặng (Cd, As, Pb, Hg) và 2 vi khuẩn (E.coli & Salmonella)

Kết quả phân tích mẫu chất thải từ VINACERT-
CONTROL (Tháng 8/2020)

Phiếu số: VICB12012841/YNKVICB1.2313



Rễ cây mọc trên nền đất có 
than sinh học của SMX. Rễ cây phát 

triển giúp hấp thụ nhiều chất dinh 
dưỡng cho cây tăng trưởng.

Cây đậu sau năm 5 tuần trồng trên đất không có 
than sinh học (trái) và có than sinh học (phải) 

Nguồn: Tedx Talks

Tính ưu việt của Than sinh học
trong hiện thực hoá nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn

https://www.youtube.com/watch?v=p0YNFn9Dloc&t=310s


Hình ảnh thực tế cây trồng sử dụng Các-bon hữu cơ 
tại nhà máy của Công ty SMX



Hình ảnh thực tế cây trồng tại các hộ gia đình sử dụng các-bon 
hữu cơ của Công ty Sa Mạc Xanh 



THAN SINH HỌC ĐANG TRỞ THÀNH XU THẾ 
GIÚP GIẢM PHÁT THẢI CÁC-BON TRÊN THẾ GIỚI
Dự án Than sinh học Stockholm - Thành phố các-bon thấp



THAN SINH HỌC ĐANG TRỞ THÀNH XU THẾ 
GIÚP GIẢM PHÁT THẢI CÁC-BON TRÊN THẾ GIỚI
“Vàng đen" của Ukraine Theo Cơ sở Tham chiếu Toàn cầu về Tài nguyên Đất 

(WRB), hệ thống phân loại đất của Tổ chức Nông 
Lương thuộc Liên Hợp Quốc (FAO), Chenozem là tên 
của loại đất ở Ukraine với lớp trên màu đen dày ít nhất 
25 cm và giàu vật liệu thực vật đã phân huỷ.

Chernozem chứa nhiều mùn và cacbon. Loại đất này có 
một cấu trúc rất tốt, giúp rễ cây dễ dàng phân nhánh và 
cung cấp đủ oxy cho các loài sinh vật trong đất. 
Chernozem chứa rất nhiều các sinh vật và chúng hoạt 
động ở độ sâu lớn hơn so với các loại đất khác, do đó 
giúp cải thiện hơn nữa cấu trúc của đất. Đất đen cũng 
chứa nhiều canxi nên không dễ bị chua. Tất cả những 
đặc tính này khiến Chernozem không cần nhiều phân 
bón bổ sung hoặc chất điều hòa đất vẫn tạo ra năng 
suất cây trồng cao.

Đất đen tốt, như Chernozem của Ukraine, là vàng đen 
của tương lai.

Nguồn: Dân Trí

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/co-gi-dac-biet-ve-vang-den-cua-ukraine-20220412082942304.htm?gidzl=BQfRTIRDH4uiiLnsAzL1IIknM7CtrX8SDhG393Q2JqWzibyWR8L25p-o2IriXHL1QxK9AM4oKYaEBS53GW


THAN SINH HỌC ĐANG TRỞ THÀNH XU THẾ 
GIÚP GIẢM PHÁT THẢI CÁC-BON TRÊN THẾ GIỚI
Hội thảo trực tuyến “Ứng dụng than sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững”

Tại Hội thảo trực tuyến “Ứng dụng than sinh 
học trong phát triển nông nghiệp bền vững” 
ngày 04/05/2022, ông Nguyễn Hà Huế -
Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế
(Bộ NN&PTNT) khẳng định:

Việc ứng dụng than sinh học tại Việt Nam sẽ 
giúp hướng đến mục tiêu “Phát triển nền 
nông nghiệp xanh, thân thiện với môi 
trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, 
giảm ô nhiễm môi trường nông thôn, phấn 
đấu giảm phát thải nhà kính 10% so với 
năm 2020”

Nguồn: Báo Tài nguyên & Môi trường

https://baotainguyenmoitruong.vn/bien-doi-khi-hau-ptag.html
https://baotainguyenmoitruong.vn/san-xuat-than-sinh-hoc-giup-giam-phat-thai-339458.html


B. CÔNG NGHỆ ĐẠT MỤC TIÊU CÁC-BON ÂM

Công nghệ KHÍ HÓA cô lập phần lớn các-bon có trong rác ở thể rắn là THAN SINH HỌC, nên tổng phát thải 
CO2 vào môi trường thấp nhất, làm chậm quá trình nóng toàn cầu gây biến đổi khí hậu

Nhà máy đốt rác:
Vòng tuần hoàn CO2 thông thường

Nhà máy của Sa Mạc Xanh:
Cô lập Các-bon



○ Quá trình chế biến rác bằng công nghệ của chúng tôi chỉ giải 
phóng một lượng rất nhỏ CO2 vào không khí. Các-bon trong 
rác hầu hết được giữ lại trong than sinh học (biochar) trong 
quá trình khí hóa.

○ Khi bị giữ lại ở thể rắn là than sinh học, các-bon không phát
thải ngược lại vào khí quyển và có thể bị lưu giữ hàng ngàn
năm trong đất, giúp làm chậm quá trình biến đổi khí hậu.

Chú thích: Nguồn Carbon Gold

Tính mới của công nghệ - Các-bon âm

https://www.youtube.com/watch?v=7qVcEvKEfGc&t=83s


Cơ sở tính toán tổng lượng CO2

● Phương pháp đốt rác: Thải ra khoảng 0,7 đến 1,7 

tấn CO2/tấn rác xử lý (Theo zerowasteeurope.eu4)

● Phương pháp chôn lấp rác: Thải ra khoảng 6,2 tấn

CO2/tấn rác xử lý (Theo CNBC5)

● Phương pháp khí hoá: Thải ra khoảng 0,074844 

tấn CO2/tấn rác xử lý (Theo kết quả đo thực tế tại 

Nhà máy của Công ty SMX).

Chế biến 100 tấn rác 1 ngày bằng 
công nghệ khí hóa

(Trọng lượng riêng của CO2 là 1,98 kg/m3)

Lưu lượng khí Tỷ lệ CO2 Tổng lượng khí CO2
trên 100 tấn Tổng lượng khí CO2/1 tấn

7.000 m3/h 2,25% 3.780 m3 37,8 m3 (bằng 0,074844 tấn CO2)

VỀ TỔNG LƯỢNG PHÁT THẢI Các-bon



(*) Số liệu tính trên cơ sở tổng lượng rác thải của Việt Nam hiện nay là 60.000
tấn/ngày, tức 21.900.000 tấn/năm.

Công nghệ khí hoá của SMX sẽ giúp Việt Nam
hiện thực hoá các cam kết về giảm lượng phát
thải khí nhà kính, chống biến đổi khí hậu:

Giảm gần 25 triệu tấn CO2 mỗi năm so
với công nghệ đốt.

Giảm hơn 134 triệu tấn CO2 mỗi năm so
với công nghệ chôn lấp.

VỀ TỔNG LƯỢNG PHÁT THẢI Các-bon



Gấp 9-23 lần

Nhà máy đốt rácCông nghệ khí hoá CTR 
của Công ty SMX 

Bãi chôn lấp

Gấp 83 lần

Biểu đồ minh hoạ tổng lượng khí thải CO2 tại  nhà máy chế biến rác thải 
bằng công nghệ khí hoá so với nhà máy đốt rác và bãi chôn lấp rác 



C. CÁC PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH

Phân xưởng tiền chế rác thành nhiên liệu từ rác RDF Phân xưởng khí hóa nhiên liệu từ rác RDF



a. Phân xưởng tiền chế
Phân xưởng tiền chế rác thải 

Khu tiếp nhận rác thải 
chưa phân loại đầu nguồn 

Xé bao và định lượng

Tách kim loại và vô cơ Kim loại Vô cơ Gạch không nung, 
vật liệu san lấp

Tách loại nylon

Ép vắt, tách hữu cơ Hỗn hợp hữu cơ mô mềm và nước

Chú thích:

Cơ sở tái chế

Sấy sơ bã

Phối trộn hữu cơ mô mềm

Quy trình phân xưởng tiền chế rác thải

Sản phẩm tái chế sau xử lý

Nylon

Cơ sở tái chế



b. Phân xưởng khí hóa
Phân xưởng khí hóa đa nhiên liệu

Ép vắt, tách hữu cơ Hỗn hợp hữu cơ mô mềm 
và nước

Sấy sơ bã

Đốt nồi hơi, sưởi, 
phát điện SẠCH, 

v.v..

Phối trộn hữu cơ mô mềm

CÁC-BON HỮU CƠ 
(Carbon organic)
cải tạo đất, chống 
thoái hoá bạc màu

Than sinh họcKhí hóa

KHÍ ĐỐT TỔNG HỢP 
SYNGAS

M
ột

 p
hầ

n

Nhiên liệu từ rác (RDF)

Các bước thuộc phân xưởng tiền chế rác thải

Các bước thuộc phân xưởng khí hóa nhiên liệu 
từ rác RDF

Sản phẩm tái chế sau chế biến

Chú thích:



BẰNG SÁNG CHẾ 

Các bằng sáng chế 

Công ty SMX đã ứng dụng và phát triển
Công nghệ chế biến rác bằng phương pháp
khí hóa dựa trên cơ sở công nghệ nguồn
gồm:

● Bằng độc quyền sáng chế Hệ thống
lò khí hoá chất thải rắn đa nhiên liệu

● Bằng độc quyền sáng chế Động cơ
đốt trong sử dụng nhiên liệu khí tổng
hợp Syngas được khí hoá từ chất
thải rắn



GIẤY XÁC NHẬN CỦA 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN
không sử dụng ngân sách Nhà nước



D. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG THẤP NHẤT

1. Giảm tối đa ô nhiễm thứ cấp tới môi trường

Khí thải sạch nhất và ít nhất

nồng độ độc hại thấp hơn các tiêu 
chuẩn VN,  EU, Nhật Bản, Hàn Quốc

tổng lượng phát thải thấp hơn hàng 
chục lần so với công nghệ khác hiện 
hữu trên thị trường.

KHÔNG có nước thải

Không có nước thải, nước rỉ rác, vốn
là vấn đề nhức nhối của các bãi chôn
lấp và các nhà máy đốt rác (nước
trong dây chuyền được sử dụng tuần
hoàn)

KHÔNG có chất thải rắn độc hại

Không có chất thải rắn độc hại cần chôn 
lấp như tro bay - chứa dioxin và furan -
thường thấy tại các nhà máy đốt rác



Một số kết quả phân tích mẫu khí thải, than các-bon tại nhà máy

Kết quả phân tích mẫu khí thải từ
Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc -
Tổng cục Môi trường (CEM) (Tháng 8/2019)

Phiếu số: 19.L60.DVA606

Kết quả phân tích mẫu khí thải từ
Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc -
Tổng cục Môi trường (CEM) (Tháng 8/2019)

Phiếu số: 19.L60.DVA607



Kết quả phân tích mẫu khí thải từ
Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ 

(CRETECH) (Tháng 01/2021)

Một số kết quả phân tích mẫu khí thải, than các-bon tại nhà máy

Kết quả phân tích mẫu khí thải từ
Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ 

(CRETECH) (Tháng 03/2021)



HÌNH ẢNH ĐO KIỂM THỰC TẾ

Quá trình đo kiểm có sự giám sát của:  Đại diện dân cư và chính 
quyền địa phương 3 phường, Sở Tài nguyên môi trường, Trung tâm 

Quan trắc Môi trường miền Bắc - Tổng cục Môi trường (CEM)

Quan trắc và lấy mẫu 4 ngày liên tiếp 
từ mùng 5 - 8/2/2021



Chú thích:
- Nguồn: “Khí hóa Chất thải rắn đô thị”, Yong-Chil Seo, Md Tanvir Alam và Won-Seok Yang
- Số liệu làm căn cứ so sánh trên đây dựa trên kết quả quan trắc, đo kiểm thực tế của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại nhà máy của Công ty SMX (Xem phiếu đo kiểm tại các slide sau.)

Kết quả đo nồng độ khí thải tại Nhà máy SMX đều THẤP dưới giới hạn
cho phép theo của các tiêu chuẩn VN, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc

VỀ NỒNG ĐỘ ĐỘC HẠI

https://www.intechopen.com/chapters/59269


Chú thích:
- Nguồn: “Khí hóa Chất thải rắn đô thị”, Yong-Chil Seo, Md Tanvir Alam và Won-Seok Yang
- Số liệu làm căn cứ so sánh trên đây dựa trên kết quả quan trắc, đo kiểm thực tế của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại nhà máy của Công ty SMX (Xem phiếu đo kiểm tại các slide sau.)

KẾT QUẢ đo nồng độ khí thải tại Nhà máy SMX đều THẤP dưới giới hạn
cho phép theo của các tiêu chuẩn VN, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc

VỀ NỒNG ĐỘ ĐỘC HẠI

https://www.intechopen.com/chapters/59269


Chú thích:
- Nguồn: “Khí hóa Chất thải rắn đô thị”, Yong-Chil Seo, Md Tanvir Alam và Won-Seok Yang
- Số liệu làm căn cứ so sánh trên đây dựa trên kết quả quan trắc, đo kiểm thực tế của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại nhà máy của Công ty SMX (Xem phiếu đo kiểm tại các slide sau.)

KẾT QUẢ đo nồng độ khí thải tại Nhà máy SMX đều THẤP dưới giới hạn
cho phép theo của các tiêu chuẩn VN, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc

VỀ NỒNG ĐỘ ĐỘC HẠI

1,2

https://www.intechopen.com/chapters/59269


Hình ảnh so sánh ống khói 2 nhà máy

Nhà máy đốt rác Nhà máy của Cty. Sa Mạc Xanh 

Nguồn: Công ty TNHH Sa Mạc Xanh



Nhận định của Tổng cục Môi trường về Công nghệ khí hoá của Công ty Sa Mạc Xanh

“Kết quả đo nồng độ khí thải tại Nhà máy thực nghiệm tại Hưng Yên (do các đơn vị lấy mẫu và phân tích mẫu được Bộ TN&MT 
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường thực hiện) cho thấy một số thông số thấp hơn so 
với giá trị giới hạn cho phép của tiêu chuẩn khí thải của một số nước thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển (như EU, 
Nhật Bản) và QCVN 61-MT: 2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt.”



D. TÁC ĐỘNG LÊN MÔI TRƯỜNG THẤP NHẤT

2. Mức tiêu thụ tài nguyên đầu vào thấp nhất

ĐẤT
Không cần đất để chôn lấp tro bay, tro xỉ.

NƯỚC
Sử dụng rất ít nước cho hệ thống tuần hoàn
dập dập bụi và làm mát.

Ô-XI
Tiêu thụ rất ít ô-xy vì quá trình khí hoá diễn
ra trong điều kiện THIẾU ô-xi, ngược lại với
đốt rác phải lấy rất nhiều ô-xy từ không
khí.để tạo phản ứng cháy.

ĐIỆN NĂNG
Tiêu thụ rất ít điện năng để vận hành nhà máy nhờ
thiết kế tối ưu và tận dụng năng lượng từ Khí đốt
tổng hợp (Syngas) thu được trong quá trình khí hoá

HOÁ CHẤT, PHỤ GIA
Không cần nhiều hoá chất làm sạch khí thải do khí
thải có thành phần chủ yếu là hơi nước từ sấy rác,
không phải khói bụi từ đốt rác (vốn cần làm sạch
bằng vôi, than hoạt tính,... trước khi thải ra môi
trường)



E. CÔNG NGHỆ CỦA CÔNG TY SA MẠC XANH

G A S I F I C A T I O N

Tất cả những kết quả ấn tượng nêu trên đã được kiểm chứng từ
thực tế vận hành nhà máy chế biến rác bằng phương pháp khí
hoá của Công ty TNHH Sa Mạc Xanh (“SMX”).

SMX là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng và triển khai
thương mại hoá công nghệ này tại nhà máy ở thành phố Hưng
Yên với hàng chục ngàn tấn rác sinh hoạt không phân loại nguồn
được xử lý trong hơn 3 năm qua.



SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI
MỘT THẾ GIỚI KHÔNG PHẾ THẢI

KHÔNG CÒN tình trạng ô nhiễm nặng nề bởi các bãi chôn
lấp chất thải rắn hoặc từ hoạt động đốt rác của các nhà
máy dẫn đến suy thoái nghiêm trọng môi trường nước, đất
và không khí, gây ra các nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng
cho cộng đồng

Phát triển nền kinh tế tuần hoàn đúng nghĩa bằng cách
chế biến chất thải rắn thành hai sản phẩm chính:
Syngas và Biochar



Phụ lục các tài liệu tham chiếu
Tro bay của nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ được xử lý ra sao?

https://tienphong.vn/tro-bay-cua-nha-may-dot-rac-phat-dien-can-tho-duoc-xu-
ly-ra-sao-post1273855.tpo

Tồn đọng hơn 7500 tấn tro bay của nhà máy rác, Cần Thơ tìm nhà đầu tư xử 
lý

https://laodong.vn/xa-hoi/ton-dong-hon-7500-tan-tro-bay-cua-nha-may-rac-
can-tho-tim-nha-dau-tu-xu-ly-943007.ldo

DIOXIN AND FURAN INVENTORIES, National and Regional Emissions of 
PCDD/PCDF

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8241/-
Dioxin%20and%20Furan%20Inventories_%20National%20and%20Regional%20
Emissions%20of%20PCDD-PCDF-19991820.pdf

Yong-Chil Seo, Md Tanvir Alam và Won-Seok Yang- Gasification of Municipal 
Solid Waste 

https://www.intechopen.com/chapters/59269

Zero Waste Europe

https://zerowasteeurope.eu/wp-
content/uploads/2019/12/zero_waste_europe_cs_waste_incineration_getting_
away_with_co2_emissions_unscathed_en.pdf

How Gasification Turns Waste Into Energy

https://www.youtube.com/watch?v=zm0jslIE1kk

What is Biochar? (Carbon Gold)

https://www.youtube.com/watch?v=7qVcEvKEfGc&t=83s

Biochar: The Oldest New Thing You've Never Heard Of | Wae Nelson |
TEDxOrlando

https://www.youtube.com/watch?v=p0YNFn9Dloc&t=310s

Cải tạo đất bằng “đất đen"

https://www.youtube.com/watch?v=jOVR4XE59hE

https://tienphong.vn/tro-bay-cua-nha-may-dot-rac-phat-dien-can-tho-duoc-xu-ly-ra-sao-post1273855.tpo
https://laodong.vn/xa-hoi/ton-dong-hon-7500-tan-tro-bay-cua-nha-may-rac-can-tho-tim-nha-dau-tu-xu-ly-943007.ldo
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8241/-Dioxin%20and%20Furan%20Inventories_%20National%20and%20Regional%20Emissions%20of%20PCDD-PCDF-19991820.pdf
https://www.intechopen.com/chapters/59269
https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2019/12/zero_waste_europe_cs_waste_incineration_getting_away_with_co2_emissions_unscathed_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zm0jslIE1kk
https://www.youtube.com/watch?v=7qVcEvKEfGc&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=p0YNFn9Dloc&t=310s
https://www.youtube.com/watch?v=jOVR4XE59hE


CÔNG TY TNHH SA MẠC XANH

Địa chỉ: Tầng 4, Ago Hub, 12 Hoà Mã, Phạm Đình Hổ, Hai
Bà Trưng, Hà Nội

Website: greendesertwte.com

LIÊN HỆ

Để đăng ký tham quan nhà máy hoặc tìm hiểu thêm về

công nghệ khí hoá, vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, Đại diện Phụ trách Quan hệ 
Khách hàng

T: 0962 864 955 | E: ngoctrang.samacxanh@gmail.com


