Ti Vit Nam, công ngh khí sinh hc xut hin t nhng nm 60 và phát trin khá mnh trong giai on t 1991 n nay vi s h tr t
ngun vn chính ph hoc các t chc quc t, trong khuôn kh các d án v v sinh môi trng, nông nghip và phát trin nông
thôn vi nhiu kiu thit b khí sinh hc nh túi PE, hm vòm np c nh kiu KT1, KT2, hm VACVINA ci tin,… Trong s các kiu
thit b khí sinh hc ã và ang s dng hin nay, hm biogas bng vt liu composite do Chng trình khí sinh hc quc gia kim
nghim và cho phép ph bin có nhiu u im vt tri, thích hp vi quy mô chn nuôi h gia ình. Do vy, vic ng dng bn biogas
bng vt liu composite x lý cht thi chn nuôi và thu hi khí sinh hc phc v sinh hot ti a bàn nông thôn thành ph à Nng s
góp phn áng k trong vic gim thiu ô nhim môi trng, tit kim chi phí sinh hot, nâng cao thu nhp cho ngi dân.
1. GII THIU
Hoà Vang là huyn ngoi thành bao bc phía Tây thành ph à Nng, gm 11 n v hành chính trc thuc , trong ó: Hoà
Châu, Hoà Phc, Hoà Tin là 3 xã ng bng, Hoà Phong, Hoà Khng, Hoà Nhn, Hoà Sn, Hoà Liên là các xã trung du
và 3 xã min núi là Hoà Phú, Hoà Ninh, Hoà Bc.
Nông nghip gi vai trò ch lc, là ngành kinh t quan trng, óng góp hàng nm trên 30% tng giá tr kinh t và thu hút
khong 65% lao ng ca toàn huyn Hoà Vang. Trong ó chn nuôi gia súc gia cm ang tng trng mnh m theo hng gia tri
và trang tri, góp phn phát trin kinh t a phng và xoá ói gim nghèo. Tuy nhiên, vic x lý các cht thi phát sinh t quá
trình chn nuôi hin nay vn cha c quan tâm úng mc, ti mt s ni, do qu t chn nuôi còn hn ch nên chung tri nm gn hoc
ngay trong khu dân c, gây mt v sinh, ô nhim môi trng, gia tng các nguy c lan truyn dch bnh. Vic x lý hiu qu các
cht thi chn nuôi s mang li nhng li ích thit thc, không ch ngn chn ô nhim môi trng mà còn tn dng c ngun nng lng khí
sinh hc phc v sinh hot, sn xut.
Nhng nm qua, trên a bàn huyn Hoà Vang cng ã a vào s dng nhiu loi thit b khí sinh hc nh b biogas xây bng gch, xi
mng theo mu KT1, KT2 do B Nông nghip và PTNT ban hành trong Tiêu chun ngành v công trính khí sinh hc nh.
ây là loi thit b khí sinh hc ã c áp dng t lâu, ph bin ti nhiu a phng trong c nc.Tuy nhiên, trong quá trình s dng, các
thit b này ã bc l nhiu nhc im nh k thut xây dng phc tp, òi hi tay ngh th cao và tn nhiu thi gian. B hay b st lún gây nt
gãy, dùng mt thi gian, do b axit n mòn nên b mt vt liu b nhn, dn n rò r khí ra ngoài, không khc phc c. B lên men k
khí không t ti u nên lng khí gas thu c ít, áp lc khí gas thp không th lp thêm các thit b và ph kin khác. Ngoài ra b
không có kh nng t iu tit áp lc khí gas nên phi có van bo v, không có kh nng t ng phá váng. Thc t qua kho sát mt s
h chn nuôi trên a bàn huyn có xây dng b biogas bng gch và xi mng, phn ln ch s dng c thi gian khong 1-2 nm u, v
sau b không còn công nng, gây lãng phí tin ca, ng thi cht thi chn nuôi cha x lý tip tc tràn ra môi trng, gây ô nhim
nghiêm trng.
T thc t ó, vic áp dng bn biogas bng vt liu composite vi nhng tính nng vt tri ã c Chng trình khí sinh hc quc gia kim
nghim và cho phép ph bin ti huyn Hòa Vang s góp phn gii quyt c tình trng ô nhim môi trng do cht thi chn nuôi,
hng ti phát trin chn nuôi bn vng, tng thu nhp cho bà con nông dân, m bo an sinh xã hi và xây dng thành công
Nông thôn mi.
II. TNG QUAN V BN BIOGAS BNG VT LIU COMPOSITE
Vt liu composite là vt liu c ch to tng hp t hai hay nhiu vt liu khác nhau nhm to ra mt vt liu mi có tính nng u vit hn
hn vt liu ban u. Vt liu composite c cu to t các thành phn ct nhm m bo cho composite có c các c tính c hc cn thit và
vt liu nn m bo cho các thành phn ca composite liên kt, làm vic hài hòa vi nhau.
Tính nng u vit ca vt liu composite là có th c s dng ch to các kt cu sn phm theo nhng yêu cu k thut khác nhau vi
cng, bn c hc cao, có kh nng chu nhit và chu s n mòn trong iu kin khc nghit ca môi trng. Loi vt liu này ã c ng dng
rng rãi trên th gii nói chung và ti Vit Nam nói riêng trong hu ht các ngành, các lnh vc ca nn kinh t nh: óng tàu,
cano, làm trang trí ni tht, bn cha hóa cht,…
Bn biogas composite có cu trúc hình cu, c phân thành các b phn có kh nng tháo ri.
Hình 1. S cu to bn biogas composite

Chú thích:
1. Ca np nguyên liu

5. Bu cha khí

2. Ca x nc thi (y bã t ng)
3. ng dn khí
4. G phá váng t ng

6. Ca xung
7. Ca lên

Nguyên lý làm vic và tính nng ca b biogas composite nh sau:
- Khi np nguyên liu n mc ti a, lúc này b mt nguyên liu nh và b tách ra bi 2 g phá váng (thu váng li và xé váng).
- Trong quá trình hot ng, lng khí biogas sinh ra s ép nguyên liu np và nc trong bn sang hai ct iu áp, áp sut trong
bn tng lên n mc cao nht, b mt nguyên liu np t mc ti thiu, din tích b mt nguyên liu liu t cc i (giãn váng ra).
- Hai ct iu áp, iu chnh áp sut trong bn biogas thông qua s chênh lch mc nc thy tnh nên khi hot ng, áp sut trong bn
rt cao, m bo iu kin nhit và nâng cao hiu qu phân hy ca bn.
- Mc nguyên liu trong bn dâng lên, h xung theo s thay i ca lng khí biogas cha trong bn, kt hp vi g phá váng làm
cho gn nh không có váng ni, to iu kin bn hot ng tt hn.
- Ct iu áp bên ca np ngoài tác dng iu áp còn là ni nguyên liu s b, kích thích kh nng hot ng ca vi khun, to iu kin
cho bn hot ng vi hiu sut cao. Ca xung ca ct iu áp bên ca np rt nh, có tác dng nh van mt chiu, ch cho phân xung,
hn ch phân ti ni lên.4
- Ct iu áp bên ca x có ca lên tng i rng, làm nhim v y bã thi ni ra ngoài và là ca thao tác v sinh, bo dng bn biogas.
So vi các b biogas xây gch, bn biogas bng vt liu composite có nhng tính nng vt tri nh bn, không b n mòn, chu lc
tt, kín tuyt i,… Di ây là bng so sánh nhng u im ca hai loi thit b khí sinh hc này.
Hm biogas composite
- Có bn cao và kín tuyt i, không b nt gãy, không b rò
khí trong iu kin móng yu, lún, nt, không b axit n mòn.
- Hiu sut sinh khí gas cao, có kh nng t ng phá váng và
chuyn hóa lên men k khí cao.
- D thi công lp t, không tn nhiu thi gian và nhân công.
Có th kim tra kín ngay sau khi lp t.
- Có áp lc khí gas cao, n nh (1,6mH2O), có kh nng t iu
áp khí gas, không cn van an toàn.
- Không phi ly phân bã ra khi b mà phân ã phân hy ht,
còn bã t ng y ra khi b.
- Có th lp t mi a hình khác nhau, có th di chuyn i ni
khác mt cách d dàng.

Hm biogas xây gch
- D b lún, nt, b axit n mòn, b rò khí ra ngoài không khc
phc c
- Hiu sut sinh khí gas thp, không có kh nng t ng phá
váng, lên men k khí không t ti u, thi gian sinh khí lâu.
- Thi công mt nhiu thi gian và nhân công, không th c
kín ngay sau khi lp t.
- Có áp lc khí gas thp (khong 5cmH2O), không có kh
nng t iu tit áp lc, phi có van bo v, không có kh nng t ng
phá váng. an toàn không cao.
- Bt buc phi ly phân bã và phá váng trên b mt ca b.
- Không làm c iu này.

Hình 2. S lp t bn biogas bng vt liu composite
Hình 3. Bn biogas composite lp t ti xã Hòa Sn, huyn Hòa Vang, thành ph à Nng
Tuy nhiên, bên cnh nhng u im vt tri k trên, bn biogas bng vt liu composite cng có mt s nhc im nh dung tích b nh,
ph bin trên th trng ch có 3 kích c ng kính 1,90m – 2,25m – 2,40m, giá thành cao, trung bình khong 1,6 – 2,5 triu
ng/m3 tùy theo kích c hm ln hay nh, cht lng bn ph thuc vào t l pha trn nguyên liu cng nh tay ngh th ch to.
III. TRIN KHAI NG DNG MÔ HÌNH BIOGAS BNG VT LIU COMPOSITE TI XÃ HÒA SN VÀ HÒA LIÊN
Trong khuôn kh án "S dng nng lng tit kim và ng dng nng lng tái to trên a bàn thành ph", nm 2013, Trung tâm Tit
kim Nng lng và T vn chuyn giao công ngh à Nng (DECC) ã trin khai thc hin mô hình biogas x lý cht thi chn nuôi
và thu hi khí sinh hc phc v sinh hot cho các h chn nuôi thuc a bàn xã Hòa Sn, huyn Hòa Vang, thành ph à Nng.
C th DECC ã h tr lp t, chuyn giao công ngh 04 mô hình biogas bng vt liu composite cho 04 h chn nuôi ti các thôn
An Ngãi Tây 1, An Ngãi Tây 2, An Ngãi Tây 3 và thôn Tùng Sn. Tt c các mô hình này ã c bàn giao cho các h dân
a vào s dng t tháng 08/2013 và t ó n nay vn hot ng n nh, x lý c cht thi chn nuôi, gim thiu ô nhim môi trng, ng thi m

bo cung cp khí biogas cho vic un nu phc v sinh hot gia ình.
Hình 4. Bn biogas composite
Trong nm 2014, tip tc trin khai thc hin án "S dng nng lng tit kim và ng dng nng lng tái to trên a bàn thành ph và
Chng trình mc tiêu quc gia xây dng Nông thôn mi, DECC tip tc h tr lp t, chuyn giao công ngh 03 mô hình biogas
bng vit liu composite cho 03 h chn nuôi ti xã Hòa Sn (các thôn An Ngãi ông, Phú Thng và Hòa Khê) và 04 h chn
nuôi ti xã Hòa Liên (các thôn Vân Dng 1, Vân Dng 2), ng thi t chc thành công hi tho nhân rng mô hình cho các h
chn nuôi trên a bàn hai xã Hòa Sn và Hòa Liên.
Vic trin khai thc hin thành công các mô hình s dng bn biogas bng vt liu composite x lý cht thi chn nuôi và thu hi
khí sinh hc phc v sinh hot ti 2 xã Hòa Sn và Hòa Liên ã mang li nhng hiu qu tích cc v mt kinh t, xã hi và môi trng.
Lng khí biogas thu hi c ã giúp các h gia ình tit kim c khong 200.000 – 300.000 ng/tháng chi phí mua gas công
nghip và than, ci un nu. Cht thi chn nuôi c thu gom, x lý không còn thi tràn lan, gây mt v sinh và ô nhim môi trng.
T ó góp phn gim thiu nguy c lan truyn dch bnh, bo v sc kho ca ngi dân, ng thi giúp các h gia ình yên tâm chn
nuôi, không lo gây hôi thi, nh hng n các h xung quanh.
T thc t trin khai các mô hình bn biogas bng vt liu composite x lý cht thi chn nuôi và thu hi khí sinh hc phc v sinh
hot ti mt s h chn nuôi trên a bàn xã Hoà Sn và Hoà Liên, chúng tôi nhn thy rng vi quy mô chn nuôi hin nay ca các
h gia ình khá phù hp s dng các loi bn biogas composite ch to sn, ây là mt hng i mi góp phn gim thiu ô nhim môi
trng trong chn nuôi, tn dng c mt ngun nng lng không h nh, gim chi phí, tng thu nhp cho bà con nông dân và óng
góp vào công cuc xây dng Nông thôn mi ti Hoà Sn, Hoà Liên nói riêng và toàn huyn Hoà Vang nói chung.
(Dng Hoàng Vn Bn)

